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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Penyalaan Lilin Kristus dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 

 

Berdiri 

 

1. MAZMUR PEMBUKA 
PL1 : Ya TUHAN, Tuhan kami, 
U : betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 
  Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan.  
PL1 : Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu 
U : telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, 
  untuk membungkamkan musuh dan pendendam.  
PL1 : Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, 
U : bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan:  
PL1 : apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? 
U : Apakah anak manusia, 
  sehingga Engkau mengindahkannya?  
PL1 : Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, 
U : dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.  
PL1 : Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; 
U : segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya:  
PL1 : kambing domba dan lembu sapi sekalian, 
U : juga binatang-binatang di padang;  
PL1 : burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, 
U : dan apa yang melintasi arus lautan.  
PL1 : Ya TUHAN, Tuhan kami, 
U : betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi!  (Mazmur 8) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Muliakan Tuhan Allah” KJ 14:1-3 
 

(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 
 

Semua  Muliakan Tuhan Allah, 
muliakan Tuhan Allah, 
muliakan pimpinan-Nya 
dalam kasih sayang-Nya. 

 

Semua Kami datang kepada-Mu, 
kami datang kepada-Mu 
bersyukur sebulat hati, 
kar’na kasih-Mu besar. 
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Semua  Kau dekat dengan firman-Mu, 
Kau dekat dengan firman-Mu. 
Ya, berfirmanlah, ya Tuhan, 
kami siap mendengar. 

 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Sumber berkat yang Mahasetia! 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 

4. SALAM 
PF : Damai sejahtera Yesus, Sang Alfa dan Omega, menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. LITANI AWAL TAHUN 

PL2 : Pujilah Tuhan yang telah menciptakan kita dengan kasih-Nya. 
U : Pujilah Dia yang setia menjaga, memelihara, 
  serta membarui kehidupan kita dari waktu ke waktu. 
 

PL2 : Tuhan menggenggam masa lalu, mengendalikan masa kini, serta 
merancang masa depan bagi kebaikan dunia. 

U : Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dengan cara yang 
tidak terselami, namun nyata kita alami. 

 

PL2 : Tuhan itu Mahapengasih. Pada-Nya, ada hidup yang sejati. 
U : Dari Tuhan, mengalir berkat yang melimpah; 
  di dalam Tuhan, ada hikmat dan cinta; 
  bersama Tuhan, kita hidup penuh damai dan sukacita. 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Allah Bapa, Tuhan” GB 341:1-2 
 

 
 
 
Pemandu : 
Semua : 
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Semua : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Perempuan Allah Bapa, Tuhan, Sumber pengharapan, 
   Penentu sejarah di masa depan. 
Laki-laki  Di sepanjang tahun kami Kausertai, 
   songsong hari baru, bumi yang permai. 
Semua  Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan, Tuhan, 
   bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. 
   Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan, Tuhan, 
   jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. 
 Kasih setia-Mu abadi. 

 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Angin Ribut Menyerang” KJ 30a:1,3 
 

Semua Angin ribut menyerang menggetarkan hatiku; 
ombak ganas menerjang; aku lari pada-Mu. 
Jurus’lamat, tolonglah dan pandukan bidukku, 
hingga aku sampailah di labuhan yang teduh.  

 

Semua Kristus, Kau andalanku, Sumber Hidup yang Esa: 
Kaupulihkan yang sendu, buta, sakit, dan lemah. 
Dikau suci dan benar, aku ini bercela; 
walau hidupku cemar, Kau penuh anugerah. 

 

Berdiri 
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9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-
Nya, selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Nya! TUHAN adalah baik 
bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia."  

  (Adpt. Ratapan 3:22,23,25) 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U : Syukur kepada Allah. 

 
 

(SALAM DAMAI) 
 
 

10.  NYANYIAN JEMAAT – “Setia-Mu, Tuhanku” PKJ 138:1-3 
 

Perempuan Setia-Mu, Tuhanku, tiada bertara, 
di kala suka, di saat gelap. 
Kasih-Mu, Allahku, tidak berubah, 
Kaulah Pelindung abadi, tetap.  

Semua Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas*. 

 

Laki-laki Musim bertanam dan musim tuaian, 
surya, rembulan di langit cerah, 
bersama alam memuji, bersaksi 
tentang setia-Mu tak bercela. 

Semua Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas. 

 

Semua Ampunan dosaku, damai abadi, 
kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, 
kini kekuatan dan besok harapan: 
Hujan berkat Kauberi padaku. 
Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas. 

 
 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Bilangan 6:22-27 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

“Hale, Hale, Haleluya”   [2x] 
 

Semua  Hale, hale, haleluya! 
  Hale, hale, haleluya! 
  Hale, hale, haleluya! 

Haleluya, haleluya! 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

16. PENGAKUAN IMAN (dipimpin PL3) 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita dalam kata dan nada: 
 

“Aku Percaya” 
(KJ 280:1-3) 

 
Aku percaya Allah yang kekal, 

yang oleh Sabda kita kenal: 
Bapa Pencipta alam semesta, 

yang mengasihi manusia. 
 

Aku percaya Putra Tunggal-Nya 
yang disalibkan di Golgota, 

yang dari kubur bangkit dan menang, 
naik ke sorga dalam terang. 

 

Aku percaya pada Roh Kudus 
yang mendiami kita terus. 

Aku percaya G’reja yang esa; 
‘ku jadi suci di dalamnya. 

 

Duduk 

 

17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
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18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 
a. Ajakan Persembahan 

PL3 : Saudara-saudari, 
  “Biarlah kita bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, 

karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-
anak manusia, sebab dipuaskan-Nya jiwa yang dahaga, dan 
jiwa yang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan. Biarlah 
kita mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan 
pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai!” 

  (Adpt. Mazmur 107:8,9,22) 
 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Andai ‘Ku Punya Banyak Lidah” KJ 295:1-3 
 
Semua Andai ‘ku punya banyak lidah 

dan punya suara yang besar, 
 akan kugubah madah indah 

dan ‘ku menyanyi bergemar 
memuji kasih Allahku 
yang dicurahkan padaku. 

 

Semua Janganlah diam, hai jiwaku, 
dan kau, ragaku, bangunlah! 
Nyatakanlah kegemaranmu 
atas berkat, anugerah, 
kar’na selama hidupku 
akan kupuji Allahku. 

 
Semua Hai rimba raya, hai belukar, 

desaukan kegiranganmu. 
Hai margasatwa sekalian, 
marilah, padu suaramu 
dengan gitaku yang gemar 
memuji Yang Mahabesar. 

 
 

Berdiri 

 
 

c. Doa persembahan 
 
 
 



TATA IBADAH TAHUN BARU - GKI KEBAYORAN BARU 7 

19. NYANYIAN JEMAAT – “T’lah Datang Tahun Baru!” NKB 47b:1-2 
 
Semua T’lah datang tahun baru! Inilah doaku: 

Ya Bapa, selamanya anak-Mu bimbinglah. 
Semoga kualami sejahtera penuh. 
Dan ajar ‘ku selalu pada-Mu berserah. 

 

Semua Suatu tahun rahmat kembali datanglah, 
terpancar sukacita di dalam wajah-Mu. 
Berhasil dalam karya berkat anugerah, 
menyatakan hadir-Mu di dalam hidupku. 

 

20. PENGUTUSAN 
PF : Mari, kita masuki tahun 2018 ini 
  dengan penuh syukur dan iman atas berkat Tuhan! 
U : Hidup kita sampai saat ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang 

ajaib. Setiap hari baru di tahun 2018 akan kita jalani dalam 
keyakinan pada penyertaan-Nya yang tidak berkesudahan. Kita 
melangkah sambil bersyukur dan bersaksi tentang kebaikan-Nya, 
yang selalu nyata dalam setiap tapak kehidupan. 

 

21. BERKAT 
PF : 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. (Bilangan 6:24-26) 
 
U :  “Amin” PKJ 293 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 

 

22. NYANYIAN JEMAAT – “T’lah Datang Tahun Baru!” NKB 47b:3 

 

Semua Di dalam tahun baru hatiku rindulah, 
melayani ‘Kau, Tuhan, dan jadi saksi-Mu. 
T’lah datang tahun baru! Pintaku inilah: 
di bumi dan di sorga ‘Kau, Tuhan, sertaku. 


