Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
(GPIB)

09 Desember 2018

(Pukul 06.00, 16.00 dan 19.00 WIB)

Jemaat “GIDEON” Kelapadua – Depok
Jl. Komjen Pol M. Jasin – Kelapadua, Pasirgunung Selatan
Ksatrian Amji Atak (Komp. BRIMOB POLRI) Kelapadua
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PERSIAPAN




Doa pribadi jemaat
Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah
Doa konsistori para pelayan yang bertugas

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2

Selamat pagi...
Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu
Adven Kedua. Nama Adven diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah
Kedatangan.
Dalam masa Adven umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut Natal dan
memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman.
Marilah, dalam memasuki masa adven kedua, kita menyatakan ungkapan sukacita
melalui salam persekutuan (jemaat berjabat tangan dengan disebelah kiri dan kanan)
Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt....
(P2 menyalakan dua lilin, sambil diiringi oleh GB 127:2, lalu kembali ke mimbar)
NYANYIAN JEMAAT
GB 127 : 2 “SATU LILIN KITA NYALAKAN”
(Dinyanyikan seluruh jemaat)
Dua lilin kita nyalakan
menyinari hati sedih.
Di tengah-tengah kegelapan
nur iman tetap berseri.

UNGKAPAN SITUASI
P2

Dalam masa adven kedua ini pula, sesuai arahan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia,
kita diajak memperingati hari AIDS sedunia yang jatuh pada 01 Desember yang lalu.
Warga jemaat, diingatkan dalam masa adventus ini untuk peduli kepada sesama yang
menderita HIV dan AIDS.
Peringatan masa adven kedua ini selaras dengan subtema peringatan hari AIDS sedunia,
“Meruntuhkan tembok penghalang dan membangun jembatan.”
Tuhan yang kita peringati kelahiranNya dan kita nantikan kedatanganNya, sudah terlebih
dahulu mencontohkan hal tersebut, sebagai umatNya, kita diharapkan melakukan hal
yang sama.

Jemaat

Kami sadar bahwa kami ada dalam dunia yang hidup dengan mereka yanng menderita
HIV. Kami mengingat keberanian dan tantangan hidup mereka yang hidup dengan HIV.

P2

Saat ini, kami mempersilahkan Jemaat untuk mengenakan pita merah yang telah
diberikan, untuk mengingat mereka yang menderita, anak-anak yatim piatu, untuk
sesama yang hidup dengan HIV, untuk pengasuh, aktivis dan pemimpin yang
berkomitmen, serta bagi saudara-saudara kami yang telah pergi untuk bersama dengan
Tuhan karena HIV/AIDS.

L1

(Membaca Alkitab dari Yohanes 13:34-35)
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama
seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan
demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau
kamu saling mengasihi.

Jemaat

(jemaat menjabat tangan seseorang di sampingnya sambil berkata di bawah ini.)
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"Saya telah melihat diri saya apa adanya, jauh dari sempurna. Saya telah mengenal diri
saya apa adanya, dan Yesus menerima saya.
Saya telah melihatmu, telah melihat matamu yang sama seperti mataku.
Saya telah melihat Allah di matamu. Saya telah mendengarmu. Saya telah mendengar
Allah dalam suaramu."

MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2
Ya Tuhan, dari debu tanah—Engkau ciptakan kami. Dari hembusan nafas hidup, kami
hidup dan menduduki bumi. Tanpa-Mu, segala derita tak akan bertepi, segala bahagia
menjadi hampa tak berarti.
Jemaat Kami sujud menyembah pada tumpuan kaki-Mu. Memuliakan nama-Mu seraya
memohon anugerah dan kasih.
P2
Mari berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian dan syukur...

NYANYIAN JEMAAT:

PKJ 14 : 1 “KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN”

(Diulang dua kali,kedua kali dinyanyikan setelah proses masuk firman Tuhan dan secara bergantian)
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s'lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setiaMu
turun-temurun.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s'lamanya.
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--Laki2
Prmp
Semua

Prmp
Semua
Laki2
Semua

Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s'lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setiaMu
turun-temurun.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s'lamanya.

VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
J
1 . | 1 . ||
A min.
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NAS PEMBIMBING
1 Yohanes 4:1
PF
“Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah rohroh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul
dan pergi ke seluruh dunia.”
SALAM
PF

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu.
DAN MENYERTAIMU JUGA

J

NYANYIAN JEMAAT:

KJ 237:1,2 “ROH KUDUS TETAP TEGUH”

(bait pertama dinyanyikan oleh umat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian)

2.

Laki2
Prmp
Semua

Kawan karib terdekat,
Kau menolong yang penat;
b"ri di jalan yang kelam
hati anakMu tent"ram.
Bila badai menderu, perdengarkan suaraMu,
"Hai musafir, ikutlah ke neg"ri sejahtera!"

Duduk
PENGAKUAN DOSA
P2
P2

: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku akan dosa-dosa kita :
: Ya Bapa Mahakudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepada-Mu, seperti kami
mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran,
perkataan dan perbuatan, kami gagal untuk berbuat yang baik.

---Kesempatan jemaat mengaku dosa secara pribadi diiringi instrumentalia--NYANYIAN PENGAKUAN:
 KJ 26 : 1 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU”
(Dinyanyikan ½ suara)
Kantoria Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus.
Semua Refrein:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus.
P2

: Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran
pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian. Kami mengaku kepada-Mu ya
Tuhan, ampunilah dosa kami.
NYANYIAN PENGAKUAN:
 KJ 26 : 2 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU”
Semua Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! Refr.
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P2

: Segala kekurangan kami sebagai Gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidak-jelasan dalam kesaksian.
Kami mengaku kepada-Mu, ampunilah dosa kami.
NYANYIAN PENGAKUAN:
 KJ 26 : 3 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU”
Semua : Ini saja andalanku: jasa kurbanMu.
Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh. Refr.

BERITA ANUGERAH
PF

J

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103:8-13
yang menyatakan…….
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.

NYANYIAN JEMAAT:
 GB 40 : 1 & 2 “KASIH DARI TUHANKU”
(Dinyanyikan secara bergantian)
1.

Semua
Kantoria
Semua
Kantoria
Semua

2.

Laki2
Prmp
Laki2
Prmp

Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,
kurindukan kasih-Nya. Kasih besar!
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia;
sukacita nyatalah: Kasih besar!
Refr:
Kasih besar! Kasih besar!
Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar!
Orang buta lihat t"rang dan yang lumpuh pun tegak
orang mati bangkitlah: Kasih besar!
Yang berdosa dan cemar dikasihi oleh-Nya,
yang terkungkung bebaslah: Kasih besar!

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
Tertulis dalam 1 Petrus 3: 15-18 yang menyatakan:……….
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.

NYANYIAN JEMAAT:
GB 49 “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT”
(Dinyanyikan secara bergantian)
PF
Semua
Kantoria
Semua
Laki2
Prmp
Kantoria
Semua

Kasih pasti lemah lembut,
kasih pasti memaafkan,
kasih pasti murah hati.
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Kasih pasti lemah lembut,
kasih pasti memaafkan,
kasih pasti murah hati.
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.

Semua

Refr:
Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni.
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Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan
kasih-Mu kudus tiada batasnya.

Duduk
⌘Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Maranatha!
J
 GB 398a MARANATHA
P3
Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 24:3-11 yang menyatakan...
PF
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah
syukur kepada Allah.
NYANYIAN JEMAAT: GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Do = d MM ±112

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.

Duduk
KHOTBAH
Saat Teduh

JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAAT:

GB 316: 1 & 2 “AKU BERJALAN DI JALAN TERANG”

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475)
⌘Kesaksian Pujian
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UNGKAPAN SYUKUR
P4

Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, dengan memberi
persembahan kepada-Nya.
Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Maleakhi 3:10: “Maleakhi 3:10 Bawalah seluruh
persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan
makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak
membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai
berkelimpahan.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN JEMAAT: KJ 450 : 1, 3 dan 4 “HIDUP KITA YANG BENAR”
(Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait ketiga dan keempat secara bergantian)
1.

Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.
Refr.
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan
Khusus (Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak
Persembahan yang tersedia. Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya.

3. Prmp
Laki2
Semua

Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur,
kar'na Kristus, Penebus, berkorban bagimu!
Refr

4. Kantoria
Semua
Semua

Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas.
Bertekun bersyukurlah
hingga suaraNya kaudengar:
"Sungguh indah anakKu,
ungkapan syukurmu."
Refr.

DOA SYUKUR
P4

: Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur
yang kita ucapkan berbalasan:
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup
kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. KepadaMu kami
serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu.
Dalam nama Yesus terimalah syukur kami.

Umat

Ya Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan
mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta
urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan
untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.

Duduk
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PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF

: Saudara – saudara seiman !
Ingatlah pesan Tuhan dalam Kitab Yesaya 61:1-2, yang menyatakan :
“Roh Tuhan ALLAH ada padaku , oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orangorang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan
kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun
rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung.”
Jemaat Tuhan mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, berjaga-jagalah
dan nyatakan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari.

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 185 : 1,2,3 & 5 “TUHAN MENGUTUS KITA”
(Dinyanyikan secara bergantian)
1.

Presbiter
Kantoria
PF
Kantoria
Semua

2.

Laki2

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refr.
Dengan senang, dengan senang,
marilah kita melayani umatNya.
Dengan senang, dengan senang,
berarti kita memuliakan namaNya.

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bagi yang sakit dan tubuhnya lemah.
Prmp
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refr.
3. Umat di balkon
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk yang miskin dan lapar berkeluh.
Umat di bawah
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
5. Semua
Kantoria
Semua
Kantoria

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk melawat orang terbelenggu.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refr.

BERKAT
PF

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:......

NYANYIAN JEMAAT: GB 402c “AMIN”

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--hal,8

