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Persiapan 

 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 Doa Pribadi umat ------  
 

UCAPAN SELAMAT DATANG & UNGKAPAN SITUASI 
P2 Mendayung sampan ke pulau seberang.  

Melabuh harapan di bandar makmur  
2019 sudah di belakang  
Tinggal kenangan sambil bersyukur.  
Habis gelap terbitlah terang.  
Hari yang baru penuh semangat. 
2020 kini terbentang.  
Tahun yang baru berlimpah berkat.  
Alfa Omega itulah Allah.  
Pencipta waktu pagi dan petang.  
Di tahun baru umat berhimpunlah.  
Kami ucapkan selamat datang!  
Warga GPIB merajut ketenteraman 
Warga GPIB  pembawa damai sejahtera 
Marilah kita saling bersalaman, nyanyikan “Bagimu Damai 
Sejahtera” 
 

(kesempatan umat bersalaman sambill menyanyi KMM 163) 
 

Kidung Pujian KMM 163 "BAGIMU DAMAI SEJAHT’RA"  la = D 4 ketuk 

U Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra 
Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai, damai, dan sejahtera! 
 

U Hevenu syalom alekhem, Hevenu syalom alekhem, 
Hevenu syalom alekhem, Hevenu syalom,  
syalom, syalom alekhem! 

 

P2 Datuk dan nenek adalah nelayan 
Menjaring berkat sepenuh hati 
Pendeta………………….. adalah Pelayan Firman 
Mendidik umat agar berbakti  
 

AJAKAN BERIBADAH  
P2 Sungguh indah alam Nusantara  

Berkat Tuhan yang tiada tara 
Mari beribadah kepada Sang Putera 
Agar tahun baru penuh sejahtera  
Kembang di taman tanah Melayu 
Jangan tuan petik nanti ia mati 
Janganlah kawan bermuka layu. 
Umat Tuhan ayo menyanyi 
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 berdiri  

MENGHADAP TUHAN 
 

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

U 1. Allah Bapa, Tuhan, Allah Maha agung. 
Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh. 
Di lintasan waktu, kami Kau naungi, 
dalam kelemahan, kuat Kau beri. 

 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. 
 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

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

 

V O T U M           (berdasarkan Mazmur 124 : 8) 
PF Mata memandang ke pegunungan. Dari mana pertolongan kami? 

Pertolongan kita dari Tuhan, pencipta langit dan juga bumi.  
 

U  1    .    |    1    .    || 
 A      -       min        

 

NAS PEMBIMBING MATIUS 10 : 30-31 
PF Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu 

janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari pada 
banyak burung pipit. 

 

S A L A M 
PF Pulang kampung menumpang kapal Haturkan salam bagi saudara 

Kasih karunia Allah Tritunggal Kiranya melimpah atas saudara! 
 

U dan melimpah atasmu juga  
 

Kidung Pujian GB 246 “AKU MAU BERSYUKUR” do = Bes 4/4 MM 88 

Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa 
Aku mau bermazmur bagi-Mu ya Tuhan 
Kar’na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi 
Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan 
Ditinggikan diri-Mu di atas langit 
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi         2X 
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duduk 
LITANI  PENGAKUAN 
P2 Di awal tahun 2020 ini kita tak terluput dari dosa. Marilah dengan 

kerendahan hati mengakuinya di hadapan Tuhan. Sejenak kita 
hening dan menaikkan doa pengakuan secara pribadi… 

 

  . . .  hening sejenak diiringi instrumental KJ 27 . . . 
 

P2 Ya Tuhan,ada kerapuhan di balik sukacita kami memasuki tahun 
2020. Sebab di dalam hati dan pikiran kami memiliki keraguan, 
kekhawatiran  terhadap apa yang akan kami hadapi ke depan. 
Bagi kami yang masih di bangku pendidikan, kami cemas akan 
proses dan studi kami. Bagi kami yang belum mendapatkan 
pekerjaan, kami merasa kecewa terhadap diri sendiri bahkan 
terkadang mengeluh kepada Tuhan atas situasi ini. Bagi kami yang 
bekerja, kami khawatir akan kestabilan pekerjaan dan pendapatan 
kami. Bagi kami yang belum berumah tangga, kami tertekan 
dengan tuntutan dan perkataan orang di sekitar kami. Bagi kami 
yang berumah tangga namun belum dikaruniai anak, kami pun 
terkadang merasa sedih dengan kondisi ini. Bagi kami yang 
bergumul dengan penyakit, Terkadang kami pun merasa pesimis 
terhadap kesembuhan kami bahkan merasa ragu apakah mujizat 
itu nyata. Dalam kehidupan bergereja, Kami merasa komunitas 
beriman kami tidak memuaskan tetapi  kami sendiri enggan untuk 
berkontribusi di dalamnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami 
meragukan tentang kehidupan masyarakat yang lebih toleran, 
saling peduli dan pemerintahan negara yang lebih baik. Bukan 
hanya keraguan, kekhawatiran, tetapi  juga sering kali 
kesombongan bersarang di hati kami. Kadang kami merasa sangat 
yakin mampu menjalani berbagai dinamika tahun yang baru 
namun dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau dengan 
kekuatan modal-modal material yang kami miliki. Ampuni kami ya 
Tuhan sebab iman dan pengharapan kami lemah.  

 

Kidung Pujian GB 27 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” do = C ¾ MM 66 

U Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, 
Di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami! 

 

BERITA ANUGERAH 
PF Bagi kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapanTuhan, 

dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam             
2 Korintus 5: 15 & 17 yang menyatakan, “Dan Kristus telah mati 
untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup 
untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah 
dibangkitkan untuk mereka…Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, 
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ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 
yang baru sudah datang.” Sebagai pelayan Yesus Kristus kami 
beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Allah, amin! 
 

Kidung Pujian GB 50 : 1,2 “PERUBAHAN AJAIB”    do = G 4/4 MM 92 

U 1. Perubahan ajaib terjadi padaku,  
ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 
Refr:     Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

        tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
        Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
        dan menjadi saksi Kristus kini dan s''lamanya. 

 

U 2. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
setia, murah hati, bawa sukacita, 
rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Refr:   .. 
 

PERINTAH HIDUP BARU               berdiri 
PF Sebagai ciptaan baru, sudah seharusnya kita berkomitmen untuk 

menjalani hidup baru. Mari membaca secara bergantian Perintah 
Hidup Baru yang tertulis dalam Amsal 3:1-10 yang menyatakan: .... 

 

Kidung Pujian KJ 242 : 1,4 “MULIAKAN ALLAH BAPA”  
Kantoria             do = Bes 4 ketuk 

1. Muliakan Allah Bapa, muliakan PutraNya, 
muliakan Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa! 
Haleluya, puji Dia kini dan selamanya!  
 

U 4. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. 
Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaanNya. 
Haleluya, puji Dia, Raja agung semesta!  

   duduk 
KESAKSIAN PUJIAN 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

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

  

PEMBACAAN ALKITAB                                                            berdiri 
PF Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab, Haleluya 
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U GB 393 “Haleluya”    do = D 4/4 MM 112 
 

P3  Bacaan Alkitab Hari ini dari Kitab Mazmur 8 : 1 - 10 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 --- 

 

JAWABAN UMAT 
 

Kidung Pujian KK 751 ”NAMA YESUS TERMULIA”  do = A 4/4 MM 66 

U 1. Nama Yesus termulia diatas segala nama, 
 Agar di dalam namaNya semuanya menyembah. 
 Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. 
 S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 
 Terpuji namaNya, terpuji namaNya, 
 Sembah dan pujilah Raja alam semesta. 
 Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. 
 S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 
 

U 2. Masih banyak manusia yang tak mengenal namaMu, 
 Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. 
 Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan. 
 Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. 
 Terpuji namaNya, terpuji namaNya, 
 Ku puji ku sembah Raja alam semesta. 
 Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan. 
 Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. 
 

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 Terhidang sarapan pagi ceria. Tercium aroma menggugah rasa 

Hidup kita akan bahagia, jika bersyukur senantiasa. Tahun baru 
sungguhlah nyaman. Haleluya terpujilah Tuhan! Marilah semua 
kawan-kawan. Berilah persembahan bagi Tuhan! 

 

---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 86 : 1-4 “AKU BERSYUKUR”      do = Es 2/4 MM 48  
Kantoria 

1. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 

U Refr:    Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya  
       Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
       Dia sumber  hidupku; 
       bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya. 

 

U 2. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Refr:   .... 

 

-Menyanyikan Bait 3 & 4 setelah Pundi Merah selesai di edarkan,  
umat tetap duduk-- 

 

U 3. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
harta dan benda dicukupkan bagiku. .Refr:   .... 

  

U 4. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
susah dan senang ''ku bersandar pada-Nya.Refr:   .... 

 

DOA SYUKUR                                     berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari bersyukur pada Allah atas  persembahan yang 

sudah terkumpul. Kita berdoa berbalasan:  
 Benih padi harus ditabur. Tekun membajak sabar menanti. 

Terimalah Tuhan ungkapan syukur. Yang kami bawa setulus hati, 
 

U Perahu berlayar laut berkabut. Ombaknya tinggi arus pun kuat. 
Hanya padaMu kami berpaut. Engkaulah Tuhan sumber berkat 

 

Bsm Bagi Tuhan kami persembahkan. Untuk kasih juga keadilan.       
Syukur ini kami naikkan. Kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin 

duduk 
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PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT  PENGUTUSAN              berdiri 
PF Orang baik dapat hadiah. Orang beriman berkatNya ramai. Jika 

ingin hidup bahagia. Tebarkan kasih wujudkan damai. Paku besi 
pasti berkara. Kalau lama di dalam air. Marilah pulang jadilah 
berkat. Percaya berkatNya terus  mengalir. 

 

Kidung Pujian GB 89:1,2,4 “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN” 
do = Es 4/4 mm 108 

Kantoria Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.  
U   Amin. 
Kantoria Kita perbuat apa dengannya?  
U   Amin. Amin, amin, amin, amin. 
Kantoria Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.  
U   Amin. 
 

Lk2   Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan.  
Prmp  Amin. 
Lk2   Kita perbuat apa dengannya?  
Prmp  Amin. Amin, amin, amin, amin. 
Lk2   Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan.  
Prmp  Amin. 
 

Prmp  Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. 
Lk2   Amin 
Prmp  Kita perbuat apa dengannya? 
Lk2   Amin. Amin, amin, amin, amin. 
Prmp  Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. 
Lk2   Amin 

        
B E R K A T (MAZMUR 121:7-8) 
PF Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatNya: 

TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan;  
Ia akan menjaga nyawamu. 
TUHAN akan menjaga keluar masukmu,  
dari sekarang sampai selama-lamanya. 
 

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

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

 
 


