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PERSIAPAN  

 Penjelasan tata Ibadah 

 Latihan lagu-lagu 

 Doa Konsistori 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG  
P2 Selamat pagi/sore jemaat sekalian. Berada di hari pertama tahun 2019,  

kiranya  diawali dengan mengucap syukur kepada Allah, yang telah 

menuntun dan  mengantar kita meninggalkan tahun lama. 

 

Tahun 2018 telah berlalu …… 

Tahun 2019 telah bergulir masuk untuk siap dilalui 

Kenangan indah tahun 2018 akan dikenang selalu….. 

Kehidupan baru tahun 2019 menunggu untuk dijalani 

Kasih Tuhan tetap tidak akan pernah berlalu di hadapan kami 

IA akan setia menemani kami sepanjang tahun bahkan sepanjang usia 

Rentangan tangan kuat-Nya akan selalu menopang kaki kami melangkah 

pasti 

Tidak akan dibiarkan kami berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya 

Hari ini, kami akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan 

Tuhan 

Tuntunan yang akan membimbing kami sampai dipenghujung tahun ini 

Marilah kita ungkapkan kesukacitaan ini dengan menyapa mereka yang 

duduk di sekitar kita. Sampaikanlah salam damai  saudara,  

iringi dengan pengakuan: ’Selamat Tahun Baru. Tuhan  telah  menolong 

kita’ 

…… kesempatan umat saling bersalaman sambil menyanyi:…. 

 

Selamat Hari Natal 

Selamat Hari Natal 

Selamat Hari Natal 

Dan tahun Baru 

 

Salam bagimu sekalian 

Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 

 

Selamat Hari Natal 

Selamat Hari Natal 

Selamat Hari Natal 

Dan tahun Baru 

Pemberitaan Firman saat ini, akan disampaikan oleh …………………  

. . . saat teduh ... 
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I. MENGHADAP TUHAN 

 

P2 Pujilah TUHAN, marilah berjalan ke rumahNya. Pujilah TUHAN,   

angkatlah tanganmu kepadaNya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatNya yang 

datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita berdiri untuk menyambut 

Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. 

 

GB 3 : 1 – 4  “MARI MENYEMBAH” 

(bait pertama dinyanyikan oleh kantoria/PL, bait kedua, dst secara bergantian) 

 

 

Solois : Mari menyembah  

Jmt : Bapa Pencipta,  

Solois : agung dan besar  

Jmt : s'lama-lamanya. 

Semua : Kaulah Allah, Alfa - Omega, kami datang, sujud menyembah. 

Prosesi ALKITAB dibawa masuk 

 

Permp : Mari menyembah  

Lk-lk : Yesus Penebus,  

Permp : agung dan besar,  

Lk-lk : s’lama-lamanya. 

Semua : Kaulah Jurus'lamat dunia, kami datang, sujud menyembah 

Lk-lk : Mari menyembah  

Permp : Roh Mahakudus,  

Lk-lk : agung dan besar,  

Permp : s’lama-lamanya. 

Semua : Kau penuntun umat manusia, kami datang, sujud menyembah. 

VOTUM  

PF Kita bersyukur, karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita 

sepanjang tahun 2018, dan dengan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki 

tahun 2019, karena itu kita tahbiskan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa 

PERTOLONGAN KITA ADALAH TUHAN YANG MENJADIKAN LANGIT DAN 

BUMI. 

 

Jmt   
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NAS PEMBIMBING         Ibrani 6 : 18b 

PF Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk 

 menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. 

SALAM 

PF Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.   

Jmt MELIMPAH ATASMU JUGA  

 PKJ 138 : 1 – 3  “SETIAMU, TUHANKU, TIADA BERTARA” 

Jmt SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. 

KasihMu, Allahku, tidak berubah, Kaulah Pelindung abadi, tetap. 

Refrein SetiaMu, Tuhanku, mengharu hatiku, 

 setiap pagi bertambah jelas. 

 Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 

 sehingga akupun puas lelas. 

Lk-lk Musim bertanam dan musim tuaian, surya, rembulan di langit cerah, 

Permp bersama alam memuji, bersaksi tentang setiaMu tak bercela. (semua: Refr.) 

(duduk) 

LITANI  PENGAKUAN 

P2 Hari pertama di tahun baru 2018, yang kita masuki, 

adalah waktu yang menyadarkan kita siapa kita  

di hadapan Sang Mahakuasa. 

Jemaat Tuhan, marilah kita membawa pengakuan  

di hadapan Allah Pencipta dan Pemelihara dunia. 

Jmt GB 378 “KYRIE ELEISON” 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

P2 Ya Allah, kami telah berdosa. 

Dengan mengenal dosa, kami mengambil pilihan  

yang kami buat sendiri,  

dan yang kami lakukan, adalah kesenangan diri  sendiri. 

Jmt Ya Allah, kami  sering menolak apa yang Tuhan tetapkan, 

sehingga  prilaku  kami berakibat kejahatan bagi dunia ... 

P2  Allah Mahabaik,  

Engkaulah yang mengatur waktu dan menetapkannya,  

kami hanya ada di dalam waktu-Mu.  

Namun, apa yang kami lakukan dengan  waktu dan kejadian di dunia, masih tidak 

teratur dan gagal terjadi. 

Jmt GB 378 “KYRIE ELEISON” 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

P2 Allah Penjaga yang setia, 

harusnya kami tahu, bahwa semua kejadian dalam dunia ini   

saling terjalin dan bertautan satu sama lain; 

Namun kerap kali, kami tidak mengasihi, sehingga  

di dalamnya ada kerusuhan dan kerusakan hubungan … 
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Jmt Ampuni kami yang kurang mengukur waktu 

Sehingga malas dan tidak bijak menggunakan waktu kami. 

Ampuni kami yang tidak mengandalkan tuntunan Tuhan,  

sehingga kerja dan karya kami tidak menjadi berkat bagi 

sesama. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami: 

Jmt GB 378 “KYRIE ELEISON” 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

BERITA  ANUGERAH 

PF Atas  pengakuan  jujur  dan penyesalan  kita,  

Mari hayati  lagi  Kabar sukacita, berita keselamatan,  

yang  menjamin  pengampunan  dosa: 

“ Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan terbit terang!", Ia juga 

yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang 

dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus”   

   (2 Korintus 4:6) 

Sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah 

berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

Jmt SYUKUR KEPADA ALLAH, AMIN. 

KJ 64 : 1 – 2 “BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 

(dinyanyikan secara bergantian) 

Solo Bila kulihat bintang gemerlapan 

dan bunyi guruh riuh kudengar, 

             Kantoria  ya Tuhanku, tak putus aku heran 

melihat ciptaan-Mu yang besar. 

Semua Refrain Maka jiwakupun memuji-Mu: 

“Sungguh besar Kau, Allahku!” 

Maka jiwakupun memuji-Mu: 

“Sungguh besar Kau, Allahku!” 

Lk-lk Ya Tuhanku, ‘pabila kurenungkan 

pemberian-Mu dalam Penebus, 

             Prmp      ‘ku tertegun: bagiku dicurahkan 

oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. (semua: Refr.) 

PERINTAH HIDUP BARU  

PF Mari Jemaat berdiri  ...  

kita berkenan menjalani kehidupan  baru.  

Dengarlah Perintah Hidup baru sebagaimana tertulis dalam:   

Markus 12:29-31  …. 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 

dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.        

Jmt GB 381 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 

Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 

dan damai sejahtera di bumi 

di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 
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   (duduk) 

Kesaksian Pujian 

 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA  MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS   

PEMBACAAN ALKITAB       

PF Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan: Haleluya. 

 

Jmt KJ 473 “HALELUYA” 

Haleluya, Haleluya, Haleluya.        

P3   Bacaan  Alkitab hari  ini dari  kitab Yesaya 40 : 6 – 8,   

 yang  menyampaikan ... 

 Demikian pembacaan Alkitab 

PF   Hendaklah  Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara kamu dan 

ucaplah syukur kepada Allah. 

Jmt GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 

(duduk) 

K H O T B A H   

. . .   h e n i n g  . . . 

III. JAWABAN UMAT 

GB 107 : 1,2, 3 “IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG” 

(bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh perempuan, bait 

ketiga dinyanyikan oleh laki-laki) 

      

      
 

2.   Ikutlah Tuhan dalam t"rang 
teguhkan hatimu. 
Setia, tulus dan benar, 
amalkan kasihmu. Refr,..... 
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3.  Ikutlah Tuhan dalam t"rang 
berdoalah tetap. 
Di dalam kuasa Roh Kudus 

engkau dibimbing-Nya. Refr, ......   

 

PENGAKUAN  IMAN        (berdiri) 

(duduk) 

DOA  SYAFAAT  (Dox GB 389A) 

Kesaksian Pujian 

PENGUCAPAN  SYUKUR 

P4 Jemaat Tuhan, kini marilah bersukacita dengan pemberian  

kita masing-masing dengan mengingat Nas Alkitab: 

“Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan  kepada 

keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya Itu dengan sukarela dan 

tulus ikhlas” ( 1 Taw.29 : 17a)  

Sebelum memberi, mari bernyanyi:                                                                                                                                                                                                                                                         

PKJ 264 : 1 – 3 “APALAH ARTI IBADAHMU” 

(Bait Pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian) 

Semua Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 

bila tiada rela sujud dan sungkur? 

Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 

bila tiada hati tulus dan syukur? 

Refrein Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. 

 Ibadah sejati: kasihilah sesamamu! 

 Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, 

 jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. 

 

---Jemaat memberikan persembahan Syukur  

Awal Tahun ke kotak yang disediakan--- 

 

Semua Marilah ikut melayani orang berkeluh, 

agar iman tetap kuat serta teguh. 

Presbiter Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, 

persembahan yang berkenan bagi Tuhan. (semua: Refr.) 

---Umat memberikan persembahan Ibadah melalui  

kantong persembahan yang diedarkan--- 

Lk-lk Berbahagia orang yang hidup beribadah, 

Kantr yang melayani orang susah dan lemah 

Permp dan penuh kasih menolong orang yang terbeban; 

Kantr itulah tanggung jawab orang beriman. (semua: Refr.) 

 

 

DOA SYUKUR                     

P4 Jemaat Tuhan,  silakan berdiri  … 

Mari bersyukur pada Allah, atas persembahan  

yang sudah terkumpul.  Kita berdoa: 

Allah Pencipta alam semesta, pemelihara segala ciptaan. 
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Engkaulah Sumber kehidupan dan kekayaan kami. 

Kami memuji-Mu ya, Yesus Juruselamat dunia. 

Anugerah keselamatan yang kami terima tiap hari. 

Kini kami bersukacita dan membawa persembahan. 

Kiranya syukur kami memuliakan Tuhan 

dan apa yang kami punya menjadi berkat bagi sesama. 

Jmt DENGAN PIKIRAN BERSIH, HATI YANG JUJUR  

KAMI TERUS BERSIKAP BENAR DAN MENUNJUKKAN  

KEADILAN TUHAN. 

PAKAILAH KAMI UNTUK MENYAKSIKAN KESELAMATAN 

YANG ENGKAU SEDIAKAN BAGI DUNIA INI, 

DALAM NAMA YESUS JURUSELAMAT. AMIN 

(duduk) 

Kesaksian Pujian 

IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 

AMANAT  PENGUTUSAN 

PF Silakan berdiri ... 

Marilah kita pergi dalam damai sejahtera Tuhan. 

Mari menjadi saksi hidup yang menyatakan bahwa 

Tuhanlah kekuatan dan perisaiku 

Marilah kita membawa hidup pada kehendak Tuhan. 

KC 364 : 1, 2 “APA YANG PERLU KUBAWA” 

(bait pertama dinyanyi oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh jemaat) 

 

 

B E R K A T 

PF Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan  

serta terimalah berkat-Nya: 

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 

 

Jmt GB 402c “AMIN’ 

 Amin,  amin, amin, amin,  amin.  

 Amin,  amin, amin, amin, amin.  


