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Persiapan 
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes 
 Doa Konsistori  
 Saat Teduh 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 : Bapak/ Ibu/ Saudara/ i, selamat Tahun Baru!   
  (Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan selamat tahun baru kepada 

orang-orang di sekitarnya) 

  Majelis GPIB Jemaat Gibeon menyambut dengan penuh 

sukacita kehadiran kita semua dalam Ibadah Tahun Baru, 

baik di gedung gereja maupun di rumah.   

  Tema ibadah ini adalah “Kronos dan Kairos” yang diambil 

dari Wahyu 22:1-4.  Kiranya Tuhan Yesus, berkenan akan 

ibadah dan bakti diri kita.  Pelayan Firman dalam ibadah ini 

adalah Pdt. Jeffrey Sompotan  
 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan 

yang akan memasuki ruang ibadah. 
 

Nyanyian Jemaat     Gita Bakti no. 17 

   ABADI, TAK NAMPAK                      do = g ¾ MM +100 

 
 

Kantoria :  

 

 

 

 

 

 

 
 

Semua : (2)  Ibarat cahaya berkarya tenang, 

  wibawa rajawi kekal Kau pegang. 

  Teguh bagai gunung keadilan-Mu 

  dan awan-Mu sarat dengan kasih-Mu. 
 

... Prosesi masuk ... 



3 

 

Nyanyian Jemaat     Gita Bakti no. 17 

Semua : (4)  Ya Bapa, Pencipta segala terang, 

  dipuji malaikat di sorga cerlang. 

  pun kami memuji, pun kami sembah. 

  Engkau yang bertahta di cah’ya baka. 

 

MENGHADAP ALLAH 
Votum       Matius 28:19 

PF : Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Jemaat : A --- min    KJ no 476a 
  

Nas Pembimbing     Yesaya 60:19 

PF : Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang 

hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada 

malam hari, tetapi TUHAN akan menjadi penerang abadi 

bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu.  

Salam       Wahyu 1:4 

PF : “Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu” 

Jemaat : Damai sejahtera bagimu. 
 

Nyanyian Jemaat     Kidung Jemaat 65 

CAKRAWALA DAN MALAIKAT 
do = g, 3 ketuk, MM +126 

 

Kantoria  
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Semua : (2)  Puji Allah Mahamulia; janji dipenuhi-Nya. 

  Diberi-Nya kemenangan, bagi yang dipilih-Nya. 

  Maut dan dosa dikalahkan; umat Allah s’lamatlah. 

  Sorga dan seisi dunia, puji, puji nama-Nya! 
 

 

Sukacita Awal Tahun                                 duduk 

P2 : Sang kronos terus berjalan maju. Siap atau tidak, ia telah 

mengantar kita memasuki tahun yang baru. Sementara itu, 

Allah juga menghadirkan kairos supaya kita dapat 

memaknai tahun ini sebagaimana yang telah dirancangkan-

Nya untuk kita :      

Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru,  

sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu,  

dan laut pun tidak ada lagi. 

Dan aku melihat kota yang kudus,  

Yerusalem yang baru,  

turun dari sorga, dari Allah,  

yang berhias bagaikan pengantin perempuan  

yang berdandan untuk suaminya. 

Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata:  

"Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia  

dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka.  

Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. 

Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka,  

dan maut tidak akan ada lagi;  

tidak akan ada lagi perkabungan,  

atau ratap tangis, atau dukacita,  

sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 

Ia yang duduk di atas takhta itu berkata:  

"Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru!"  
 

 

(Wahyu 21:1-5) 
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Nyanyian Jemaat     Gita Bakti no. 323 

TELAH BERLALU MALAM G’LAP 
do = g 4/4 MM +92 

Kantoria :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Semua : (3)  Dahulu batinku gelap, namun Tuhan b’ri terang; 

  sekarang hidupku senang dan jiwaku pun tenang Refrain... 

 
PELAYANAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 

Pembacaan Alkitab 

PF : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan 

Firman Tuhan: HALELUYA! 

Jemaat : Haleluya, haleluya,    KJ no. 472 

  haleluya, haleluya;  

  Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! 

P1 : Pembacaan Firman Tuhan pada hari pertama tahun ini 

diambil dari Wahyu 22:1-4.  Beginilah Firman Tuhan: … … 

… … … …  Demikianlah pembacaan Alkitab. 

PF : Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya 

di antara  kamu dan ucaplah syukur kepada Allah (Kol 3:16): 

Jemaat : Pujilah Khalik semesta  KJ no. 303a  

  Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia; Sorga 

dan bumi,  puji t’rus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus! 

 

KHOTBAH                                      duduk 
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Nyanyian Jemaat     Gita Bakti no. 304 

DI BENIH TERLIHAT BUNGA 
do = f  ¾  MM +80 

Kantoria :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Semua : (2)  Di setiap keheningan, ada syair, melodi. 

  Di setiap kegelapan, fajar baru merekah. 

  Dari masa yang berlalu, masa baru menjelang.  

  Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tau semuanya. 

 

JAWABAN JEMAAT 
 

Pengakuan Iman Rasuli                               berdiri 
 

Doa Syafaat                                  duduk 

(diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi KJ 475) 
 

Ajakan Memberi     Wahyu 22:5  

P3   : Jemaat Tuhan, selanjutnya tertulis:  Dan malam tidak akan ada lagi 
disana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya 
matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka 
akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Karena itu, baiklah 
kita menyatakan syukur kepada Allah dengan memberi persembahan  

 -- 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. 
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Nyanyian Jemaat     KJ no. 279 
BUNGA KAN LAYU KERING 

do = g, 2 ketuk, MM +46 (KJ 4 suara) 

Kantoria : (1)  Bunga kan layu kering, siang diganti malam; 

  soal sandang, pangan, masih terus penting. 

  Refrain  Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru; 

  Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru! 
 

Semua : (3)  Yang kauterima lebih masih kau rasa kurang 

  dan yang kauperlukan tak pasti diberi. Refrain. .... 
 

..... saatnya memberi persembahan ..... 

 

 

 

 

 

 

 

Nyanyian Jemaat     KJ no. 279 

Semua : (6)  Songsonglah Hari Kekal!  Nyanyilah bagi Allah; 

  Kita selamanya oleh-Nya dikenal. Refrain ....  
  

Doa Persembahan 

P3 : Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari berdoa: 

  Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan persembahan 

syukur yang kami bawa, sebagai yang sulung dari segala 

yang akan kami persembahankan sepanjang tahun ini, 

termasuk bakti diri kami kepada-Mu. Amin. 

 

PENGUTUSAN 
Warta Jemaat                                  duduk 

P4 ………….. 

Amanat Pengutusan     Yesaya 60:1-2 

PF  :    Jemaat Tuhan, mari berdiri.  Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab 

terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN  terbit atasmu. Sebab 

sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi 

bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-

Nya menjadi nyata atasmu.  
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Nyanyian Jemaat     Gita Bakti no. 251 

MARI JALAN DALAM T’RANG TUHAN 
do = g, 4/4 MM +108 

 
 

              (2)   Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 

hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 

Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 

hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
 

Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 

Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 
 

BERKAT 

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

TUHANlah Penjagamu,  
TUHANlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,  

atau bulan pada waktu malam. 
TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan;  

Ia akan menjaga nyawamu. 
TUHAN akan menjaga keluar masukmu,  
dari sekarang sampai selama-lamanya. 

(Mazmur 121:5-8) 
 

Jemaat : Amin, amin, amin, amin, amin Gita Bakti no. 402c 

  


