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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Saudara-saudari sekalian, sebentar lagi tahun 2018
berlalu. Dalam hitungan jam, kita akan
menyongsong tahun yang baru. Mari pada saat ini
kita bersama mensyukuri segala hal yang boleh
terjadi di tahun ini, dan bersiap memasuki tahun
yang baru dengan penuh keyakinan.
PKJ 14–Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan (dinyanyikan 2x)
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 kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara
ciptaan-Nya untuk selama-lamanya.
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa
kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
Saudara sekalian.
Jmt : dan menyertai saudara juga!
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : Tahun berganti dan musim pun berlalu. Sebab
“Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun
di bawah langit ada waktunya.” (Pengkhotbah 3:1).
Marilah sekarang kita bersiap menyongsong tahun
yang baru di dalam Tuhan, sang Firman yang telah
turun ke dalam dunia
PKJ 58 – Semua yang Tercipta (bait 1, 2, 5)
Semua yang tercipta, hai alam semesta,
agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya.
Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan,
seluruh margasatwa di gunung dan lembah.
Semua manusia, hai ikutlah serta
memuji kasih Tuhan yang agung mulia.
Dalam Yesus, PuteraNya, kita s’lamat selamanya;
segala sesuatu dibaharui-Nya.
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(modulasi)
Semua yang tercipta, hai alam semesta,
agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya.
Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian.
Kelak di bumi baru genap semuanya.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : Dalam kehidupan kita, sering kita melakukan
kesalahan dan kegagalan baik kepada Tuhan
maupun sesama, entah yang disadari maupun
“tidak disadari”. Marilah dalam kesempatan ini
kita mengingat dan merenungkannya sejenak,
seraya memohon pengampunan dari Tuhan.
(Umat dipersilahkan berdoa pengakuan dosa
secara pribadi)
KJ 26 – Mampirlah, Dengar Doaku (bait 1, 2, 3, 4)
Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus.
Refrein:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus.
Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah!
Refrein.
Ini saja andalanku: jasa kurbanku.
Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh.
Refrein.
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(modulasi)
Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku.
Baik di bumi baik di sorga, siapa banding-Mu?
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Marilah, baiklah kita berperkara! --firman TUHAN-Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan
menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna
merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih
seperti bulu domba.” (Yesaya 1:18)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
NKB 104 – ApiNya Berkobar dalam Hatiku (bait 1, 3,4)
Api-Nya berkobar dalam hatiku,
‘Ku girang kar’na Yesus yang memb’ri.
Dihangatkan jiwaku, tak perlu ‘ku mengeluh,
darah-Nya membasuh diriku bersih.
Refrein:
Api-Nya terang, jiwaku senang,
Muliakanlah Tuhanku;
Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar,
Api-Nya berkobar dalam hatiku.
Api-Nya berkobar dalam hatiku,
jiwaku s’lamat kar’na kuasa-Nya.
Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru;
Roh memimpin hidupku seluruhnya.
Refrein.
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(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
Api-Nya berkobar dalam hatiku,
dinyalakan iman dan harapanku.
'Ku bersaksi bagi-Nya, muliakan nama-Nya,
agar nyata kasih Kristus, Tuhanku.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pembacaan Alkitab :
: Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-raja 3:5-14
Di Gibeon itu TUHAN menampakkan diri kepada
Salomo dalam mimpi pada waktu malam.
Berfirmanlah Allah: "Mintalah apa yang hendak
Kuberikan kepadamu." 6 Lalu Salomo berkata:
"Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiaMu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku,
sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar
dan jujur terhadap Engkau; dan Engkau telah
menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu
dengan memberikan kepadanya seorang anak yang
duduk di takhtanya seperti pada hari ini. 7 Maka
sekarang, ya TUHAN, Allahku, Engkaulah yang
mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja
menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih
sangat muda dan belum berpengalaman.
8 Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah5
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tengah umat-Mu yang Kaupilih, suatu umat yang
besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira
banyaknya. 9 Maka berikanlah kepada hamba-Mu
ini hati yang faham menimbang perkara untuk
menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan
antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah
yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat
besar ini?" 10 Lalu adalah baik di mata Tuhan
bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 11 Jadi
berfirmanlah Allah kepadanya: "Oleh karena
engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak
meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa
musuhmu,
melainkan
pengertian
untuk
12
memutuskan hukum,
maka sesungguhnya Aku
melakukan sesuai dengan permintaanmu itu,
sesungguhnya Aku memberikan kepadamu hati
yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga
sebelum engkau tidak ada seorangpun seperti
engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit
seorangpun seperti engkau. 13 Dan juga apa yang
tidak kauminta Aku berikan kepadamu, baik
kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang
umurmu takkan ada seorangpun seperti engkau di
antara raja-raja. 14 Dan jika engkau hidup menurut
jalan yang Kutunjukkan dan tetap mengikuti segala
ketetapan dan perintah-Ku, sama seperti ayahmu
Daud, maka Aku akan memperpanjang umurmu."
Demikianlah Sabda Tuhan
Jmt : Syukur kepada Allah
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PF

: Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus
menurut Yohanes 8:12-19
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak,
kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa
mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam
kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang
hidup." 13 Kata orang-orang Farisi kepada-Nya:
"Engkau bersaksi tentang diri-Mu, kesaksian-Mu
tidak benar." 14 Jawab Yesus kepada mereka, kataNya: "Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri,
namun kesaksian-Ku itu benar, sebab Aku tahu,
dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi.
Tetapi kamu tidak tahu, dari mana Aku datang dan
ke mana Aku pergi. 15 Kamu menghakimi menurut
ukuran manusia, Aku tidak menghakimi
seorangpun, 16 dan jikalau Aku menghakimi, maka
penghakiman-Ku itu benar, sebab Aku tidak
seorang diri, tetapi Aku bersama dengan Dia yang
mengutus Aku. 17 Dan dalam kitab Tauratmu ada
tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah;
18 Akulah yang bersaksi tentang diri-Ku sendiri,
dan juga Bapa, yang mengutus Aku, bersaksi
tentang Aku." 19 Maka kata mereka kepada-Nya:
"Di manakah Bapa-Mu?" Jawab Yesus: "Baik Aku,
maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau
sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal
juga Bapa-Ku."
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Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian. Haleluya !.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.3. Khotbah :
“Siap Mempertanggungjawabkan Hidup”
2.4. Saat Teduh
Persembahan Pujian Kel. Bp. Indra Simanjuntak
2.5. Pengakuan Iman Rasuli
(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..........
2.6. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Aku hendak bersyukur kepada-Mu selamalamanya, sebab Engkaulah yang bertindak; karena
nama-Mu baik, aku hendak memasyhurkannya di
depan
orang-orang
yang
Kaukasihi!”
(Mazmur 52:11)
KJ 403–Hujan Berkat ‘Kan Tercurah (bait 1, 2, 3, 4)
Hujan berkat ‘kan tercurah, itulah janji kudus:
hidup segar dari sorga ‘kan diberi Penebus.
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Refrein:
Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu:
sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh!
Hujan berkat ‘kan tercurah, hidup kembali segar.
Di atas bukit dan lurah * bunyi derai terdengar.
Refrein.
Hujan berkat ‘kan tercurah. Kini kami berseru,
“B’rilah dengan limpah-ruah, agar genap sabdaMu!”
Refrein.
Hujan berkat ‘kan tercurah; kami menantikannya.
Hati telah kami buka, Yesus, Kauisi seg’ra!
Refrein.
3.2. Doa persembahan
IV.
PF
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(berdiri)

PENGUTUSAN DAN BERKAT
: Songsonglah tahun yang baru dalam pengharapan
kepada Dia. Pertanggungjawabkanlah hidupmu
dihadapan-Nya dengan penuh syukur, dan yakinlah
bahwa TUHAN akan menjaga keluar masukmu,
dari sekarang sampai selama-lamanya.

4.1. Lagu Pengutusan
KJ 346 – Tuhan Allah Beserta Engkau (bait 1, 3, 4)
Tuhan Allah beserta engkau
sampai bertemu kembali;
kasih Kristus mengawali,
Tuhan Allah beserta engkau!
Refrein:
Sampai bertemu, bertemu,
sampai lagi kita bertemu;
sampai bertemu, bertemu,
Tuhan Allah beserta engkau!
Tuhan Allah beserta engkau
dalam susah dan keluhmu;
rangkulan-Nya menghiburmu,
Tuhan Allah beserta engkau!
Refrein.
(modulasi)
Tuhan Allah beserta engkau!
Panji kasih peganganmu,
maut pun kalah di depanmu,
Tuhan Allah beserta engkau!
Refrein.
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4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
PF : Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan
wajah-Nya
kepadamu
dan
memberi engkau damai sejahtera.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya,
Haleluya, Haleluya, Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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