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TATA IBADAH
MALAM AKHIR TAHUN

“BENAR-BENAR MERDEKA”
Yohanes 8:33-36
Jumat, 31 Desember 2021
Pdt. Novina Malawau, Pukul 17.00 WIB
Pdt. Melkianus Nguru, Pukul 19.30 WIB

PERSIAPAN
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes
 Doa Konsistori/Persiapan/Koordinasi dengan Tim Live Streaming
 Doa Pribadi

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
: Bapak/ Ibu/ Saudara/ i, selamat sore/ malam!
(Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan salam kepada
orang-orang di sekitarnya)
Majelis GPIB Jemaat Gibeon menyambut dengan penuh sukacita
kehadiran kita semua dalam Ibadah Akhir Tahun, baik di gedung
gereja maupun di rumah.
Tema ibadah ini adalah “Benar-benar Merdeka” yang diambil
dari perkataan Yesus dalam Injil Yohanes 8:33-36.
Kiranya Tuhan Yesus, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita.
Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah
Pdt. Novina Malawau ~ Pukul 17.00 Wib
Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul 19.00 Wib
AJAKAN BERIBADAH
P2
: Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan
yang akan memasuki ruang ibadah.
Nyanyian Jemaat

KJ no. 330
KAU, ALLAH, BENTENG YANG BAKA
do = c, 1 ketuk, MM +50

Kantoria

: (1) Kau, Allah, Benteng yang baka, suaka yang teguh
dahulu dan selamanya harapan umat-Mu.

Semua

: (2) Sejak dahulu takhta-Mu pelindung kaum kudus;
dengan kuasa tangan-Mu, Kau bela kami t’rus
.. Prosesi masuk ..

Nyanyian Jemaat

KJ no. 330

Kantoria

: (3) Tatkala alam semesta belum Engkau bentuk,
Engkaulah Allah yang baka dan tiada akhir-Mu.

Semua

: (4) Seribu tahun bagi-Mu sehari sajalah,
sesingkat jaga malam pun berganti tugasnya.

Semua

: (7) Ya Tuhan, Kau kekal teguh Pelindung kaum kudus;
kiranya dalam rumah-Mu, umat-Mu tinggal t’rus!
MENGHADAP ALLAH

Votum
PF
Jemaat

Mazmur 124:8
: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi.
: A --- min
KJ no. 476a
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Nas Pembimbing
Galatia 4:4-5
PF
: Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-

Salam
PF
Jemaat

Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takhluk kepada
hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takhluk
kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.

: “Damai sejahtera bagi kamu.”
: Damai sejahtera bagimu.

Nyanyian Jemaat

Yohanes 20:19

KJ no. 105
YA ANAK KECIL

do = g, 3 Ketuk, MM +96

Kantoria

: (1) Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
Engkau diutus Bapa-Mu.
dan dari sorga mulia Kau jadi hamba terendah.
ya Anak kecil, ya Anak lembut.

Semua

: (2) Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
segala dosa Kau tebus;
Kau hantar kami, umat-Mu, ke haribaan Bapa-Mu,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.

Refleksi Akhir Tahun
duduk
P2
: Ini adalah tahun yang tidak mudah bagi dunia karena harapan
yang mulai nampak berulang kali meredup kembali … Sesekali
gerbang menuju hidup merdeka seperti sedia kala terlihat
dibuka, tetapi ketika tinggal beberapa langkah, gerbang itu
ditutup kembali karena kondisi yang tidak menentu dan sampai
batas waktu yang tidak dapat ditentukan … Akhirnya, di sinilah
kita … terduduk dalam kungkungan malam gelap …
Nyanyian Jemaat

KJ no. 331
SIANG, MALAM, MUSIM, TAHUN
do = g, 4 ketuk, MM +88

Kantoria

3

P2

: Terkurung dalam kesendirian, mari sejenak kita mengenang
mereka yang tidak lagi ada bersama kita sejak tahun ini …
Tanpa mereka, hidup ini lebih sunyi dari biasanya, malam ini
menjadi lebih dingin dari malam-malam sebelumnya … Ketika
hati ini merindu, mari memohon pelukan Tuhan:

Nyanyian Jemaat
KJ no. 331
Kantoria
: (2) Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya.
kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana.
Dari bumi kita lahir dan kembali pada-Nya.
tanpa rahmat yang Ilahi, apakah manusia?
P2

: Terbelenggu oleh ketidak-berdayaan diri yang rapuh, mari
sejenak kita mengingat usaha kita yang tahun ini merugi tak
tertolong; cita-cita kandas menorehkan trauma, tubuh yang
melemah menggerogoti semangat hidup, apa yang kita
banggakan dan andalkan lepas dari genggaman … Ketika
semua keadaan ini masih berlangsung sampai sekarang, mari
katakan:

Nyanyian Jemaat
KJ no. 331
Semua
: (4) Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia,
pengasihan-Mu, ya Tuhan, untuk s’lama-lamanya!
Di segala perubahan, dalam duka apapun.
dalam Kristus aku aman: Kau menjadi Bapaku.
P2

: Walaupun gerbang kemerdekaan untuk hidup sebebas dahulu
belum terbuka, mari hitung kesempatan baik yang diselipkan
Tuhan: Ada harapan yang lahir dalam tangisan bayi yang baru
saja keluar dari kandungan ibunya … ada cinta yang diberkati
Tuhan dalam perkawinan … ada janji yang mengantar anakanak dibaptis dan sidi … ada cita-cita yang terwujud … ada
hubungan yang dipulihkan … ada doa yang dijawab. Karena
itu, dengan mantap, kita dapat menyimpulkan:

Nyanyian Jemaat
KJ no. 331
Semua
: (6) Siang, malam, musim, tahun, biar kamu melenyap.
dalam suka dan dukaku rahmat Allahku tetap!
Tangan-Nya menuntun daku lewat zaman dunia
dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumah-Nya.
PELAYANAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
PF
: Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan
Injil Tuhan kita Yesus Kristus: HALELUYA!
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Jemaat
P3
PF
Jemaat

: Haleluya, haleluya,
KJ no. 472
haleluya, haleluya;
do=g, 4 ketuk MM+100
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
: Pembacaan Firman Tuhan pada Akhir Tahun ini diambil dari
Injil Yohanes 8:33-36. Beginilah Firman Tuhan: … … … … …
… Demikianlah pembacaan Alkitab.
: Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah (Kol 3:16):
:
Gita Bakti no. 384
do = f, 6/8 MM + 69

KHOTBAH

duduk

Nyanyian Jemaat

YESUS T’LAH DATANG

do = es 3 ketuk MM +96

KJ no. 138

Kantoria

Semua :

(2) Yesus t’lah datang! Terputus ikatan
yang dalam dosa dan maut menjerat!
Rantai diganti dengan kelepasan
dari kungkungan kuasa gelap.
Habislah duka, lenyap kecemasan.
Yesus t’lah datang! Terputus ikatan!
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Semua

: (3) Yesus t’lah datang dengan berkuasa;
Ia mendobrak penjara teguh!
Benteng neraka pun porak-poranda.
jalan merdeka terbuka penuh!
Sudahkah kini, hai iblis, kau rasa?
Yesus t’lah datang dengan berkuasa!
JAWABAN JEMAAT

Pengakuan Iman Rasuli

berdiri

Doa Syafaat
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi KJ 475)

duduk

Kesaksian Pujian
PRESBITER GIBEON VIRTUAL CHOIR “Sejenak Aku Menoleh”
Ajakan Memberi
Galatia 5:1
P4 : Jemaat Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah

memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi
dikenakan kuk perhambaan. Untuk pembebasan yang dilakukan Yesus
dalam hidup kita pada akhir tahun ini, mari nyatakan syukur dengan
memberi persembahan dan menyanyi penuh kelegaan.

-- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) 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. untuk Persembahan Akhir Tahun dapat melalui QR Code Dana
Syukur dengan kode/angka tiga digit terakhir 022 --

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Nyanyian Jemaat
KJ no. 332
KEKUATAN SERTA PENGHIBURAN
do = es, 4 ketuk, MM +92

Kantoria
Semua

: (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.
..... saatnya memberi persembahan .....
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Nyanyian Jemaat
KJ no. 332
Kantoria
: (2)Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam.
Semua
: Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam.
Yang namanya Raja Mahakuasa,
Bapa yang kekal dan abadi,
mengimbangi duka dengan suka
dan menghibur yang sedih.
Doa Persembahan
P4
: Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari berdoa:
Ya Tuhan, kemerdekaan yang Engkau anugerahkan telah membuat
kami leluasa untuk mengungkapkan rasa syukur atas penyertaanMu sepanjang tahun. Bahkan, ketika kami tidak lagi bermental
budak, kami memiliki kemerdekaan untuk memberikan yang terbaik
tanpa takut dan ragu. Kiranya Engkau berkenan atas ungkapan
syukur dan bakti diri kami kepada-Mu, amin.
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
P6
……….

duduk

Amanat Pengutusan
PF:
Jemaat Tuhan, mari berdiri.
Pada akhir tahun ini, akan ada:
Kelegaan, bagi yang mengikhlaskan
segala perkara kepada Tuhan;
Pembebasan, bagi yang mengakui kesalahan
dan meminta maaf kepada sesamanya;
Kesembuhan, bagi yang mengampuni
dan merangkul kembali sesamanya dalam persahabatan;
Pemulihan, bagi yang bersedia berdamai
dengan dirinya sendiri, dengan keadaan
dan dengan orang lain.
PF:

Karena Tuhan Yesus berkata: “Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,

kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kami akan mengetahui
kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu” (Yohanes
8:31-32).
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Nyanyian Jemaat
PADA JALAN KAMI YANG BERAT

Gita Bakti no. 340
do = es 4/4 MM +100

Kantoria

Semua

: (2) Jalan yang berbatu dan gelap: amani utupe na ustawi.
Yang berliku dan menyesak, amani utupe na ustawi. Refrain...

Semua

: (3) Puji Tuhan, Haleluya! Amani utupe na ustawi.
Puji Tuhan, Haleluya! Amani utupe na ustawi. Refrain...

BERKAT
PF

: Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah
dan terimalah berkat-Nya:

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.
(Bilangan 6:24-26)

Jemaat

:

Gita Bakti no. 400
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