TATA IBADAH
MALAM AKHIR TAHUN

“KITA ADA DIDALAM HATI DAN PIKIRAN TUHAN”

Senin, 31 DESEMBER 2018

TATA IBADAH
PERSIAPAN
Doa pribadi warga jemaat
Latihan Lagu – Lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Selamat Sore/malam, jemaat yang Tuhan kasihi, Presbiter Bertugas
mengucapkan selamat datang dan dengan penuh sukacita menyambut
kehadiran jemaat di ibadah Malam Akhir Tahun 2018.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : …….
UNGKAPAN SITUASI:
P2
Menghitung detik demi detik pergantian tahun 2018 ke 2019 menjadi
kesempatan baik bagi kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan.
Banyak hal yang sudah kita kerjakan, banyak hal yang sudah kita alami.
Kita banyak mendapatkan, kita juga kehilangan.
Mari ingat kembali penyertaan Tuhan dalam setiap hal yang kita alami.
-heningBanyak ! bahkan sangat banyak kasih karunia dan berkat Tuhan mengalir
dalam hidup kita. Oleh karena itu, bersama dengan pemazmur yang
mengajak umat untuk memuji Tuhan dengan berbagai alat musik, mari kita
berseru :
Umat

Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan! Haleluya !

AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat, mari berdiri bersama semua yang bernafas, mari kita memuji
Tuhan dan menyambut kehadiranNya di tengah persekutuan kita !
MENGHADAP TUHAN
Menyanyi GB 2 : 1-2 HALELUYA ! PUJI TUHAN, PUJI NAMANYA
Semua
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....…. Prosesi Alkitab ………..

Semua

Alam raya, ciptaanNya; angkat suaraMu dengan bergemar,
Petik kecapi dan tabuh gendang.
Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk s’lamanya;

VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING
PF
Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku,
ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku;

Mazmur 139: 23

SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : dan menyertaimu juga
Menyanyi GB 216 : 1 “KAU BAGIANKU ABADI”
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Semua

duduk
PENGAKUAN DOSA
P2
Ya Kristus Tuhan kami, dalam keheningan ini ada rasa syukur yang
terhatur dari jiwa kami sekaligus menghantar kami untuk bercermin diri.
Kami datang memohon belas kasih-Mu…
Semua

P2

GB 216 : 2 “KAU BAGIANKU ABADI”
Kerinduanku dan doaku bukan untuk yang fana.
Walau susah dan derita, asal Kau besertaku.
Ku dekat Tuhanku, ku dekat padaMu.
Walau susah dan derita, ku dekat kepadaMu.
Kami sering gagal menjadi murid Tuhan. Kami masih sering takut
mengatakan kebenaran, dan cenderung mencari rasa aman yang palsu.
Kami sering lupa mensyukuri berkat Tuhan, namun begitu mudah
mengeluh, meratap dan bersungut-sungut.

Semua GB 216 : 3 “KAU BAGIANKU ABADI”
Bimbing aku melalui badai hidup yang kelam
Sampai nanti aku tiba, masuk hidup yang kekal.
Ku dekat Tuhanku, ku dekat padaMu.
Kau selalu besertaku, masuk hidup yang kekal.
P2

Kami mengaku masih sering kurang menghargai waktu pemberian-Mu
dan memboroskan tahun-tahun kehidupan kami untuk hal-hal yang tidak
berguna.
Kami kadang enggan membuat perencanaan, perhitungan dan pemikiran
mengembangkan kehidupan kami, namun sering menyalahkan Tuhan
atas kegagalan kami.

Umat

Kami masih sering tidak menjadikan pengalaman bersama Tuhan sebagai
pelajaran yang berharga. Karena itu, kami mohon kepadamu :

Semua Ref KJ 44 : Tuhan, kasihanilah ! Kristus, kasihanilah ! Tuhan kasihanilah !
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BERITA ANUGERAH
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 44 : 21-22:
”Ingatlah semuanya ini, Yakub, sebab engkaulah hambaKu, hai Israel. Aku telah
membentuk engkau, engkau adalah hambaKu; hai Israel, engkau tidak ku
lupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut
diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah
kepadaKu, sebab Aku telah menebus engkau !
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus.

Jemaat

Syukur kepada Tuhan, Amin.

Menyanyi
Kantoria
Semua
Kantoria
Semua
Kantoria
Semua
Kantoria

Semua

KMM 4 : 1 & 3 “SETIAMU TUHANKU TIADA BERTARA”
SetiaMu Tuhanku tiada bertara
di kala suka, di saat gelap
KasihMu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap.
SetiaMu Tuhanku, mengharu hatiku.
Setiap pagi bertambah jelas.
Yang ku perlukan tetap Kau berikan,
Sehingga akupun puas lelas.

Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranMu dan bimbinganMu,
Kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku.
Ref: SetiaMu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas
Yang ku perlukan tetap Kau berikan, Sehingga akupun puas lelas.

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti tertulis
dalam Filipi 4: 7 – 9 yang menyatakan :
Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua
yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua
yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan
patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan
apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang
telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera
akan menyertai kamu.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
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Menyanyi GB 382 GLORIA, GLORIA
Semua
la = g
MM + 90

3

3

6

7

Glo- r i - a ,

7

5

3

glor i - a ,

2

3

a,

glo - r i - a ,

3

1

3

6

glor ia ba - gi
6

6

2

6

6 ' 6

6

Al - lah Ba - pa; glo - r i 1

6

7

7 ' 3

3

6

7

a,

glo - r ia ba - gi Roh Ku du s,

7

5

Ye - su s Kr ist u s; glo - r i -

1

7

3

7

glo - r ia ba - gi

6

1

6

5

6

. 6

7

6

5

6 . 0

Tr i-t u n ggal yan g k u - du s!
duduk

Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
….
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, Haleluya !
Menyanyi GB 393 “HALELUYA”
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
P3
PF

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Yesaya 40 : 1-2 yang menyatakan :……....
Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Menyanyi GB 392a KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi .
duduk
KHOTBAH
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
JAWABAN JEMAAT
Menyanyi GB 340 : 1-3 PADA JALAN KAMI YANG BERAT
Kantoria
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Laki-laki

Jalan yang berbatu dan gelap, Amani utupe na ustawi
Yang berliku dan menyesak, Amani utupe na ustawi Ref Semua

Perempuan

Puji Tuhan Haleluya, Amani utupe na ustawi
Puji Tuhan Haleluya, Amani utupe na ustawi Ref Semua

PENGAKUAN IMAN RASULI
PF
Jemaat, silahkan berdiri, bersama semua orang percaya di segala waktu
dan tempat, kita mengaku Iman percaya kita, menurut pengakuan Iman
rasuli, masing-masing berkata:
“Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa ................“
duduk
DOA SYAFAAT (Diakhiri Doa Bapa kami - Doxologi GB 389A )

KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat yg diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepadaNya.
Dengarlah firmanNya dari Mazmur 118 : 1 yang menyatakan :
“Bersukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiaNya.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Menyanyi GB 86 1-4 ”AKU BERSYUKUR”
Kantoria

Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku.
Reff. Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya
Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku;
bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya
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Semua

Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Sandang panganku, dipenuhi olehNya. Ref.
…saatnya memberi persembahan …..

Perempuan

Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Harta dan benda dicukupkan bagiku. Semua Ref.

Laki-laki

Aku bersyukur, Allah sumber hiduku;
Susah dan senang ‘ku bersandar padaNya Semua Ref.

DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur, secara silih ganti
Ya Allah, jika kami menghitung kebaikan hatiMu dalam sejarah perjalanan
kehidupan umatMu, kami dikuatkan oleh banyaknya kasih karunia yang
diberikan jauh melebihi penderitaan yang kami alami, terutama karunia Roh
Kudus yang dicurahkan atas janji Yesus Kristus.
Umat

Sebab itu, kami menjawab kebaikanMu melalui persembahan sukarela
seperti ini serta hidup kami yang mengabdi kepada misiMu di dalam gereja.

P4

Kiranya Engkau menerima ucapan syukur hati umatMu ini demi kemuliaan
namaMu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
(Jemaat duduk)
PENGUTUSAN

Warta Jemaat
AMANAT PENGUTUSAN
PF

(berdiri)
Jemaat, pergilah dengan membawa damai Kristus ke dalam
kehidupanmu sehari-hari, jadilah pelaku damai seperti Kristus yang sudah
menjadi pendamai bagi kita.

Menyanyi KJ 400 :1,3 ”Ku Daki Jalan Mulia ”
Semua Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah:
‘Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku !
Ref: Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
di tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku!
Semua 'Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar;
umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ref:..
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BERKAT
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 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”
Menyanyi GB 402c

AMIN

Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar ber-saat teduh - salam persekutuan)
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