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Persiapan 

 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 Doa Pribadi umat ------  
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Selamat  sore/malam umat Tuhan. 
  Semua yang percaya, mari masuk dalam persekutuan Ibadah ini di 

akhir tahun 2019 ini. 
 Pemberitaan Firman saat ini akan disampaikan oleh : .……..…. 

… hening 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Jam, hari dan bulan menjadi tahun, itulah bilangan waktu yang 

mengingatkan keberadaan kita manusia. Satu tahun memang 
terasa singkat, jika dibandingkan dengan usia jagad raya ini, serta 
kehidupan yang berada dan bergerak di dalamnya ...  
Berada di akhir 2019 ini, apa yang menjadi refleksi kita? Tentu 
masih ada keinginan atau janji yang belum kita penuhi. Mungkin 
saja inilah yang sering menjadi keresahan manusia waktu 
menghitung hari dan saat-saat terakhir. 
Orang percaya tidak perlu sedih, jika sedia berpegang pada janji 
Tuhan! Kita yang mengandalkan Tuhan, dibebaskan dan 
dipulihkanNya!  
Mari hening dan tetaplah tenang …. 
Allah Penebus memerdekakan kita dan Sang Penghibur tetap 
memelihara kita semua. Bersyukur kepada Tuhan! 

 

Kidung Pujian GB 23 : 1,2 “BERSORAKLAH, HAI ALAM SEMESTA” 
Kantoria              do = C 6/8 & 9/8 MM 58 

1. Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Allahku!” 
Di langit bergema pujian yang megah  
Dan bumi pun penuh pujian yang merdu. 
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Allahku!” 

 

U 2. Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku!” 
 Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur. 
 Di hati umatNya pujian menggema. 
 Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku!” 
 

P2 Hidup kita adalah anugerah! Apa yang kita lakukan dan usahakan 
dalam kerja, karya bahkan pelayanan ini, tidak pernah sebanding 
dengan apa yang Allah jadikan. Allah Pencipta Pemelihara 
sungguh sempurna adanya. Namun, sebagai ciptaan Allah, masih 
ada yang dapat dan harus kita kerjakan: Bersyukur dan 
memuliakan DIA dengan mengasihi sesama ciptaan-Nya. 
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 berdiri 
AJAKAN BERIBADAH  
P2 Umat Tuhan, mari menghadap Tuhan dan memuliakan Dia. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

Kidung Pujian GB 236 : 1-4 “LUAPKAN HATIMU” 
Kantoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

U 2. Tuhan t'lah bertindak dengan tangan-Nya yang kuat  
untuk menaklukan s'gala kuasa dunia. 
Ia melakukan keadilan bagi kita  
kar'na kasih setia-Nya bagi umat, milik-Nya. 
    

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

U 3. Hai seluruh bumi, hai bersorak bagi Tuhan; 
mari bergembira dan bermazmur bagi-Nya. 
Mainkan kecapi dan bunyikan sangkakala 
mengiringi kidung baru di hadapan takhta-Nya.  

 

U 4. Biarlah gemuruh segenap penjuru dunia 
sambut Tuhan datang bagai hakim yang benar.  
Ia menghakimi bumi dan segala bangsa  
dengan kuasa-Nya yang adil dan benar selamanya.  

 

V O T U M  
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 

langit dan bumi. 
 

U 1    .    |    1    .    || 
A      -       min        

 

 
 

do = d MM + 80

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

Lu - ap- kan ha - ti - mu   dengan ka- ta - ka - ta in - dah.

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

Sya-ir - kan pu - ji  - an   ba-gi Ye- sus, Ra - ja - mu

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

kar'na ke- s'la-matan sudah di - la - ku - kan Al- lah untuk

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

membe- bas-kan ki - ta da - ri do - sa dan ce - la.
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NAS PEMBIMBING Galatia 1 : 3-5 
PF “Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, 

Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan 
diri-Nya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia 
yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa 
kita. Bagi-Nyalah segala kemuliaan selama-lamanya. Amin!” 

 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

Kidung Pujian GB 22 “BESAR DAN AJAIB”               la = E 4/4 MM 84  
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 

 duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Umat yang bersukacita dalam Tuhan, di malam terakhir di tahun 

ini, mari kita mengingat-ingat kebaikan Allah yang dapat menuntun 
kita sampai saat ini. Dengan keberanian mari mengaku dihadapan 
Bapa kita: 
Seperti Israel bahkan sampai zaman Tuhan Yesus, banyak orang 
bersikap skeptis. Janji sang Mesias kemungkinan besar tidak 
dapat dipenuhi-Nya. Demikianlah kita yang masih hidup di bawah 
penindasan, tertekan dan jauh dari kemerdekaan, karena dosa. 
 

U Inilah kami, ya Tuhan. Dalam banyak hal, kami sering meragukan, 
bahkan bertanya-tanya apakah Engkau, ya Allah masih akan 
menggenapi janji-Mu? … Kasihani kami yang kurang percaya.  

 

P2 Inilah kami, ya Tuhan. Ada kesenangan dan rancangan pribadi 
yang sering tidak kami awali dengan mendengar suara-Mu. 
Karenanya, kami mengabaikan kehadiran-Mu ya Allah. Kami tidak 
berhasil menang dan belum merasa bebas merdeka... Ampunilah 
kesombongan kami & hilangkan kami dari tinggi hati! 

 

U Di tengah kesibukan dunia dan banyak perkara dalam hidup, kami 
tidak menyelesaikan persoalan dengan cara Tuhan .. Kami masih 
saling membenci, apalagi menolak kasih-Mu … Inilah kami yang 
gagal menjadi Pembawa Kabar Baik … 

 



5 

 

P2 Allah Mahabaik, melalui Mesias yang sudah dan akan datang, 
bebaskan serta pulihkanlah kami beserta segala ciptaan-Mu, dari 
ketidak berdayaan fisik dan spiritualitas kami.Ya Bapa, dengar dan 
perhatikanlah permohonan umat-Mu ini: 

 

Kidung Pujian KJ 43 “TUHAN, KASIHANI KAMI”           do = F 1 ketuk 

U Tuhan, kasihani kami! 
Kristus , kasihani kami!  
Tuhan, kasihani kami! 

 

BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Kitab Titus 3 : 3 - 5  yang menyatakan: “.......” 
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

Kidung Pujian GB 244 “BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK” 
do = Es 4/4 MM 84 

U Bapa  Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dihidupku, 
Bapa  ku bert'rima kasih  
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. 
Kunaikan syukurku buat hari yang Kau b'ri 
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu 
S'lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. 
Besar setia-Mu di s'panjang hidupku. 

berdiri 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Yesaya 40 : 31 yang menyatakan: . . . . 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia 
 

Kidung Pujian GB 382 “GLORIA, GLORIA”                 la = G 4/4 MM 90 

Gloria, gloria, gloria bagi Allah Bapa,  
Gloria, gloria, gloria bagi Yesus Kristus, 
Gloria, gloria  bagi Roh Kudus,Tritunggal yang kudus. 

berdiri 
KESAKSIAN PUJI – PUJIAN 
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II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF …………………………………............. 
 

PEMBACAAN ALKITAB              berdiri 
PF Umat Tuhan, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 

Alkitab, Haleluya! 
 

U GB 393 “Haleluya”    do = D 4/4 MM 112 
 

P3  Bacaan Alkitab Hari ini dari Kitab Yesaya 61 : 1 - 9 yang 
menyatakan: ….. Demikianlah pembacaan Alkitab.  

 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaanNya diam di 
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 

U KJ 474 “Kepada-Mu Puji-Pujian”                            do = G 1 ketuk 
                 duduk 

KHOTBAH 
----- saat teduh tanpa diiringi musik --- 

 

III. JAWABAN UMAT 
 

Kidung Pujian GB 114 : 1,2 “DI SETIAP JANJIKU”   do = D 4/4 MM 72 
Kantoria  
1. Di setiap janjiku dan setiap doaku, 

juga langkah imanku, Tuhan bersamaku 
Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, 
rahmat Tuhan beserta hanya anugerah-Nya. 

U Refr:     Tuhan b’ri anug’rah-Nya. Tuhan b’ri kuasa-Nya. 
    Kristuslah di dalamku, aku menang bersama-Nya. 
  

U Tiap jiwa kurengkuh; tiap hati kusentuh; 
kubagikan damai-Nya, kar'na anug’rah-Nya. 
Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. 
Tiap duka hilanglah kar’na anug’rah-Nya. Refr:   ..... 
 

PENGAKUAN IMAN               berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku 
percaya. . . 

duduk 
DOA SYAFAAT (DOA BAPA KAMI & DOKSOLOGI GB 389b) 
 

KESAKSIAN PUJI-PUJIAN 
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PENGUCAPAN  SYUKUR 
P4 Umat yang Tuhan berkati, mari kita memberikan ungkapan syukur 

tulus atas  penyertaan dan pertolongan Allah bagi kita. Firman-Nya: 
“Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya 
rahmatNya, selalu baru tiap pagi; besar kesetian-Mu!”  
(Ratapan  3:22-23) 
 

---Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ 
Syukur/ Persembahan Akhir Tahun ke depan di kotak yang telah tersedia. 

Setelah itu diedarkan Pundi Merah--- 
 

Kidung Pujian GB 80 : 1-3 “MARI BAWA PERSEMBAHAN” 
Kantoria                      do = F 4/4 MM 104 

1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 
Dengan hati sukacita, bersyukur padaNya. 
Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu; 
Mari mengucap syukur. 

U Refr:     Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya. 
           Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya. 
           Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya. 
           Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya. 
 

U 2. Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. 
Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu;  
mari mengucap syukur. Refr:  .....  

 

-Menyanyikan Bait 3 setelah Pundi Merah selesai di edarkan,  
umat tetap duduk— 

 

U 3. Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh 
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya; 
mari mengucap syukur. Refr:   ...  
 

DOA  SYUKUR                                                           berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari bersyukur  atas berkat Tuhan ini. Kita berdoa 

secara berbalasan: 
Bapa di sorga, sepanjang tahun ini dan tahun yang segera berlalu 
ini, kami, umat-Mu bersyukur kepada-Mu. Di tiap waktu dan 
keadaan, Engkau ada bersama kami dan tidak pernah melupakan 
kebaikan-Mu atas hidup ini. Biarlah persembahan sukacita ini 
berkenan bagi-Mu, dan apa yang telah kami beri, kiranya berguna 
bagi pelayanan dan kesaksian gereja secara menyeluruh. 

 

U Allah Mahakuasa, curahkan rahmat-Mu kedalam hati kami, agar 
kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam tingkah dan 
perbuatan kami, yang akan menyenangkan Dikau dan sesama 
ciptaan sepanjang hidup kami. Amin. 
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duduk 
IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
berdiri 

AMANAT  PENGUTUSAN 
PF ....................................  

 

Kidung Pujian GB 341 : 1,2 “ALLAH BAPA, TUHAN”  
Kantoria                          do = D 6/8 & 9/8 MM 54 

1. Allah Bapa, Tuhan, Allah Maha agung. 
Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh.  
Di lintasan waktu, kami Kaunaungi, 
dalam kelemahan, kuat Kauberi.    

U Refr:     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 
 

U 2. Allah Bapa, Tuhan, Sumber pengharapan, 
Penentu sejarah di masa depan.  
Di sepanjang tahun kami Kausertai, 
songsong hari baru, bumi yang permai. Refr:   .... 
 

B E R K A T 
PF --------------- 
  

U GB 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 

 Amin, amin, ya, benar, adanya, amin 
Amin, amin, ya, benar, adanya, amin 

  
 


