Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
GPIB

Tema :
SEMUA DAPAT DILEWATI BERSAMA TUHAN
(1 Tawarikh 28 : 20 - 21)

Kamis, 31 Desember 2020

PERSIAPAN
 Doa para Pelayan betugas
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore/malam!
Presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita
semua dalam Ibadah Malam Akhir Tahun 2020, baik di gedung gereja
maupun di rumah saat ini. Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan
dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan.
Pemberita Firman akan dilayani oleh :
1. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 17.00 WIB
2. Pdt. Ayu Indah Pattikawa pada pukul 19.00 WIB
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 ketidakpastian. . . . . . . . .
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
AJAKAN BERIBADAH
P2 Jemaat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan yang akan memasuki ruang
ibadah.
---- berdiri 

MENGHADAP TUHAN
Jemaat GB 242 : 1, 2 “OH, KASIH ALLAH YANG BESAR” do = d
1. 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 Alkitab memasuki ruang ibadah ---2-

2. 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. Refr:
VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan
bumi.
J
1
. 7 . | 1 . ||
A
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SALAM
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus menyertai kamu.
J
Dan menyertaimu juga
Jemaat GB 242 : 3 “OH, KASIH ALLAH YANG BESAR” do = d
3. 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
(FILIPI 1 : 3-6, 9-11)
P2
Jem
P2
Jem

Aku mengucap syukur kepada Allahku
setiap kali aku mengingat kamu.
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.
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P2

Jem

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,
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh
Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.

Jemaat GB 22 “BESAR DAN AJAIB” la = e
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
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah, Engkau, Tuhan
KESAKSIAN PUJIAN 

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS (PF)
PEMBACAAN ALKITAB
--- berdiri 
PF Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab.
Haleluya!
Jemaat GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” do = f
Haleluya! Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
P2 Bacaan Alkitab hari ini dari I Tawarikh 28 : 20 - 21 yang menyatakan: . . .
Demikian Pembacaan Alkitab.
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat  KJ 474 “Kepadamu Puji-Pujian” do = g
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!
KHOTBAH

---- duduk 

---- saat teduh
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JAWABAN UMAT
Jemaat  KJ 332 : 1, 2 “KEKUATAN SERTA PENGHIBURAN” do = es
1. 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.
2. 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 
PF Jemaat, untuk 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 (PF) . . . . (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b)
PENGUCAPAN SYUKUR
P3 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)
Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan.

(membaca prosedur pemberian persembahan yang ada di mimbar kecil)
--- Bagi Jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat dimasukkan ke
dalam Amplop yang sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa ke Gereja,
atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke
rekening Gereja. --Jemaat GB 80 : 1 “MARI BAWA PERSEMBAHAN” do = f
1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu;
dengan hati sukacita, bersyukur padaNya.
Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu, mari mengucap syukur.
Refr : Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya.
Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya.
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~ Jemaat Memberikan Persembahan Akhir Tahun ~
DOA SYUKUR
--- berdiri
P3 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:
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 Tuhan di dunia ini. demi nama Yesus, Juruselamat
dunia. Amin!

--- duduk 
KESAKSIAN PUJIAN 

PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
--- berdiri
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. Marilah kita pergi dengan damai
akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya:

KITA SUDAH dan AKAN MELEWATINYA BERSAMA TUHAN
Jemaat GB 340 : 1, 3 “PADA JALAN KAMI YANG BERAT” do = es
1. Pada jalan kami yang berat, amani utupe na ustawi.
Kami butuh kuat dan berkat, amani utupe na ustawi.
Refr: B’rilah damai sejaht’ra, amani utupe na ustawi.
B’rilah damai sejaht’ra, amani utupe na ustawi.
3. Puji Tuhan, Haleluya! Amani utupe na ustawi.
Puji Tuhan, Haleluya! Amani utupe na ustawi.
Refr: B’rilah damai sejaht’ra, amani utupe na ustawi.
B’rilah damai sejaht’ra, amani utupe na ustawi.
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BERKAT
PF Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatNya :
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya
dan memberi engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu,
dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat  GB 402a “AMIN”

“Selamat Menyambut Tahun Baru”
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