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PERSIAPAN 
   Doa konsistori 
   Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
 
 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2  Pelayan Firman dan para pelayan liturgi mengucapkan 
Selamat datang untuk beribadah di malam akhir tahun 
saat ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan 
perayaan keselamatan dan ungkapan syukur atas rahmat 
dan berkat Tuhan. 
Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh . . . . . 

 
UNGKAPAN SITUASI 

P2 Sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2017.  Waktu akan 
terus bergerak tak terbendung. Waktu akan terus berjalan 
seiring dengan roda perputaran dunia ini ….(hening) 
Entah kita masih bersemangat atau tak lagi bergairah 
untuk menapaki jalan kehidupan di mana kita berada, 
sang waktu akan terus melangkah ke depan dengan pasti.  
Melewati lintasan waktu adalah bagian dari perjalanan 
hidup setiap orang. Orang beriman akan melewatinya 
bersama Sang Penguasa Waktu. 
Marilah merenungi waktu yang telah kita lewati di malam 
pergantian tahun ini dengan hati tegar untuk menapaki 
masa depan bersama Sang Penentu dan Penguasa 
Waktu.   

- saat teduh - 
 

MENGHADAP TUHAN 

 

P2 Jemaat silakan berdiri menyambut firman Tuhan hadir di 
tengah persekutuan kita dan memuliakan kebesaran 
Tuhan. 

 
GB. 15 – HALELUYA PUJI TUHAN  
Kantoria  Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa. 
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Jemaat  Sang pencipta alam raya dan segala isinya. 
Kantoria  Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di 
sorga. 
Jemaat  Dia memberikan nafas bagimu. 
Semua   Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya 
 

------- Prosesi membawa Alkitab -----  
 

Laki-laki  Haleluya, Puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa. 
Perempuan  Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu. 
Laki-laki  Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi 
kita. 
Perempuan  Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu 
Semua   Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya. 
 
VOTUM  

PF:  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, 
yang menjadikan langit dan bumi. (Mzm. 124:8) 
 

1    .    |   1 .  

Jemaat  A    -       min 
 
Nas Pembimbing :  
PF : “Berjaga-jagalah! Berdirilah dengan teguh dalam iman!”  

(1 Kor. 16:13a). 
  

SALAM  GB. 391 
 

do = g MM + 72

P F Jemaat

3 3 3 2 3   1 2 6    . ' 6 1 2 3 2 1 2

Tu-han me- nyerta- i ka - mu, di - ber-kat - i - Nya engkau.
 

duduk 
LITANI PENGAKUAN  

P2 Jemaat, di penghujung waktu 2017 malam ini, sebagai  
orang percaya kita menghayati penyertaan Allah dengan 
membawa pengakuan tulus tentang tuntunan-Nya dalam 



h a l , 4  

do = f MM + 76

5    1 3    . 1 7   2 1 5 1   3 5    . 3 1   3 2 . '

'Kau ba-gi   - an - ku a - ba - di me-le-bih  -  i s'gala-nya,

5   1 3    . 3 3   5 5    4 3   2 1    . 3 3 . 2 1 . '

di kemba  - ra ke-hi-dup-an, 'Kau te-tap me- nun-tun-ku.

7 . 1 2 . 4 . 7 1 . 3 . 4 5    . 5 . 3 2 . '

Ku- de - kat Tu - han-ku, ku - de - kat pa - da - Mu.

5   1 3    . 3 3   5 5    4 3   2 1    . 3 3 . 2 1 .

Di kemba  - ra ke-hi-dup-an, 'Kau te-tap me- nun-tun-ku.

kehidupan di tengah kelemahan dan kerapuhan diri untuk 
patuh dan setia . 

Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun kami sampai di 
penghujung tahun ini. Dengan kekuatan-Mu Engkau 
membimbing kami, dan dengan sayap-Mu Engkau 
menaungi kami. Namun, kami sering keras kepala 
sehingga lalai dan patuh untuk dituntun, dibimbing dan 
dinaungi oleh-Mu. Kasihani dan ampunilah kami.      
                                                                                  

GB 216 – KAU BAGIANKU ABADI 

Kantoria   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2 Ada berbagai rangkaian peristiwa kehidupan keluarga di 

mana kami lalai bahkan gagal mewujudkan harmoni 
karena gejolak hati dan rasa berkecamuk. Ada saat anak-
anak merasa kurang mendapat kasih sayang ayah-bunda; 
sebaliknya, ada orang tua merasa anak zaman sekarang 
sangat sulit diatur, meskipun telah berupaya melakukan 
yang terbaik untuk mereka. Ada pula para kaum lanjut usia 
yang merasa ditinggalkan dan terabaikan dalam kesepian. 
Kasihani dan ampuni kami. 
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Jemaat ♫ Kerinduan dan doaku bukan untuk yang fana.   
Walau susah dan derita, ‘asal Kau besertaku. 
‘Ku dekat Tuhanku, kudekat pada-Mu. 
Walau susah dan derita, kudekat kepada-Mu. 

 
P2 Saat rentetan peristiwa silih berganti datang bertubi; sakit, 

sedih dan duka nestapa ditinggalkan oleh orang yang kami 
sayangi; berbagai masalah dan tekanan dalam pekerjaaan 
serta pergumulan hidup  membuat rasa frustasi yang 
teramat sangat. Kadang kami merasa Engkau hanya diam 
membisu, sehingga kami marah, kecewa dan enggan 
bersekutu dengan-Mu dan sesama. Kasihani dan ampuni 
kami. 

 
Jemaat ♫ Bimbing aku melalui badai hidup yang kelam 

sampai nanti aku tiba, masuk hidup yang kekal.  
Kudekat Tuhanku, kudekat pada-Mu. 
‘Kau selalu besertaku, masuk hidup yang kekal. 
 

Berita Anugerah                                 

PF  Bagi setiap orang yang mengakui kesalahan dan dosa-
dosanya serta bertobat, disampaikan berita anugerah 
pengampunan : 

  “Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah 
hamba-Ku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, 
engkau adalah hamba-Ku; hai Israel, engkau tidak 
Kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa 
pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan 
segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah 
kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau!” YESAYA 
44:21,22 

Berdasar Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus 
kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa telah 
berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 
Jemaat Syukur kepada Tuhan. Amin. 
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la = g MM + 90

3 3 6 7   7 5 3   3 6 6 7 5 6 6 ' 6 6

Glo- ri - a, glori - a, gloria ba - gi Al - lah Ba - pa; glo - ri -

2 3 3 1 6 6 2 3 1 6 7 7 ' 3 3

a, glo - ri - a, glo - ria ba - gi Ye - sus Kristus; glo - ri -

6 1 1 7 7 6   5 6 . 6 7 7 6 5 6 . 0

a, glo - ria ba - gi  Roh Kudus, Tri-tunggal yang ku - dus!

KJ 409 – YESUS KAU NAKHODAKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bila tiba saatku melabuhkan biduk, 
waktu ombak mengglegar, b'ri sabdaMu kudengar, 
"Jangan takut, anakKu, 'Ku tetap Nahkodamu!" 

 
PERINTAH HIDUP BARU        
PF Jemaat, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru 

; “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan 
segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk 
manusia. Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan 
menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. 
Kristus adalah tuan dan kamu hamba-Nya. Barang  siapa 
berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya 
itu, karena Tuhan tidak memandang orang.” Kolose 3:23 - 
25 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
GB 382 – GLORIA 
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 [duduk] 
 Kesaksian Paduan Suara 
 

- saat teduh - 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA EPLIKESE 
PF … 
 
PEMBACAAN ALKITAB 

PF Mari kita berdiri untuk menyambut Firman Tuhan:  
Haleluya!  

 
Jemaat HALELUYA – GB 394 

 Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. 
 Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 
P3 Bacaan Alkitab malam ini dari Matius 25 : 11-13, yang 

mengisahkan …..  
Demikian pembacaan Alkitab . 

 
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya 

diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 
Jemaat KJ 474  

KepadaMu Puji-Pujian Madah syukur dan segala 
kemuliaan  

Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi.  
 
KHOTBAH 

- saat teduh – 
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JAWABAN JEMAAT 

 
 KJ 277 –  TUHANKU SEGERA ‘KAN KEMBALI 

Kantoria   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semua    
 
 
 
 
 
 
 
 

Perempuan    Dan mungkin datangNya ‘kan di tengah hari  
    dan mungkin di saat menurun mentari,  
   di malam gelap, waktu orang tak nyana  
   Kristus datang ke dunia.  Ref. 

Laki-laki      Enyahlah derita, lenyap ratap tangis  
   dan hilanglah maut, tanda kuasa Iblis.  
   Hatiku penuh mengenang ‘kan detiknya  

milik Yesus dit’rimaNya.  Ref. 
 

PENGAKUAN IMAN            
berdiri 
              duduk 
 
DOA SYAFAAT   (Doa Bapa kami diakhiri Doxologi KJ 475) 
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 Kesaksian Paduan Suara 
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Jemaat, mari ungkapkan  syukur kita kepada Tuhan.  Di 

dalam Yesus Kristus, Ia telah memberi diri dan seluruh 
hidup-Nya untuk melayani dunia dan manusia seperti 
sabda-Nya:  “Karena Anak Manusia juga datang bukan 
untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk 
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak 
orang." (Mark. 10:45).   
Sebelum memberi, mari bernyanyi: 

 
GB 86 – AKU BERSYUKUR  

Kantoria Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 
Ref: Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya 

Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
Dia sumber hidupku; bagi-Nya syukur  
dan pujian s'lamanya. 

 
Jemaat Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku. 
  Sandang panganku dipenuhi oleh-Nya.  Ref: 

 
kesempatan Jemaat menyampaikan persembahan Syukur Akhir Tahun 

 
Perempuan Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku 

Harta dan benda dicukupkan bagiku.  Ref: Semua 
Laki-laki Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku 

susah dan senang ‘ku bersandar pada-Nya.   
Ref : Semua 

 
Doa Syukur              berdiri 
P4  Umat Tuhan silakan berdiri 

Mari bersyukur atas berkat Tuhan ini. Kita berdoa: 
           Sungguh hati kami meluap dengan sukacita ya Allah         
           karena menikmati kehadiran Tuhan di tengah persekutuan  
           saat ini, 
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Jemaat Telah kami rasakan kasih-Mu yang mendorong 
kami untuk memberi persembahan syukur ini.  

 
Terimakasih Tuhan sebab Engkau telah melengkapi 
kehidupan ini dengan menempatkan banyak orang di 
sekitar kami untuk menjadi sasaran kepedulian dan 
pelayanan kasih.  

 
P & J Murnikanlah pelayanan dan kesaksian kami, 

agar dunia percaya dan mengalami kasih dan 
kemurahan-MU. AMIN. 

 
 
 

PENGUTUSAN 

 
Amanat Pengutusan              berdiri 

PF Umat Tuhan silahkan berdiri. 
Mari kita pergi dengan hati penuh syukur dan damai 
sejahtera, akhiri tahun lama dengan percaya bahwa yang 
lebih baik dan makin indah pasti akan datang, karena di 
dalam Kristus  kita dinaungi-Nya.  

 
GB 340 – PADA JALAN KAMI YANG BERAT 
Kantoria Pada jalan kami yang berat, 

amani utupe na ustawi. 
Kami butuh kuat dan berkat, 
amani utupe na ustawi. 
 
Ref: B'rilah damai sejaht'ra, 

amani utupe na ustawi. 
B'rilah damai sejaht'ra, 
amani utupe na ustawi. 

Laki-laki Jalan yang berbatu dan gelap 
amani utupe na ustawi. 

Perempuan Yang berliku dan menyesak. 

Amani utupe na ustawi.  Ref: Semua 
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Perempuan Puji Tuhan, Haleluya! 
Amani utupe na ustawi. 

Lk-lk  Puji Tuhan, Haleluya! 
Amani utupe na ustawi.  Ref: Semua 

(*) Amani utupe na ustawi = berilah damai sejahtera 

 
BERKAT 

PF Arahkan hati dan pikiranmu kepada TUHAN dan terimalah 
berkat-NYA: “TUHAN memberkati engkau dan melindungi 
engkau; TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan 
memberi engkau kasih karunia; TUHAN menghadapka 
wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai 
sejahtera. (Bil. 6:24-26) 

 
Jemaat ♫ KJ 478c   

AMIN, AMIN, AMIN     
 

 
- saat teduh – 

 
[Umat tetap berdiri] 

 
 

Salam persekutuan 
 

 


