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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Hari
kemarin baru saja terlewati, tahun yang lama baru
saja berganti. Dan hari baru, dalam tahun yang
baru kita jalani. Mari kita sambut semuanya dalam
rasa syukur dan iman yang penuh. Bersama Tuhan
sang pemilik kehidupan. Saya mengundang
Saudara-saudara untuk berdiri, mari kita pujikan
kebesaran-Nya, kita nyanyikan pujian bagi-Nya.
KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN
PKJ 14 (dinyanyikan 2 kali)
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s’lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setia-Mu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih Setia-Mu turun-temurun.
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1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, Yang kasih setia-Nya
kekal untuk selama-lamanya
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang
datang di dalam nama Tuhan.
J
: Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Saudara-saudara, kita bersyukur untuk waktu yang
sudah kita lalui, kita berdoa untuk waktu yang akan
kita jalani dan kita bersungguh-sungguh untuk
waktu sekarang yang harus kita isi. Itulah sebabnya
firman Tuhan menuliskan : “Ajarlah kami
menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami
beroleh hati yang bijaksana.”(Mazmur 90 :12)
HAI, PUJI NAMANYA
PKJ. 055 : 1, 2
1.

Hai, puji nama-Nya, terang cahaya,
dan puji nama-Nya, hai cakrawala,
Hai, puji nama-Nya, semesta alam:
mari semuanya menyembah Tuhan.
Refrein :
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! kar'na kasih-Nya tak terp'ri.
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Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! Kar'na kasih-Nya tak terp'ri.
2.

Hai, puji nama-Nya, tumbuh-tumbuhan,
dan puji nama-Nya, jenis bijian.
Hai, puji nama-Nya, buah-buahan:
mari semuanya menyembah Tuhan.
Refrein.

1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
YA ALLAH KASIHMU BESAR
PKJ. 212
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala,
tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya.
Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala.
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri!
Refrein :
Dalam doa aku bersyukur, atas limpah kasih-Mu.
Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Saudara-saudara kekasih Tuhan. Bagi setiap
orang yang mau dengan sungguh hati menyesali
dosa-dosa dan pemberontakan-Nya maka Allah
menyatakan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan
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PF
J

dalam 2 Korintus 5 : 17-18 menuliskan : “Jadi
siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah
ciptaan baru: yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan
semuanya ini dari Allah, yang dengan
perantaraan Kristus telah mendamaikan kita
dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan
pelayanan pendamaian itu kepada kami.”
: Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
Bukan Kar’na Upahmu
PKJ. 265 : 1, 2

1. Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
-----------------BERSALAM-SALAMAN---------------------5

2. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: 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."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
22
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 8
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Ya Tuhan kami betapa mulia
di s’luruh bumi nama-Mu besar.
Keagungan-Mu mengatasi langit
dinyayikan umat-Mu.
2.

Jika kulihat langit-Mu,
bulan dan bintang Kau tempatkan.
Siapakah manusia,
Kau mengingatnya dan mengindahkannya.
Refrein.

3.

Kau telah membuat dia,
hampir serupa dengan Allah.
Kau memahkotai Dia
dengan kemuliaan juga hormat.
Refrein.

2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 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
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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.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut 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 melihat-Nya,
mereka memberitahukan apa yang telah
dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. 18 Dan
semua orang yang mendengarnya heran tentang
apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada
mereka. 19 Tetapi Maria menyimpan segala
15
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PF
J

perkara
itu
di
dalam
hatinya
dan
merenungkannya. 20 Maka kembalilah gembalagembala 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.
: Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian.
: (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya

2.6. Khotbah :
“Menyongsong Tahun Baru Sebagai Anak-Anak Allah”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I : Bpk. Tulus
Kebaktian II : Sdr. Gian
2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya
kita, seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya…
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2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Saudara-saudara, marilah kita menyatakan
syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan
menuliskan : “Jadi, karena kita menerima
kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita
mengucap syukur dan beribadah kepada Allah
menurut cara yang berkenan kepada-Nya,
dengan hormat dan takut.” (Ibrani 12 : 28)
UCAP SYUKUR PADA TUHAN
PKJ. 149: 1, 2, 3
1. Ucap syukur pada Tuhan,
Kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
2. Nyanyikanlah dengan riang
karna kasih setia Tuhan, nyanyilah.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
3. Muliakan nama Tuhan
karna kuasa-Nya abadi, muliakan.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
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3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
AKU TUHAN SEMESTA
PKJ.177 : 1, 2, 3
1.

Aku Tuhan semesta. Jeritanmu Ku-dengar.
Kau di dunia yang gelap 'Ku s'lamatkan.
Akulah Pencipta t'rang;
malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t'rang?
Refrein :
Ini aku, utus aku!
Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;
'Ku prihatin akan umat-Mu.

2.

Aku Tuhan semesta.
'Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar'na kau tak mau dengar.
'Kan Kurobah hatimu
yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku?
Refrein.

3.

Aku Tuhan semesta.
'Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
11

Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah?
Refrein.
4.2.
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J

Berkat
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.
: Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah
berkat Tuhan
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. Amin.
: (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayanan Firman)
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