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UMAT BERHIMPUN
PERSIAPAN
♪ Saat teduh/doa pribadi
PANGGILAN BERIBADAH

(berdiri)

Pnt : Saat ini kita menapaki hari pertama di tahun yang baru.
Langkah tegap kaki kita memasuki pelataran Tuhan
sebagai tanda bahwa kita menyediakan diri untuk hidup
dalam rencana dan rancangan-Nya. Dengan hati yang
riang ria kita menyambut berkat-berkat-Nya yang tak
terhingga, dan dengan penuh rasa syukur kita hendak
memuji dan memuliakan nama-Nya!
MULIA, MULIA NAMANYA
PKJ. 2 (dinyanyikan 2x)
Mulia, mulia nama-Nya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya
memb'ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Mulia, mulia nama-Nya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya
memb'ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
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Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya!
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!
So exalt, lift up on high the Name of Jesus
Magnify, come glorify Christ Jesus the King
Majesty, worship His majesty
Jesus who died, now glorified, King of all kings
Ending :
Jesus who died, now glorified
Jesus who died, now glorified......
King of all kings
VOTUM DAN SALAM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaanNya untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) Amin – Amin – Amin
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara
sekalian.
J
: Dan menyertai saudara juga.
SAPA PEMBUKA

(duduk)

PF : “Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan
bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya,
karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau
akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu.
Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya
TUHAN, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu
seperti perisai”. (Mazmur 5:12-13).
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NYANYIAN SAMBUTAN
ALLAH HADIR BAGI KITA
KJ. 18:1-3
1. Allah hadir bagi kita dan hendak memb'ri berkat,
melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.
Refrein :
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.
2. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus;
oleh kasih-kurnia-Nya biar kita ditebus.
Refrein.
3. Allah hadir! O, percaya dan berdoa pada-Nya
agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya.
Refrein.
DOA PENGAKUAN DOSA
PF : (memberi kesempatan terlebih dahulu kepada jemaat
untuk mengakui dosa dalam doanya masing-masing).
NYANYIAN PENGAKUAN DOSA
ADAKAH TEMPAT BAGINYA
NKB. 203:1,3
1. Adakah tempat bagi-Nya,
Yang menanggung dosamu?
Yesus t'lah ketuk hatimu;
sambutlah Penebusmu!
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Refrein:
B'rikanlah tempat bagi-Nya
dan dengarkan sabda-Nya!
Bukalah pintu hatimu,
sambut Dia segera!
3. Adakah tempat bagi-Nya,
Yang mencurahkan berkat?
Hari inilah saatnya,
Hari Tuhan t'lah dekat!
Refrein.
B'rikanlah tempat bagi-Nya
dan dengarkan sabda-Nya!
Bukalah pintu hatimu,
sambut Dia segera
Instrumen……
B'rikanlah tempat bagi-Nya
dan dengarkan sabda-Nya!
Bukalah pintu hatimu,
sambut Dia segera
Bukalah pintu hatimu,
sambut Dia sege…ra…
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : “Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa,
dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya
sendiri; yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk
seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia?”.
(Mikha 7:18)
DEMIKIANLAH BERITA ANUGERAH DARI TUHAN!
J
: Syukur kepada Allah!
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NYANYIAN KESANGGUPAN
KUBERSYUKUR PADAMU OH YESUSKU
Kubersyukur padamu Oh Yesusku
Karna pertolongan-Mu kepadaku
Tiada hari tanpa mengucap syukur
Sebab kasih setia-Mu padaku
Biar bumi pun bergoyang
Dan langit pun bergoncang
Ku kan tetap setia,
pegang teguh janji-Mu Tuhanku
Biar gunung-pun beranjak
Dan badaipun mengamuk
Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya
----------------------------Salam Damai------------------------------Kubersyukur padamu Oh Yesusku
Karna pertolongan-Mu kepadaku
Tiada hari tanpa mengucap syukur
Sebab kasih setia-Mu padaku
Biar bumi pun bergoyang
Dan langit pun bergoncang
Ku kan tetap setia,
pegang teguh janji-Mu Tuhanku
Biar gunung-pun beranjak
Dan badaipun mengamuk
Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya
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DOA MEMOHON PENYERTAAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
Bacaan I:
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Bilangan 6:22-27.
TUHAN berfirman kepada Musa: 23 "Berbicaralah kepada
Harun dan anak-anaknya: Beginilah harus kamu
memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka: 24
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 25
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi
engkau kasih karunia; 26 TUHAN menghadapkan wajah-Nya
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 27
Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku atas orang
Israel, maka Aku akan memberkati mereka."
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Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
Mazmur Tanggapan : Mazmur 8
Refrein
(1st dinyanyikan oleh cantor, 2nd dinyanyikan bersama jemaat)
Ya Tuhan kami, betapa mulia
di s'luruh bumi nama-Mu besar.
Keagungan-Mu mengatasi langit,
dinyanyikan umat-Mu.
1. Dari mulut bayi-bayi,
dan anak-anak yang menyusu.
Kau letakkan kekuatan,
membungkam mulut musuh dan pendendam.
Refrein.
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2. Jika kulihat langit-Mu,
bulan dan bintang Kau tempatkan.
Siapakah manusia,
Kau mengingatnya dan mengindahkannya?
Refrein.
Bacaan II:
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Galatia 4:4-7.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus
Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk
kepada hukum Taurat. 5 Ia diutus untuk menebus mereka,
yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima
menjadi anak. 6 Dan karena kamu adalah anak, maka Allah
telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang
berseru: "ya Abba, ya Bapa!" 7 Jadi kamu bukan lagi hamba,
melainkan anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah
ahli-ahli waris, oleh Allah.
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Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Lukas 2:15-21.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan
kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang
kepada yang lain: "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk
melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan
Tuhan kepada kita." 16 Lalu mereka cepat-cepat berangkat
dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang
berbaring di dalam palungan. 17 Dan ketika mereka melihat15
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Nya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan
kepada mereka tentang Anak itu. 18 Dan semua orang yang
mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembalagembala itu kepada mereka. 19 Tetapi Maria menyimpan
segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
20 Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji
dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka
dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang
telah dikatakan kepada mereka. 21 Dan ketika genap
delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus,
yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia
dikandung ibu-Nya.
PF : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman
dalam hidup keseharian.
J
: (menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
KOTBAH : “Berkat Anak-Anak Allah Di Tahun Yang Baru”
SAAT HENING
PERSEMBAHAN PUJIAN :
TRIO (Pak Henry, Pak Tan Tjoan Ho & Pak Surjadi)
PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu,
masa kini dan masa yang akan datang mengingat
pengakuan pada baptisan kita menurut Pengakuan Iman
Rasuli. Aku percaya……
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DOA SYAFAAT
PF : (memimpin Doa Syafaat diakhiri dengan menyanyikan Doa
Bapa kami)
PENGUCAPAN SYUKUR
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan
syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya
: “Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih
setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib
terhadap anak-anak manusia” (Mazmur 107:8)
BILA TOPAN K'RAS MELANDA HIDUPMU
KJ. 439 : 1-3
1. Bila topan k'ras melanda hidupmu,
bila putus asa dan letih lesu,
berkat Tuhan satu-satu hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasihNya.
Refrein :
Berkat Tuhan, mari hitunglah,
kau 'kan kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan mari hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
2. Adakah beban membuat kau penat,
salib yang kaupikul menekan berat?
Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega
dan bernyanyi t'rus penuh bahagia!
Refrein.
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3. Bila kau memandang harta orang lain,
ingat janji Kristus yang lebih permai;
hitunglah berkat yang tidak terbeli
milikmu di sorga tiada terperi.
Refrein.
DOA SYUKUR

(berdiri)

NYANYIAN PENGUTUSAN
MARI TUHAN BESERTAKU &
KU TAK DAPAT JALAN SENDIRI
Ku perlu Kau Tuhan di hidupku
Buat lalui jalan yang berduri
Walau angin ombak yang menderu
Ku tak takut s’bab Kau besertaku
Mari Tuhan besertaku
Di s’mua jalan, di s’tiap waktu
Pencobaan kulalui
Mari Tuhan besertaku
Ku tak dapat jalan sendiri
Tuhan tolonglah daku
Biarlah sinar-Mu menerangiku
S’bab ku tak dapat jalan sendiri
Mari Tuhan besertaku
Di s’mua jalan, di s’tiap waktu
Pencobaan kulalui
Mari Tuhan besertaku
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2x

Mari Tuhan besertaku
Di s’mua jalan, di s’tiap waktu
Pencobaan kulalui……
Mari Tuhan beser…ta…ku…
Mari Tuhan besertaku
PENGUTUSAN
PF : Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
PF : Jadilah saksi Kristus
J
: Syukur kepada Allah
PF : Terpujilah Tuhan
J
: Kini dan selamanya
BERKAT
PF : Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam
kancah pergumulan dunia. Tuhan menyinari engkau
dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia di
setiap peziarahan kehidupan. Tuhan menghadapkan
wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera sepanjang masa.
J
: (menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x
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