
1 Tata Ibadah Malam Akhir Tahun –Komisi Teologi GPIB. Gideon 
 

GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(G P I B) 

 

 

 

 

TATA IBADAH 

MALAM AKHIR TAHUN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Senin, 31 Desember 2018 
 



2 Tata Ibadah Malam Akhir Tahun –Komisi Teologi GPIB. Gideon 
 

PERSIAPAN  
 Doa pribadi umat 
 Pengenalan lagu-lagu baru 
 Persiapan Presbiter dan Doa Konsistori 
 
UCAPAN SELAMAT DATANG  
P2 : Pemberita 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  : Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan beranjak dari tahun 

yang lama menuju pada tahun yang baru. Ada banyak perjalanan 
hidup yang sudah dilalui di tahun yang lama. Kehidupan yang tak 
selalu mudah, tak selalu senang, juga tak selalu sulit. Hidup bagai 
pelangi yang berwarna dengan penuh warna hidup dalam kasih 
dan pengharapan.   

 
Jemaat   PKJ. 164 : 1 “Jalan Hidup Tak Selalu” 

Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, 
namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. 
Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tabel, 
di atas nyalah membusur p’langi kasih yang kekal. 
Refrein: 

Habis hujan tampak p’langi bagai janji yang teguh, 
di balik duka menanti p’langi kasih Tuhanmu. 

 
P2  : Tak jarang ada badai, tapi tak jarang juga ada keteduhan dalam 

hidup. Semua yang sudah dilewati di tahun yang lama biarlah itu 
menjadi cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang 
tangguh. Tuhan dengan cinta dan sayangnya akan selalu menjaga 
dan melindungi kita walau cara-Nya sering membuat kita 
bertanya. Tuhan b’ri janji-Nya, janganlah gentar. 
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Jemaat   PKJ. 164 : 2 “Jalan Hidup Tak Selalu” 
Jika badai menyerangmu, badai turun menggelap, 
carilah di atas awan p’langi kasih yang tetap. 
Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar, 
Tuhan sudah b’ri janjiNya, jangan lagi ‘kau gentar. 
Refrein: 

Habis hujan tampak p’langi bagai janji yang teguh, 
di balik duka menanti p’langi kasih Tuhanmu. 

 
P2   Kini, kita akan berjalan meninggalkan tahun 2018 menuju tahun 

2019. Tahun yang penuh misteri hidup. Tak ada cara lain untuk 
menghadapinya selain percaya bahwa p’langi kasih Tuhan ada 
bersama kita. Perteguh kepercayaan dan langkah kita 
dimantapkan memasuki hari esok dengan penyertaan Tuhan. 

 
Jemaat   PKJ. 164 : 3 “Jalan Hidup Tak Selalu” 

Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap, 
perteguh kepercayaan dan langkahmu pertegap. 
“Tuhan itu ada kasih”, itulah penghiburmu, 
di atas duka bercahaya p’langi kasih Tuhanmu. 
Refrein: 

Habis hujan tampak p’langi bagai janji yang teguh, 
di balik duka menanti p’langi kasih Tuhanmu. 

 
  … hening  sejenak  

AJAKAN  BERIBADAH  
P2 Umat Tuhan, mari berdiri.  Kita menyambut Firman Tuhan hadir di 

tengah-tengah Persekutuan kita. Mari kita menyanyikan nyanyian baru 
bagi Allah pencipta yang tidak pernah meninggalkan kita.  

 

M E N G H A D A P    T U H A N 
 

PKJ 27   NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU 
(Bait pertama dan refrain oleh seluruh jemaat, bait kedua laki-

laki, bait ketiga oleh perempuan.) 
 

  Semua : 
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. 

  Segala seraphim, kerubim, pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya 
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Refrein:  Bersorak, sorai bagi Rajamu!  
Bersorak, sorai bagi Rajamu!    

  Proses Alkitab diiringi instrumentalia 
Laki-laki :   

 Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. 

 Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan,  
 muliakan Penciptamu. Refrein: (Semua) 
 
Perempuan :  

Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang mem’rintah dunia. 

Teruna, anak dara yang tua dan yang muda,  
ucap syukur pada-Nya. Refrein: (Semua) 
          

V O T U M  

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

J : 1    .    |    1    .    || 
A      -       min.        

 
 

NAS  PEMBIMBING                   YESAYA 40:1 
Hiburkanlah, hiburkanlah umat-Ku. Demikian firman Allahmu. 

 

S A L A M(dinyanyikan) 

 
 

 

KJ 412:1,2 & 3  TUNTUN AKU TUHAN ALLAH  
(Dinyanyikan secara bergantian) 

Semua Tuntun aku, Tuhan Allah, 
lewat gurun dunia. 

Laki2 Kau perkasa dan setia; 
Perempuan bimbing aku yang lemah. 
Laki2 Roti sorga,  
Perempuan Roti sorga, 
Semua puaskanlah jiwaku, 

puaskanlah jiwaku. 
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Semua Buka sumber Air Hidup, 
penyembuhan jiwaku, 

Perempuan dan berjalanlah di muka 
Laki2 dengan tiang awanMu. 
Semua Jurus"lamat, Jurus"lamat, 

Kau Perisai hidupku, 
Kau Perisai hidupku. 
 

Jemaat di Balkon Pada batas Sungai Yordan 
hapuskanlah takutku. 
 

Jemaat di Bawah Balkon &  Ya Penumpas kuasa maut, 
Diluar ruang ibadah                tuntun aku sertaMu. 
 
Semua Pujianku, pujianku 

bagiMu selamanya, 
bagiMu selamanya. 

  …duduk 
PENGAKUAN DOSA  
P2: Di hadapan Kristus, sang Penajaga hidup kami, pada malam akhir 

Tahun 2018 ini, mari tunduk dalam penyesalan dan mengaku 
kesalahan dan dosa kita.  

 
---- jemaat mengaku secara pribadi diringi musik instrument ---- 

 
P2:  Ya Bapa, Mahakuasa, kami mengakui segala dosa dan salah yang 

kami lakukan sepanjang tahun. Kami sering lalai menjalankan titah 
dan perintah- Mu dalam hidup kami. Kami lebih mengikuti kehendak 
hati dan keinginan daging untuk mengejar kepuasaan duniawi yang 
mengakibatkan kegelisahan, derita, ratap tangis dan air mata 
mendera hidup kami.  

 
Jemaat: Kami sibuk dengan urusan sendiri sehingga mengabaikan tugas 

dan tanggung jawab sebagai bapak, ibu, pemuda, teruna dan 
anak-cucu untuk mengusahakan keharmonisan dan kebahagiaan 
keluarga; baik keluarga kami masing- masing, maupun jemaat 
sebagai keluarga Allah.  
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P2: Kami enggan bersaksi tentang nama Yesus; tidak mampu 

menggarami dan menerangi dunia karena takut ditolak, dikucilkan 
atau ditindas. Kami memilih diam ketika banyak kejahatan, 
kebohongan, kemunafikan, ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi 
dan mendera kehidupan orang- orang kecil, miskin, lemah yang 
berjuang hidup layak dan benar.  

Jemaat: Ya Yesus, Tuhan penolong dan penjaga kami, kami mohon 
pengasihan dan ampunan-mu. Berilah kami rahmat dan kuasa-
Mu. Hapuskanlah derita, keluh kesah, sedih dan air mata kami di 
malam akhir tahun ini. Sehingga setiap kami mampu lagi 
melangkah pasti menjalani kehidupan di tahun baru 2019 untuk 
meraih masa depan yang penuh harapan.  

 
P2: Demikian pengakuan kami, dengarlah.  
 
 

Jemaat   GB 27 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”  
1. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, 
   di kata dan tindakan: ampunilah dosa kami! 
 
2. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir 
    dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami! 

 
BERITA  ANUGERAH  

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 

bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 
seperti tertulis dalam  IBRANI 9:11-15  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.  

 
J  Syukur kepada Tuhan, Amin.  
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 GB. 44   MENGALIR DALAM HATIKU 

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara 
bergantian.)  

 
Semua  Mengalir dalam hatiku cerita dan damai kekal. 
  Kunyanyikan damai besar; anug’rah kasih Allah. 
   

    Refrain: Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib,  
Betapa besar kasih-Nya; anug’rah kasih Allah. 

 
Lk-lk  Ku ingin dekat Tuhanku dan tinggal tetap dengan-Nya, 
Prmpn ‘ku dapatkan damai kekal; anug’rah kasih Allah. 
Semua  Refrein… 
 

 

 
PERINTAH HIDUP BARU  

PF  Mari  berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

tertulis  dalam  KOLOSE 3:5-14  yang mengatakan  …  …   
  

   Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam  

  seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.  
 

GB 384 GLORIA IN EXCELSIS DEO 
    Glo—ria, glo—ria, in excelsis deo 

    Glo—ria, glo—ria, Alleluia, Alleluia! 
 

…duduk 

Kesaksian  Paduan  Suara 
 

P E M B E R I T A A N     F I R M A N 
 
DOA  MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  
(dinyanyikan dua kali, pertama oleh Pelayan Firman, kedua oleh Jemaat) 

 

 
 

PEMBACAAN ALKITAB  
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PF  Umat  Tuhan, mari berdiri …  
untuk  mendengar pembacaan  Alkitab. Haleluya!  

  GB 394 
  Haleluya, haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, 
  Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
  Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!  
P3   Bacaan  Alkitab hari  ini dari  YESAYA 40:1-2 
 
PF  Hendaklah  Firman Tuhan diam dengan segala 

kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada 
Allah.  

 KJ 474 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

duduk 
 

K  H O T B A H    …. …. … 
 

J A W A B A N    U M A T 
 

 GB 208  TAK KU TAHU KAN HARI ESOK  
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara 
bergantian.) 

Semua Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok, namun langkahku tegap.  
  Bukan surya kuharapkan, kar’na surya kan lenyap. 
  Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang;  
  ‘ku berjalan serta Yesus maka hatiku tenang. 
 
 Refrein  Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang 

 Tapi t’rang bagiku ini: tangan Tuhan yang pegang. 
 
Perempuan Tak kutahu ‘kan hari esok, mungkin langit ‘kan gelap. 
  Tapi Dia yang Pengasih melindungi ‘ku tetap. 
Laki-laki Meski susah perjalanan, g’lombang dunia menderu. 
  Dipimpin-Nya ‘ku bertahan sampai akhir langkahku. 
Semua  Refrein: .... 
 
        

PENGAKUAN  IMAN  RASULI                            …berdiri 
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            …duduk 
 

DOA  SYUKUR (Diakhiri Doa Bapa Kami dan Doksologi)                
         GB 389b 

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

Kesakisan  Paduan  Suara 
 
UNGKAPAN  SYUKUR                                
P4  Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur kepada Tuhan 

dengan  memberi persembahan kepada-Nya.  
Dengarlah nas Alkitab: “Muliakanlah TUHAN dengan 
hartamu dan dengan hasil pertama dari segala 
penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi 
penuh  sampai melimpah-limpah, dan bejana 
pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya” 
(AMSAL 3:9,10) 

                Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

GB 78 YESUS KRISTUS SUMBER HIDUP 
(Refrain oleh seluruh jemaat, bait kedua bergantian oleh laki-laki 
dan perempuan, bait ketiga bergantian oleh presbiter dan jemaat) 

Semua   
Refrein:  Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah! 
     Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya! 
 Lk-lk: Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh;  

Bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. 
  

Persembahan dijalankan dengan iringan instrument 
 
Refrein:  Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah! 
     Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya! 
Prpmn  Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh; 
Laki2  Dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. 
   
Refrein:  Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah! 
     Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya! 
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Presbiter:  Utus kami, Jurus’lamat, menyebarkan kasih-Mu. 
Semua  Agar dunia ‘kan mengaku: Sumber Hidup, Engkaulah! 
          
     

DOA  SYUKUR  
P4 Jemaat Tuhan, silakan berdiri  ….   

Mari  menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan, 
dalam doa:   
 

“   TUHAN, hari ini kami berkumpul mengucap syukur,  
sambil membawa korban keselamatan kepada-Mu,  
karena Engkau telah berkenan berdiam di tengah-tengah  
serta memimpin perjalanan jemaat-Mu ini menuju masa 
depan. Karuniakanlah keselamatan dalam kehidupan 
keluarga  
dan pekerjaan umat-Mu sehari-hari.  
 

Semua Terimalah persembahan kami, ya Allah. 

Kami  tak ingin berhenti  untuk bersukacita! 

  Penuhilah  damai dan hati kami   

dengan kesukaan berbagi kebaikan-Mu. 

 
P4  Oleh kasih sayang-Mu, ya Bapa, 

biarlah hidup kami menjadi berkat  
bagi segala ciptaan-Mu; 
 

Semua dan buatlah kami setia untuk memikul tanggung jawab  
untuk menata alam bersama hidup sejahtera, 
demi kemuliaan nama-Mu. Amin 
 

 
P E N G U T U S A N                         

WARTA  JEMAAT  
 

AMANAT  PENGUTUSAN  
(berdiri) 

PF  Yesus adalah Alfa dan Omega; yang Awal dan yang Akhir.  
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Ia ada di awal untuk membimbing kita melangkah pasti menjalani 
kehidupan.  

 
Jemaat  Ia juga adalah sang Imanuel yang menyertai untuk menolong  

   kita saat menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan.  
 
PF  Ia ada di akhir untuk memberi kemenangan dan keselamatan bagi 

kita setelah berjuang dengan penuh iman, harap dan kasih 
kepada-Nya. Mari, bersiaplah jalani kehidupan di Tahun 2019 
bersama Yesus.  

 
Jemaat  Hanya Yesus yang setia menjadi penghibur kita dikala suka  
 dan duka. 
 
 
 GB. 341 : 1 dan 2 “ALLAH BAPA, TUHAN” 

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
 
Allah Bapa, Tuhan, Allah Mahaagung. 
Kaulah perlindungan. Benteng yang teguh. 
Di lintasan waktu, kami Kaunaungi, 
dalam kelemahan, kuat Kauberi. 
Refrain: 

Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan,  
Bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau.  
Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan,  
Jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi.  

 
Allah Bapa, Tuhan, Sumber pengharapan.  
Penentu sejarah di masa depan. 
Di sepanjang tahun, kami Kausertai,  
songsong hari baru, bumi yang permai. Refrein: 
      

B E R K A T(Dinyanyikan)  
PF  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,  

serta terimalah berkat-Nya : . . .   . . .    
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PKJ. 180 Kasih Tuhan Mengiringimu 
Kasih Tuhan mengiringimu, 
dan sayapNya melindungimu. 
Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu; 
majulah dalam t’rang kasihNya. 
 

 
Semua  GB 401  
  Amin, amin ya benar adanya amin. 
  Amin, amin, ya benar adanya amin. 

 

... jemaat bersaat teduh 
dan tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar … 

… setelahnya jemaat salam persekutuan … 


