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TATA IBADAH 
 

PERSIAPAN  
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes 

 Doa Konsistori  

 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu 

 

Ucapan Selamat Datang  

P-2 Selamat  sore / malam  jemaat  Tuhan. 
Jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing,  
mari masuk  dalam persekutuan Ibadah di malam akhir tahun 2020 
ini. Pemberitaan Firman saat ini akan disampaikan oleh : . . . .  

  

… … … … 
Ungkapan Situasi  
P2 Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami  

sepanjang tahun 2020 . . . 
Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. 
Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. 
Mungkin banyak orang menjadi kuatir, tidak percaya diri,  
lalu menyambut hari esok dengan ketidak pastian. 

 . . . . . . 
Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah 
lalu masuk dalam ‘rumah’ Allah dan sedia menghadap DIA, tenang 
dan katakan: “SEMUA DAPAT DILEWATI BERSAMA TUHAN” … 

 

 saat  teduh 

KESUKAAN DI HADAPAN ALLAH  

P2 Ketahuilah bahwa, satu hal yang akan membuat kita tenang 
tenteram, adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan 
kehadiran-Nya. 
Umat  Tuhan,  silakan berdiri dan memuliakan Dia. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
 

 GB 242 OH, KASIH ALLAH YANG BESAR 

Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun. 
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. 

Kar'na besarlah kasih-Nya dib'rikan Put'ra-Nya. 
Oleh darah-Nya damailah, Allah dan manusia. 

Refr Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. 
Oh, kasih Allah s'lamanya di sorga terdengar. 

 
--- prosesi membawa Alkitab,  

simbol kehadiran Tuhan, dipercayakan kepada PF --- 
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la = e MM + 92

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

Ka  - sih ka - ru    - nia Al   - lah ser  - ta   - mu,

0 3 2 1 7   .    . 1 2 . 3 1   7 6 . . . 0

da - mai se - jah    - t'ra me  - ling-kup - i   - mu.

Syair : Sintiche Patinaja-Dethan 2012 
Lagu : Budi Tegas Priyanto 2010 

 

Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya. 

Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s'lamanya 

Lagu malaikat terdengar agungkan kasih-Nya; 
kasih-Nya pasti dan tetap, menebus manusia. 

      

VOTUM dan SALAM  

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

Jemaat 1    .    |    1    .    || 

A      -       min        
GB 124 

PF  
 

 
 
 

 
 

 

 GB 242 OH, KASIH ALLAH YANG BESAR 

Walau samud'ra tintanya dan langit biru kanfasnya; 

tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. 
Samud'ra luas 'kan kering melukis kasih-Nya, 

bentangan langit pun kecil menjadi kanfasnya. 

Refr Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. 
Oh, kasih Allah s'lamanya di sorga terdengar. 

    duduk 

UCAPAN SYUKUR dan DOA 

P2       Pergantian tahun, menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik.  
             Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang     
             karya Allah dalam kehidupan ini ... bergantian kita ucapkan: 
    

P2       Aku mengucap syukur kepada Allahku  

           setiap kali aku mengingat kamu.  
Jem  Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua,  

aku selalu berdoa dengan sukacita.  
Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam 

Berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini.  
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya,  

yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara 

kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya 
pada hari Kristus Yesus.  

Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam 
pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, 

sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan 

tak bercacat menjelang hari Kristus,  
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penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh 

Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.  
FILIPI 1 : 3-6,9-11 

 

  GB 22 BESAR DAN AJAIB 

Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah, yang Mahakuasa! 
Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa! 

Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu? 

Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang 
dan sujud menyembah, sujud menyembah,     ] 

sujud menyembah, Engkau, Tuhan           ] 2X  
   

PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA  EPIKLESE   

PF . . . 
semua berdiri dan menyanyi 

GB 394 
Jem Haleluya! Haleluya!  

Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
Nyanyi  dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

Pujilah Tuhanmu  s’lamanya, Haleluya! 
 

 PEMBACAAN   ALKITAB                                   
P3       Pembacaan Alkitab diambil dari  I TAWARIKH 28:20-21 

            yang menyatakan: … … … Demikian pembacaan Alkitab. 
 

PF         Hendaklah  Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam  
          di antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

 

KJ 474 

Jem 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 

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

 

 KJ 332 KEKUATAN SERTA PENGHIBURAN 

 
Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku 

dibimbing-Nya; tiap jam dihibur hatiku.  
Dan sesuai dengan hikmat Tuhan 'ku dib'rikan apa yang perlu.  

Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. 
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do = es MM + 96

1 .  2 3 2 4   3 2 7 1 6 5 4   3 2 3 1 5 . '

Da   -  ri fa - jar pa-gi ha - ri sampai sa-at ma- lam g'lap.

1 .  2 3 2 4   3 2 7 1 6 5 4   3 2 3 1 5 .

Da  - lam na - fas hi-dup ki - ta Tu- han b'ri a- nu-g'rah-Nya.

Refrain

2 3 2 7 5 4 3 2 7 5 5 4

Ma  - ri ki    - ta u   - cap syu   - kur dan me-

3 .   3 4    . 4 5 . ' 1    . 7 6 5 6 . 5

mu   -   ji na    - ma- Nya. Ha    - le - lu - ya! Hai,  sem-

5 4 3 2 3 4 5 6 4 2 1 3 2 1 .

bah   - lah Ye - sus, Ra    - ja mu- li      - a.

Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam.  

Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam.  
Yang nama-Nya Raja Mahakuasa, Bapa yang kekal dan abadi, 

mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih.  
 
 

PENGAKUAN  IMAN                                                      berdiri … duduk 
 

DOA  SYAFAAT                    DOX KJ 475 
        

PENGUCAPAN  SYUKUR 

P4        Pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan,  
serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita 
sepanjang tahun ini.  
“Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang dikasihi-

Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus!” 
  (MAZMUR 30:5) 

Sebelum memberi, mari  bernyanyi: 
 

GB 206   DARI  FAJAR PAGI  HARI  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 kesempatan jemaat  

memberi ungkapan syukur  
 

Pada masa kelimpahan;  maupun saat yang berat, 
            kasih Tuhan tersedia bagi kita cukuplah.   
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DOA  SYUKUR                     

P4 Jemaat Tuhan, silakan berdiri  … 
  Bapa Mahabaik, kami berterima kasih,  

sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan.  
 Engkaulah Pencipta dan Pemelihara yang setia. 

Di rumah dan rumah tangga kami,  

biarlah kami tetap setia beribadah kepada-Mu. 
Allah yang memberkati umat-Mu, 

dengan sukacita dan syukur kami beseru: 
Dipuji dan dimuliakanlah Engkau, Tuhan! 

atas segala kecukupan yang kami miliki, Engkaulah sumbernya, 
Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami, 

            kami tidak khawatir tentang hari esok, 

            sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. 
Biarlah kami selalu besyukur dan sedia menjadi alat kasih  

demi nama Yesus, Juruselamat dunia. 
Amin!  

Duduk 

 

PENGUTUSAN 
 

AMANAT  PENGUTUSAN 

PF         Betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang mahakuasa,  
mahatahu, dan mahahadir di setiap perjalanan hidup kita, anak 
anak-Nya. 
Semua yang sudah kita lewati Tuhan bersama kita. 
Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai 
satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan 
hidup kita. 

(***) 
 

PF Mari  berdiri dan pergi dengan damai 
akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya: 
KITA SUDAH dan AKAN MELEWATINYA BERSAMA TUHAN 

 
KJ 421 : 1, 3 YESUS SAJA KAWANKU MUSAFIR 
1.  Yesus saja kawanku musafir, 

   Yesus jalanku senang. 
   Jalan dan tujuan dalam Dia. 
   Hati dan hidupku pun tenang, 
   hati dan hidupku pun tenang.  
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3.  Harapanku di kala "ku bangun, 
    Penjagaku jika "ku rebah, 
    Penasihat pada persimpangan, 
    Penghiburku jika "ku lelah, 
    Penghiburku jika "ku lelah. 
 
 

 
B E R K A T 

PF               . . .  

Jemaat                  KJ 473c 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jika memungkinkan, buatlah aksi berupa tanda/simbol tutup tahun 2020, misalnya 

dengan menutup jendela (buatan) yang bertuliskan 2020,  
atau tutup buku besar dengan angka 2020 dll –  

tergantung kreativitas  dan kemungkinan di jemaat. 
Aksi ini dapat diletakkan di bagian tengah amanat Pengutusan dengan tanda (***) – 

sebelum PF kembali meneruskan Pesan Pengutusan. 
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