GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(GPIB)

“ TAHUN BARU, HIDUP BARU”

Jumat, 1 Januari 2020

TATA IBADAH
PERSIAPAN



Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga
untuk terlibat dalam liturgi.
Setiap keluarga mengambil saat teduh….

Ungkapan Situasi
Ibu

Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan
kenangan kita berjalan cepat.
Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam
keharuan, bahkan terbawa tidur dengan beragam angan …
Saat ini, akan ada episode dan drama baru
yang akan kita hadapi, dan kita belum tahu tentang hari esok …
tapi TAHUN BARU, HIDUP BARU selalu berisi tentang
kasih sayang Allah bagi dunia …

saat teduh
KESUKAAN DI HADAPAN ALLAH
Ibu
Mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya.

MENGHADAP TUHAN
GB 201

CAKRAWALA dan MALAIKAT

Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu!
Surya, bulan, bintang-bintang, puji Yang menciptamu.
Allah Bapa t'lah bersabda, jagad patuh pada-Nya:
Oleh hukum yang abadi Ia bimbing semesta.
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!
DOA dan HARAPAN BARU
Ibu
Adalah anugerah Allah, ketika kita masih ada di sini.

Perkenanan-Nyalah yang membuat kita melewati tahun 2020,
dan penyertaan-Nya juga yang menjaga kita semua.
Di hari baru, di tahun baru, mari membaharui janji kasih Allah
bagi kita dengan takut akan Tuhan.
Kita maknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang.
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membaca bergantian:
ayah

ALLAH ADALAH TERANG

Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia,
dan yang kami sampaikan kepada kamu:
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada
kegelapan.

Kel

Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan
Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan,
kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.

Ayah

Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada
di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang
dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu,
menyucikan kita dari pada segala dosa.

Kel

Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita
menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam
kita.

Ayah

Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga
Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

Kel

Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa,
maka kita membuat Dia menjadi pendusta
dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.

Ayah

Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita,
sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan
sesehari dan di seluruh dunia.
KJ 3

KAMI PUJI DENGAN RIANG

Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar;
Bagai bunga t'rima siang, hati kami pun mekar.
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t'lah lenyap.
Sumber suka yang abadi, b'ri sinar-Mu menyerap.
Kau memb'ri, Kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu
Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu.
Yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu
Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu.
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF
...
PEMBACAAN ALKITAB
Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
Kitab 2 TAWARIKH 29 : 1-11

yang menyatakan: … … … Demikian pembacaan Alkitab.

Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!
Kel

KJ 473
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

duduk
KHOTBAH
RENUNGAN
“kamu telah dipilih TUHAN untuk berdiri di hadapan-nya” (ay.11)
Lain Salomo, lain juga Hizkia. Apabila Salomo memiliki ayah yang
taat, Hizkia tidak. Ahas, ayah Hizkia, menjadi raja Yehuda selama 16 tahun,
dan melakukan banyak kekejian di mata Tuhan. Ia membuat patung-patung
Baal dan membakar anak-anaknya sebagai kurban kepada para dewa. Ia
menutup Bait Suci dan mengambil semua perkakas di dalamnya untuk
dipersembahkan kepada dewa-dewa. Akibatnya, Tuhan menghukum Ahas
dengan penghinaan dan penderitaan, yaitu ditaklukan oleh kerajaankerajaan di sekitarnya sampai dia meninggal. (Lihat 2 Taw:28).
Hebatnya, Hizkia memilih untuk tidak berperilaku seperti ayahnya.
Hizkia setia pada TUHAN. Ia memperbaiki Bait Suci serta mengfungsikan
kembali ibadah-ibadah kepada TUHAN di seluruh kerajaan Yehuda. Hizkia
belajar dari pengalaman ayahnya, dan memilih untuk menjadi lebih baik dari
sisi perilaku maupun kepemimpinan yang terdahulu. Ia tidak mau murka
TUHAN terus menyala-nyala atas Yehuda.
Hizkia menjadi raja pada umur dua puluh lima tahun. Ia cukup
benyak menyaksikan penderitaan rakyat Yehuda, saat masih diperintah oleh
ayahnya. Untungnya, TUHAN tidak lantas memusnahkan Yehuda, karena
kekejian Ahas. Tuhan masih memberi kesempatan kepada keturunan Ahas,
yaitu Hizkia, untuk mengubah kehidupan umat-Nya. Tuhan memang tidak
dapat menyangkal dirinya. Ia tetap setia.
Kesetiaan TUHAN ini adalah peluang yang jangan disia-siakan.
Tahun baru adalah kesempatan yang TUHAN buka bagi kita sebagai umatNya, agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Mari menjadi lebih baik dalam
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segala hal, khususnya perilaku. Perbanyaklah perilaku yang terpuji, yang
berkenan di hadapan TUHAN. Orang harus menyaksikan, bahwa kita sedang
menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan kata lain, bukan
hanya tahun yang berganti baru, diri kita pun mesti jadi baru.

JAWABAN JEMAAT
KJ 3

KAMI PUJI DENGAN RIANG

Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinar-Mu.
Para malak, tata surya naikkan puji bagi-Mu.
Padang, hutan dan samud'ra, bukit, gunung dan lembah,
margasatwa bergembira 'ngajak kami pun serta.
Mari kita pun memuji dengan suara menggegap,
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap.
Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang,
ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang.
PENGAKUAN IMAN

berdiri … duduk

DOA SYAFAAT

DOX KJ 475

PENGUCAPAN SYUKUR
Adik

Kita yang bersukacita menyambut tahun baru, dengan
semangat dan harapan baru, mari menyerahkan kehidupan
baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah.

“Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.”

Sebelum memberi, mari bernyanyi:
GB 340

(ROMA 12:1)

PADA JALAN KAMI YANG BERAT

Pada jalan kami yang berat, amani utupe na ustawi.
Kami butuh kuat dan berkat, amani utupe na ustawi.
(*) Amani utupe na ustawi
= berilah damai sejahtera

Refr

B'rilah damai sejaht'ra, amani utupe na ustawi.
B'rilah damai sejaht'ra, amani utupe na ustawi.
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Jalan yang berbatu dan gelap - Amani utupe na ustawi.
Yang berliku dan menyesak. Amani utupe na ustawi
DOA SYUKUR
Kakak mari kita berdiri dan kita berdoa:
Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik
dan keindahan dalam kehidupan kami.
Kami yang dipelihara dan diberkati,
mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu.
Tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan
kepada-Mu; Tapi kami membawa ketulusan hati
dan kesenangan memberi.
Biarlah pemberian ini berkenan bagi-Mu Tuhan,
Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang,
juga kami yang mengasihi-Mu.
Terpujilah Engkau dalam nama Yesus.
Amin

Duduk

PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Ibu
Kerap kita gagal menepati apa yang telah menjadi tekad,

khususnya di awal tahun. Sebab ada keraguan, takut atau
tidak percaya untuk menggenapinya.
Belajar dari HIZKIA,
kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah,
dengan takut akan Tuhan kita menguduskan diri!
Dengan setia pada janji-Nya kita percaya dan taat.
Mari berdiri dan pergi dengan damai.
GB 340

PADA JALAN KAMI YANG BERAT

Puji Tuhan, Haleluya! Amani utupe na ustawi.
Puji Tuhan, Haleluya! Amani utupe na ustawi.

Refr

B'rilah damai sejaht'ra, amani utupe na ustawi.
B'rilah damai sejaht'ra, amani utupe na ustawi.
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BERKAT
Ayah

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah
berkatNya.
“TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI
ENGKAU, TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN
WAJAHNYA DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA,
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU DAN
MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA. (Bilangan 6 : 24 –
26).

Jem

Amin, amin, ya, benar adanya

GB 401

do = es
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