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Persiapan

Doa pribadi warga jemaat

Doa presbiter dan pelayan

Ucapan Selamat Datang
P2
Jemaat Tuhan. Selamat Pagi.
Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Gibeon Jakarta
mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang
beribadah di gedung Gereja ataupun di kediaman kita masingmasing pada Ibadah di Hari Minggu ini.
Memasuki minggu-minggu penantian Kedatangan Kristus, dan
secara khusus di Minggu Adven kedua, melalui tema dwi bulan:
“YESUS KRISTUS MENOLONG DAN MEMULIHKAN”
Serta tema mingguan:
“UMAT YANG BERIMAN DAN BERPENGHARAPAN”
Melalui tema ini kita diajak untuk memaknai peringatan tentang
KASIH Tuhan Yesus Kristus yang lahir, datang untuk melayani dan
memberi kasih abadi. Karena DIA, kita yang dikasihi-Nya, terus
belajar dengan meneladani kasih-Nya.
Selain itu, di dalam ibadah ini juga akan dilaksanakan peneguhan
17 warga SIDI jemaat, kepada katekisan yang telah menyelesaikan
pelajarannya. Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah
Pdt. Melkianus Nguru

-Saat Teduh-

MENGHADAP TUHAN
Ungkapan Situasi
P2
Jemaat Tuhan.
Aurelius Augustinus dari Hippo, seorang Bapa Gereja mengatakan
bahwa KASIH adalah realitas tertinggi yang di dambakan manusia.
Dari kodratnya, manusia diberi kemampuan untuk mengasihi Allah
melalui kasih kepada sesama. Hal itu terjadi karena iman percaya
kepada Tuhan Allah.
Adapun masa depan orang percaya mengalir dari hati Allah yang
penuh kasih. Masa depan itu sungguh ada ketika kita sebagai orang
percaya bersandar pada Tuhan. dan Yesus Kristus sebagai Tuhan
dan juruselamat kita yang mengarahkan dan menerangi perjalanan
Gereja ke masa depan.
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Orang percaya dalam menyongsong kedatangan Tuhan, diharapakan
untuk tidak berpangku tangan, tetapi menjalani kehidupan ini
dengan kesetiaan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan
Allah dengan setia dan di dalam kasih sehingga melalui kehadiran
dirinya, kasih Allah dipersaksikan dalam kebersamaan yang
membawa damai sejahtera.
...... penyalaan lilin Adven II diiringi nyanyian:
Pelayan Pujian GB 127:1 “Satu Lilin Kita Nyalakan” do=f 2/4 MM + 88
(dinyanyikan 2x, diawali oleh Pelayan Pujian,
dilanjutkan oleh jemaat)

Dua lilin kita nyalakan
Menyinari hati sedih.
Di tengah-tengah kegelapan
Nur iman tetap berseri.
P2

Jika kita ingin mengikuti teladan KASIH Kristus dan berjalan
mengikuti jejak-Nya. Kita harus berupaya untuk melakukan hal-hal
yang sama mengikuti pola hidup yang telah Dia berikan.
Pertanyaannya, apakah kita bersedia?
(Para Calon Sidi diantar oleh dua orang Presbiter memasuki ruang ibadah ..
sambil berjalan mereka menyanyikan pujian yang telah disiapkan)

Calon Sidi menyanyi KJ 375 “SAYA MAU IKUT YESUS”
Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai s’lama-lamanya.
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
Saya mau ikut Yesus sampai s’lama-lamanya.
Ajakan beribadah
P2
Jemaat Tuhan. dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, untuk terus
meneladani kasih-Nya, mari berdiri, kita menyambut kehadiran
Tuhan melalui Firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita.
Kidung Pujian: KJ 87 : 1,5 “Gapuramu Lapangkanlah” Do=f 6 ketuk
Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia,
Sang Maharaja semesta dan Jurus’lamat dunia;
Sejahtera dibawaNya. Dengan meriah nyanyilah,
Terpujilah Penebus, Gembala yang Kudus.
---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------3
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Ya Kristus, Jurus’lamatku, kubuka hati bagiMu.
Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihanMu tak henti
Dan Roh Kudus jadikanlah Petunjuk jalan yang baka.
NamaMu, Penebus terpujilah terus!
Votum
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN
langit dan bumi.
J
1 . / 1 . //
A – min

yang menjadikan

Nas Pembimbing:
PF
Nas pembimbing yang mendasari ibadah di Minggu Adven kedua
dari YESAYA 30:18 yang menyatakan:
“Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya hendak
menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; sebab itu Ia bangkit
hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil;
berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia!”
Salam
Filipi 1:2
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
J
dan menyertaimu juga.
 Kidung Pujian GB 133 : 1, 3 “Dari Padang Gurun”
Do=g 4/4 MM + 100

1.

Dari padang gurun, suara terdengar;
Persiapkan jalan bagi Tuhanmu;
Ratakanlah bukit gunung dan lembah;
Luruskanlah juga tanah berlekuk!
Refrain : Maranatha, maranatha; mari datang, ya Tuhan,
Datang dan menolong umat manusia.
Maranatha, maranatha; mari datang, ya Tuhan,
Datang dan s’lamatkan umat-Mu.

3. Pintu yang tertutup hai terbukalah;

Kar’na akan masuk Raja semesta.
Siapa yang dimaksud Raja semesta?
Yesus Kristus, Tuhan, itu nama-Nya. Refr. ....
4

-Duduk-
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Doa Hari Ini
P2
Jemaat Tuhan, mari bersehati di dalam doa.
Setia dalam penantian iman bukanlah hal yang mudah.
Pergolakan dunia dan dinamika kehidupan acap kali menguji iman
kita, apakah kita sanggup bertahan dalam terpaan yang ada?
Apakah kita sanggup melewati pergumulan, ketidakberdayaan dan
segala kegagalan kita?
---Instrument lembut KJ 81-----Umat hening & menaikkan doa pribadi--Ya Allah Tritunggal yang Mahakudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau maha
tinggi dan maha agung yang mengatasi segalanya. Semua yang
bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur
karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup
kami sampai hari ini.
Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami
yang tulus mengaku kepada-Mu. Engkau telah memperlengkapi
kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami
tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan
dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19.
Para calon sidi juga akan diteguhkan menjadi anggota Sidi Jemaat,
Tuhan ajarkanlah mereka, supaya mereka tetap setia, taat dan
bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada
mereka.
Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa
Roh Kudus agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri
sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam
Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah
situasi apapun dan bagaimanapun.
Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu
sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam
pelayanan hidup kami. Karena hanya Engkaulah Allah yang setia
bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami
berdoa. Amin.
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 KJ 84 : 1,3 “Ya Yesus, Dikau Kurindukan”
la=g 3 ketuk

1.

Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku;
Seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganMu.
Bahagia, Terang sorgawi, Engkau Harapan dunia:
Terbitlah, Surya Mahakasih dan jiwaku terangilah!

3.

Puaskanlah, ya Jurus’lamat, seluruh kerinduanku.
Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagiMu;
Hendak padaMu kuabdikan perananku di dunia;
Cemas dan duka Kausingkirkan:
Ya Yesus, mari, masuklah!
PEMBERITAAN FIRMAN

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus
PF
...
Pembacaan Alkitab
---berdiri--PF
Jemaat yang dikasihi Tuhan. marilah kita mendengarkan Firman
Tuhan. Maranatha!
J

GB 398a “MARANATHA” do = es

P1

Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan Firman Tuhan
di minggu Adven II adalah : YESAYA 40:1-11 yang menyatakan,
………………….
Demikian pembacaan Alkitab.

P1
PF
J

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
GB 392a “Kepada-Mu Puji-pujian”

Khotbah

---Duduk---

“K A S I H”
…saat teduh…
(diiringi musik instrumentalia)
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JAWABAN JEMAAT
Kidung Pujian GB 244 “BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK”
Do=es 4/4 MM + 84

Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dihidupku.
Bapa, ‘ku bertr’ima kasih, berkat-Mu hari ini yang ‘Kau sediakan bagiku.
Kunaikan syukurku, buat hari yang Kaub’ri.
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
S’lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu;
besar setia-Mu dis’panjang hidupku.
PENEGUHAN SIDI
PF Jemaat Tuhan, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang
telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan
sebagai warga sidi gereja.
Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya, yang
telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman
dan bertanggung-jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan
gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina,
tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus
dan berdasar pada Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam
lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini, bahwa
mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi; dan
sekarang akan mengaku iman kepada-Nya sebagai Tuhan dan
Juruselamat. Dengan pengakuan tersebut, berarti mereka mengambil
alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan pada waktu
mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan
tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan
anggota tubuh-Nya, yakni Jemaat.
DOA PENGUATAN
PF Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan
janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa:
Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan Firman-Mu kepada
kami umatMu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat
apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan
rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada
putusnya; sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati
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apa yang diartikan dengan Baptisan Kudus yang kami terima, baik
sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya; baik oleh janji
dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami
sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada
perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. PuteraMu, Yesus, telah mengorbankan diri-Nya bagi kami dengan menebus
segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan
Dia agar dosa kami, Engkau ampuni, dan hidup kami, Engkau baharui
dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon
kepada-Mu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan
menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada
Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan
mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib
dengan setia dalam sukacita: penuh iman, harap dan kasih. Biarlah
mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa
kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi Juruselamat mereka.
Terpujilah Engkau, ya Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin.
PENGAKUAN DAN JANJI
PF Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri
untuk mengaku iman dan janjinya, dengan menjawab pertanyaanpertanyaan berikut:
Pertama, Apakah saudara percaya kepada Allah Tri Tunggal: Bapa,
Pencipta langit, bumi dan segala isinya; Yesus Kristus. Tuhan dan
Juruselamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara
dari dosa dan maut; serta Roh Kudus, Penolong dan Pemimpin
saudara dalam kebenaran baru sesuai kehendak Allah?
Kedua,

Apakah saudara mengaku, bahwa Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru adalah Kitab Suci yang bertuliskan Firman Allah,
yang menyampaikan Perjanjian Anugerah Allah kepada saudara
serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus
bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam?

Ketiga,

Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai
warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia
berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang
8
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berlaku serta membuang segala kepercayaan lain; melawan
segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan setia
di dunia ini, serta turut membangun Jemaat dalam kasih sesuai
karunia yang saudara miliki?
PF Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan umatNya
sebagai saksi?
Saudara ........................... ( berdiri )
Yang disebutkan namanya: . . . . “YA DENGAN SEGENAP HATIKU”
PF Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara
bahwa apa yang saudara ikat di dunia, terikat di Sorga dan apa yang
saudara lepaskan di dunia, terlepas di Sorga.
PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silahkan berdiri untuk menguatkan pengakuan para calon
sidi ini dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata:
Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa …………………..
---duduk---

Jemaat Menyanyi GB 105 : 1 “KUDENGAR YESUS MEMANGGIL”
1. Kudengar Yesus memanggil, kudengar Yesus memanggil,
kudengar Yesus memanggil: ”Pikul salib, mari ikutlah!”
Refr : aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus,
aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikut s’lamanya.
~ PF dan Pelayan turun dari mimbar ~

SAKRAMEN BAPTISAN
(jika ada yang akan dibaptis dewasa)
PF Saudara ........, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Firman Tuhan, “... Aku telah memanggil engkau dengan
namamu, engkau ini kepunyaan-Ku” (Yesaya 43 : 1b).
PENEGUHAN
PF Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan Sakramen Baptisan,
serta mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami
meneguhkan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang dewasa
secara iman.
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Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam Sakramen
Perjamuan, dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh
saudara, dalam rangka pembangunan Tubuh Kristus.
PENUMPANGAN TANGAN
...................... Sidi Baru berlutut / Jemaat berdiri ............................
PF Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu; lakukanlah tanggung
jawabmu dan terimalah berkat Tuhan:
Allah Bapa, Sumber Kasih Karunia yang telah memanggil kamu dalam
Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan
melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan
kuasa Roh Kudus.
U

A -

min.
--- duduk--~ PF mengangkat warga Sidi Baru ~
~ Penyerahan Alkitab dan Surat Sidi ~

PERKENALAN KEPADA UMAT
PF Jemaat Tuhan, Sambutlah Saudara-saudara ini sebagai warga Sidi Jemaat
yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan untuk
pembangunan Tubuh Kristus.
U Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita
Jemaat Menyanyi KMM 127 : 1 - 2 “MENGIKUT YESUS”
1. Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku,
Mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh.
2. Dunia kutolak, ‘ku ikut salib, Dunia kutolak, ‘ku ikut salib,
Dunia kutolak, ku ikut salib, tetap teguh, tetap teguh.
~ PF kembali ke mimbar ~

Doa Syafaat
PF
............ (diakhiri dengan Dox GB 389a)
Pengucapan Syukur
P3 Jemaat Tuhan. yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita memberi
persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan
sukarela. Alkitab mengatakan ‘Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan
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apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat
keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.’ (2 Korintus 8 : 12-13)
--- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang berada di rumah, persembahan dapat
dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disediakan oleh keluarga dan
dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan
cara transfer ke rekening Gereja. --- Tuhan memberkati saudara dan
persembahan saudara.
Kidung Pujian GB 84 : 1,2 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”
1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu; '
kuberikan dari hatiku, terimalah.
Kupersembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku;
kiranya berkenan di hadirat-Mu.
(anggota sidi baru memberikan persembahan syukurnya)
….. saatnya memberi persembahan .....

2. Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu
Untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia.
Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah.
Pakailah diriku turut maksud-Mu.
Doa Persembahan
P3
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur
dan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara berbalasan.
P3
Ya Allah, kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau selalu
mengasihi dan memberkati seluruh kehidupan kami, meskipun kami
lemah dan rapuh untuk setia di dalam iman kepadaMu namun Engkau
tetap setia menguatkan dan menopang kami.
J
Dengan penuh rasa syukur kini kami datang membawa persembahan
dan diri kami seutuhnya. Terimalah persembahan syukur kami ya
Allah. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama
serta menjadi menjadi saluran berkat, kasih dan damai-Mu. Amin.
-Duduk-
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PENGUTUSAN
Warta Jemaat
P4
……
Amanat Pengutusan
-BerdiriPF
Jemaat yang dikasihi Tuhan.
Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu
sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar
Kidung Pujian GB 312a : 1,2 “Kan Datang Tuhan Segera” do=g 4/4 MM + 112
1. Kan datang Tuhan segera, bersiap-siaplah!
Datang-Nya dari sorga t’rang, bersiap-siaplah!
Sang Kebenaran Dialah yang memberkati umat-Nya.
Mereka diakui-Nya di takhta Bapa-Nya.
Refrain : Sudahkah siap kau menyongsong-Nya,
Dengan pelita maupun minyaknya,
Baik pagi siang t’rang atau malam yang gelap?
Mempelai akan datang segera!
2. Tuhan kan datang segera, bersiap-siaplah!
Menjadi Rasa semesta, bersiap-siaplah!
Haleluya pun bergema di saat bumi ditebus.
Pelitamu nyalakan t’rus dan sambut Rajamu. Refr…
Berkat
PF
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
berkatNya:
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi
engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. (Bilangan 6:24-26)
Jemaat GB 402b :“AMIN”

SELAMAT HARI MINGGU
 Tuhan Yesus Memberkati
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