Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
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Senin, 1 Januari 2018
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PERSIAPAN
 Pengenalan / Latihan lagu-lagu untuk beribadah
 Doa para Presbiter di Konsistori
Ucapan Selamat Datang

Selamat pagi /sore jemaat sekalian.
Berada di hari pertama tahun 2018,
kiranya diawali dengan mengucap syukur kepada Allah,
yang telah menuntun dan mengantar kita meninggalkan tahun lama
Pemberitaan Firman saat ini, akan disampaikan oleh …….. …….
Ungkapkan kesenangan kita dengan menyapa
mereka yang duduk di sekitar kita.
Sampaikan lagi salam damai saudara,
iringi dengan pengakuan tegas :
’Tuhan telah menolong kita ’
…… kesempatan umat bersalaman ….
Allah yang senantiasa berkarya dan berbuat di dalam hidup kita.
Penciptaan di kitab Kejadian menyatakan kepada kita
bahwa segala sesuatu semua berawal dari firman-Nya
dan yang memberikan kehidupan kepada segala mahluk
termasuk kita sebagai manusia.
Semua harmoni kehidupan dijadikan-Nya
sungguh begitu amat baik.
KJ 60
HAI MAHLUK ALAM SEMESTA
Hai mahluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah:
Haleluya, haleluya!
Surya perkasa dan terang, candra, kartika cemerlang,
puji Allah tiap kala: Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu:
Haleluya, Haleluya! Abdi berhati mulia,
ucapkan syukur padaNya! Puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

. . . saat teduh ...
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KESUKAAN DI HADAPAN ALLAH

umat berdiri menyambut Firman Allah dengan nyanyi
bersama
Kantoria

KJ 65

CAKRAWALA DAN MALAIKAT

Prosesi ALKITAB dibawa masuk
Jemaat

VOTUM
PF
Jemaat

Puji Allah Mahamulia; janji dipenuhi-Nya.
Diberi-Nya kemenangan, bagi yang dipilih-Nya.
Maut dan dosa dikalahkan; umat Allah s’lamatlah,
sorga dan seisi dunia, puji, puji nama-Nya!
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
yang menjadikan langit dan bumi. (Mzm. 124:8)
1 . | 1 . ||
A
min

NAS PEMBIMBING
MAZMUR 33:9
PF
Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi;
Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
SALAM
PF
Jemaat

Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah
atas kamu.
melimpah atasmu juga
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Jemaat

GB 22

BESAR DAN AJAIB
Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah, yang Mahakuasa!
Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa!
Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu?
Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah, Engkau, Tuhan,
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah Engkau, Tuhan.

LITANI PENGAKUAN

duduk

P-2

Hari pertama di tahun baru 2018, yang kita masuki,
adalah waktu yang menyadarkan kita siapa kita
di hadapan Sang Mahakuasa.
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa pengakuan
di hadapan Allah Pencipta dan Pemelihara dunia.

Kantoria
Jemaat

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

P-2

Ya Allah, kami telah berdosa.
Dengan mengenal dosa, kami mengambil pilihan
yang kami buat sendiri,
dan yang kami lakukan, adalah kesenangan diri sendiri.
Ya Allah, kami sering menolak apa yang Tuhan tetapkan,
sehingga prilaku kami berakibat kejahatan bagi dunia ...

Jemaat

GB 378

P-2

Allah Mahabaik,
Engkaulah yang mengatur waktu dan menetapkannya,
kami hanya ada di dalam waktu-Mu.
Namun, apa yang kami lakukan dengan waktu dan kejadian
di dunia, masih tidak teratur dan gagal terjadi.

Kantoria
Jemaat

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

P-2

Allah Penjaga yang setia,
harusnya kami tahu, bahwa semua kejadian dalam dunia ini
saling terjalin dan bertautan satu sama lain;
Namun kerap kali, kami tidak mengasihi, sehingga
di dalamnya ada kerusuhan dan kerusakan hubungan …
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Jemaat

Kantoria
Jemaat

Ampuni kami yang kurang mengukur waktu
sehingga malas dan tidak bijak menggunakan waktu kami.
Ampuni kami yang tidak mengandalkan tuntunan Tuhan,
sehingga kerja dan karya kami tidak menjadi berkat bagi
sesama. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami:
GB 378
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

BERITA ANUGERAH
PF
Atas pengakuan jujur dan penyesalan kita,

Mari hayati lagi Kabar sukacita, berita keselamatan,
yang menjamin pengampunan dosa:
“Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan
terbit terang!", Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya
di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari
pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada
wajah Kristus”
2 KORINTUS 4:6

Jemaat
Prmpn

Sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus.
Syukur kepada Allah, amin!
KJ 64

BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN
Bila kulihat bintang gemerlapan
dan bunyi guruh riuh kudengar,
ya Tuhanku, tak putus aku heran
melihat ciptaan-Mu yang besar.

Semua

Refrain:

Lk-lk

Ya Tuhanku, ‘pabila kurenungkan
pemberian-Mu dalam Penebus,
‘ku tertegun: bagiku dicurahkan
oleh Putra-Mu darah-Nya kudus.
Refrain:

Semua

Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
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Semua

‘Pabila nanti Kristus memanggilku,
sukacitaku amatlah besar,
kar’na terkabullah yang kurindukan:
melihat Dikau, Tuhanku akbar.
PERINTAH HIDUP BARU
PF
Silakan umat berdiri ...

kita berkenan menjalani kehidupan baru.
Dengarlah Petunjuk Hidup baru sebagaimana tertulis
dalam: MARKUS 12:29-31 ….
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

GB 381
KEMULIAAN BAGI ALLAH
Kantoria
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.
Laki-laki

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

Perempuan

Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa,
Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

Semua

Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!

duduk

PADUAN SUARA
hening . . .
persiapan pribadi menyambut Firman Allah
...

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
...

semua berdiri dan menyanyi

Jemaat

Haleluya, Haleluya, Haleluya.

 KJ 473

PEMBACAAN ALKITAB
P3
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab KEJADIAN 1:1-13,
yang menyampaikan: … … …
PF

Demikian pembacaan Alkitab.
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Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
GB 392b

duduk
KHOTBAH
...
GB 304

he ni ng

...

DI BENIH TERLIHAT BUNGA

Kantoria

Jemaat

Di setiap keheningan, ada syair, melodi.
Di setiap kegelapan, fajar baru merekah.
Dari masa yang berlalu, masa baru menjelang.
Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya.
Akhir hidupku di dunia jadi awal yang kekal.
Walau ada kebimbangan, keyakinanku teguh;
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dari jurang alam maut, kemenangan 'kan diraih,
Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya.
PENGAKUAN IMAN

berdiri … duduk

DOA SYAFAAT

DOX GB 389A

PENGUCAPAN SYUKUR
P-4
Jemaat Tuhan, kini marilah bersukacita dengan pem-berian kita
masing-masing.
“ Muliakanlah TUHAN dengan hartamu ...
AMSAL 3:9-10
Sebelum memberi, mari bernyanyi:
Kantoria

Jemaat

GB 203a

KUPUJI KUASA TUHANKU

Ya Tuhan, s’luruh dunia berisi karya-Mu;
di mana-mana tertera buatan tangan-Mu!
Kembang yang indah di kebun cerminan hikmat-Mu;
oleh-Mu langit pun mendung dan topan menderu.
kesempatan umat memberi persembahan syukur
Seluruh makhluk diberi asuhan kasih-Nya;
ke mana pun kita pergi, Tuhan di situlah!
Tangan-Nyalah pengawalku dan ‘ku dibimbing-Nya;
tiada jalan kutempuh di luar kasih-Nya.

DOA SYUKUR
P-4
Umat Tuhan, silakan berdiri …

Mari bersyukur pada Allah, atas persembahan yang sudah
terkumpul. Kita berdoa:
Allah Pencipta alam semesta, pemelihara segala ciptaan.
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Engkaulah Sumber kehidupan dan kekayaan kami.
Kami memuji-Mu ya, Yesus Juruselamat dunia.
Anugerah keselamatan yang kami terima tiap hari.
Kini kami bersukacita dan membawa persembahan.
Kiranya syukur kami memuliakan Tuhan
dan apa yang kami punya menjadi berkat bagi sesama.
Dengan pikiran bersih, hati yang jujur
kami terus bersikap benar dan menunjukkan
keadilan Tuhan.
Pakailah kami untuk menyaksikan keselamatan
yang Engkau sediakan bagi dunia ini,
dalam nama Yesus Juruselamat. Amin

PADUAN SUARA

duduk

AMANAT PENGUTUSAN
PF
Silakan berdiri …
Kantoria

Jemaat

GB 221

INI DUNIA BAPAKU

Ini dunia Bapaku.
Siul burung terdengar, fajar pagi, bakung merekah
mengagungkan Khaliknya.
Ini dunia Bapaku, disinari cah’ya-Nya;
di tengah desau rerumputan suara Allah kudengar.
Ini dunia Bapaku. Janganlah kulupakan
walau kuasa jahat mencengkeram,
namun Tuhan yang menang.
Ini dunia Bapaku. Walau masih berperang,
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namun kurban Yesus di salib; bumi, sorga damailah.
BERKAT
PF
Umat

...
Amin, amin, amin, amin, amin.
Amin, amin, amin, amin, amin.

GB 402c
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