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PERSIAPAN 

 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes 

 Doa Konsistori/Persiapan 

 Doa Pribadi 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. 

  Pemberita Firman dan Presbiter bertugas GPIB Jemaat Gibeon 

mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam Ibadah Hari 

Minggu Adven IV.  

Dalam Ibadah Minggu Adven IV ini, kita juga akan memperingati Hari Ibu 

Nasional ke-93 yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. 

Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini disampaikan oleh  

Pdt. Sandra Sormin Sihasale (KMJ GPIB Ekklesia)  
 

PENYALAAN LILIN ADVEN IV 

Gita Bakti 127 : 4  – Satu Lilin Kita Nyalakan – (do = f ) 

(dinyanyikan 2x, diawali oleh Pelayan Pujian, dilanjutkan oleh jemaat) 
 

 

Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah. 

Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi “Maranatha!” 
 

..hening sejenak 

UNGKAPAN SITUASI 

Seorang Bapak  Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk 

    yang lemah. namun sesungguhnya mereka adalah  

perempuan hebat yang hadir memberi rasa nyaman, 

penopang di saat lemah, pejuang hebat di tengah 

keluarga, penolong bagi pria, rekan sekerja, sahabat 

dalam berbagi suka dan duka, bahkan pantang 

menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup. Terima 

kasih untuk kehadiranmu dalam kehidupan kami 
 

Seorang Anak Tuhan. terima kasih telah memberikanku seorang 

malaikat yang ku sebut Ibu. Perempuan hebat yang 

memberikan aku segalanya, cintanya, jiwanya, 

waktunya, bahkan hidupnya untukku. Kami mencintaimu 

Ibu. 
 

Seorang Ibu Tidak terasa 93 tahun sudah perempuan Indonesia terus 

berjuang menunjukan jati dirinya sebagai perempuan 

yang kuat dan sosok seorang ibu yang penuh 

kelembutan serta memiliki cinta yang mendalam bagi 

tanah air Indoonesia. Sebagai perempuan Kristiani, kami 
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belajar dari Maria saudara Marta, untuk menjadi sosok 

perempuan yang memprioritaskan Tuhan di atas 

segalanya, dari Abigail istri Nabal, kami belajar menjadi 

seorang perempuan yang bijaksana dalam memiliki 

kepekaan dan intuisi untuk melindungi pasangan, 

keluarga, bahkan orang-orang disekitar dari bahaya, dan 

dari Rut kami belajar untuk hidup dalam kesetiaan, kuat, 

terus berjuang dan pantang menyerah. 
 

♫ JEMAAT MENYANYI GB. 288 : 1, 2, 3 “Kaum Perempuan” ( do = d ) 
 

Jemaat  Kaum perempuan bukanlah kaum lemah; 

    Diciptakan Tuhan, baiklah adanya. 

    Jangan direndahkan, harkat insaninya; 

    Jangan disakiti hati nuraninya. 
 

Kaum Perempuan Ada perempuan yang sangat terbeban 

    Di tengah tantangan hidup yang kian b’rat, 

    Hingga siang malam harus kerja keras. 

    Tuhan memberkati tiap usahanya. 
 

Jemaat  Istri yang setia bagai kembang mekar, 

    Harumnya menebar, indahlah warnanya; 

    Bagai pohon anggur berbuah yang lebat, 

    Bawa sukacita di dalam rumahnya. 
 

P2 Jemaat, marilah berdiri, menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

♫ JEMAAT MENYANYI 

   GB. 12 : 1, 2 “Masuklah Semua Menghadap Tuhan” (do = d) 
 

Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud dihadirat-Nya; 

Marilah rendahkan diri dan hati dihadapan takhta-Nya. 

Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 

Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 
 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah.. 
 

Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 

Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 

T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 

Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 
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VOTUM       

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

 bumi. (Mazmur 124:8) 

J KJ. 476a 

 1  .  |  1  .  | (Do=G) 
 A    -   min! 
 

NAS PEMBIMBING          (Yohanes 13 : 15)  

PF Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu 

juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu.  
 

SALAM         

PF Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. 

J        Dan melimpah atasmu juga 
 

♫ JEMAAT MENYANYI KJ. 447 : 1, 3 “Dalam Rumah Yang Gembira” 
 

Dalam rumah yang gembira bunga Injil berseri: 

Dalam kasih yang setia ‘ku berbakti tak henti. 

Rut, Debora, dan Maria jadi contoh bagiku. 

‘Ku berjanji dan sedia, mara dapat kutempuh. 
 

Menyebarkan sukacita dan menghibur yang lelah, 

Itulah panggilan kita dalam dunia yang resah. 

Kita binalah bersama tunas bangsa yang besar 

Dalam hidup sederhana, dalam kasih yang segar. 

..Jemaat duduk 

DOA HARI INI 

P2 Jemaat, mari berdoa kepada Allah: 

 Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas sukacita Ibadah 

Minggu Adven IV yang kami laksanakan pada saat ini. Kami juga 

mensyukuri 93 tahun Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 

Desember. Kiranya rahmat dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan 

setiap kaum perempuan. Mereka boleh menjadi teladan dalam kehidupan 

keluarga, persekutuan, juga bangsa dan negara.   

 Allah Bapa Maha Kuasa, dihadapan-Mu kami mengakui akan salah dan 

dosa kami, baik dalam kata maupun tindakan. Berilah kami pengampunan-

Mu, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami 

untuk hidup dalam kesederhanaan dan bersyukur atas segala berkat 

anugerah-Mu bagi kehidupan kami. 

 Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman 

dan kehendak-Mu dalam keseharian hidup kami, sehingga melalui kami, 

banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. 

 Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
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♫ JEMAAT MENYANYI 

    KK. 147 : 1 “Kau Yang Lama Dinantikan” (do = g) 
   

‘Kau yang lama dinantikan, Jurus’lamat, datanglah, 

Agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela! 

Umat-Mu tetap Kau tuntún, ‘Kau Harapan kami pun! 

Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. 

     

Kesaksian Pujian 
PELKAT PKB MUPEL (VIRTUAL)“Pimpinlah Jalan Hidupku”  
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF …  
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: Maranatha! 

J ♫ GB. 398ª. “Maranatha” ( do = es ) 

 Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha. 

P1  Pembacaan Alkitab hari ini dari  Yesaya 2 : 1 - 5 yang menyatakan …  

Demikian pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu 

dan ucaplah syukur kepada Allah (Kolose 3:16).  

J ♫ KJ. 48 "KEMULIAAN BAGI BAPA" 

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, 

seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. 

Amin! 
..Jemaat duduk 

KHOTBAH 

Tema: “Jadilah Teladan Dalam Hidupmu” 
..hening sejenak 

 

JAWABAN JEMAAT 
 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB. 277 : 1, 2 “Firman Tuhan Sudah Kaudengar” ( do = bes ) 
 

1. Firman Tuhan sudah kaudengar. Laksanakan dalam hidupmu.  

 Firman Tuhan hendaklah kausebar pada orang disekelilingmu. 

       Refrein Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu;  

   wartakan karya kasih-Nya.  

   Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 

   Majulah tetap teguh. 
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2. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. 

 Sangkal diri sebagai hamba-Nya; jadi saksi setia dan tekun. (Reff) 
 

PENGAKUAN IMAN  
PF Jemaat dipersilakan berdiri, bersama kita ikrarkan pengakuan percaya 

menurut rumusan Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 
masing-masing orang berkata: 

PF+J Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan 
bumi… 

        ..Jemaat duduk 
DOA SYAFAAT  
PF  . . . . Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

U  Dengarkanlah doa kami!  
PF  Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, 

Tuhan dan Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa:  

PF+U Bapa kami yang di sorga… 
PF+U (menyanyikan doksologi KJ. 475 ) 

Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa 
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin! 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P3  Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan 

sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan kita.  
1 Tawarikh 29 : 17 menyatakan: “Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau 
adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka akupun 
mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan 
sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan 
persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita.” 
--- 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. untuk Dana pengadaan alat Multimedia 
dapat melalui QR Code Dana PEG dengan kode/angka tiga digit terakhir 
123. Dan Untuk Dana Tanggap Bencana dapat melalui QR Code Dana 
Syukur dengan kode/angka tiga digit terakhir 124 ---   

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

♫ JEMAAT MENYANYI GB. 79 : 1, 2, 3 “B’ri PadaNya” ( do = a ) 
 

1.  B’ri pada-Nya seg’nap hatimu, 

b’ri pada-Nya seg’nap hidupmu, 

kar’na engkau kepunyaan-Nya 

dan Ia pun Tuhanmu. 
 

2. B’ri pada-Nya seg’nap hartamu, 

B’ri pada-Nya seg’nap bakatmu, 

Kar’na engkau kepunyaan-Nya 

Dan Ia pun Tuhanmu. 
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….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

3. B’ri pada-Nya seg’nap waktumu, 

B’ri pada-Nya seg’nap kasihmu, 

Kar’na engkau kepunyaan-Nya 

Dan ia pun Tuhanmu. 
 

DOA PERSEMBAHAN 

P3  Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa: 

 Ya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memberkati dan 

memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Saat ini kami telah memberikan 

persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang 

Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya, persembahan yang kami 

berikan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepada-

Mu, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di 

mana pun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dalam nama 

Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 

..Jemaat duduk 
 

 

PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 

P4 : ……. 

 

AMANAT  PENGUTUSAN     ..Jemaat berdiri 

PF   Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah engkau dengar 
 

♫ JEMAAT MENYANYI G.B 122 “Bagimu Damai Sejahtera” ( la = d ) 
 

Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra, 

Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra. 
 

Hevenu syalom alekhem, hevenu syalom alekhem, 

Hevenu syalom alekhem, hevenu syalom alekhem. 



 

8 

BERKAT 

PF Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkat-Nya: 
 

   TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau, 

  TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya  
  dan memberi engkau kasih karunia.  

  TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu  

  dan memberi engkau damai sejahtera”.  
 

J ♫ K.J. 478b. “Amin” 
 

 
 

 

 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


