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PERSIAPAN 
 Doa Konsistori/Persiapan 
 Penjelasan Tata Ibadah dan pengenalan lagu 
 Doa Pribadi 

...saat teduh 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P.2 Bapak/ Ibu/ Saudara/ i, selamat Tahun Baru!   
(Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan selamat 

tahun baru kepada orang-orang di sekitarnya) 

 Presbiter bertugas di GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian 

Grup 1 Kopassus Serang menyambut dengan penuh 

sukacita kehadiran kita semua dalam Ibadah Tahun 

Baru, baik di gedung gereja maupun di rumah.   

 Tema ibadah ini adalah “TERANG TUHAN 

MELAMPAUI GEMERLAP CAHAYA DUNIA 

DIGITAL” yang diambil dari Ayub 1:1-6.  Kiranya Tuhan 

Yesus,  berkenan akan ibadah dan bakti diri kita.   

 Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Ny. Vera  

 Kaya-Loupatty 

AJAKAN BERIBADAH 

P.2 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Firman  
 Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. 
  

MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Jemaat  

KJ no. 107 “TERBITLAH DALAM KEGELAPAN” 

 do = c  2 dan 4 ketuk 

 

Kantoria (1)   
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Semua     (2) Engkau membawa sukacita, ya Tuhan, oleh kuasa-Mu. 

  Pekik menang gegap gempita: Kau mengalahkan seteru! 

  Tongkat penindas sudah patah dan tamat 

pembudakannya; 

  terbakar habislah senjata dan bumi bersejahtera. 

            ....Prosesi Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah.... 
 

Nyanyian Jemaat  KJ no. 107 

Kantoria  (3)  Seorang anak sudah lahir menghibur isi dunia; 
  Kerajaan-Nya tak berakhir dan mahaagung nama-Nya: 

  “Sang Penasihat yang Ajaib, Allah Perkasa mulia, 

  Dan Bapa yang Kekal Abadi, Sang Raja damai s‟lamanya!” 

Semua  (4)  Ya Raja Damai Mahamulia, beri sejahtera penuh, 
  supaya bangsa-bangsa dunia bersujud di hadapan-Mu. 

  Allah sendiri melakukan rencana keadilan-Nya 

  dan takhta Daud diteguhkan kekal selama-lamanya! 

VOTUM 

PF   Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus  (Matius 28:19). 

J  KJ. 476a 
1 . | 1 . | (do=g) 
A - min! 

 
NAS PEMBIMBING    Ayub 11 : 13-18a 

PF Jikalau engkau ini menyediakan hatimu, dan menadahkan 
tanganmu kepada-Nya; jikalau engkau menjauhkan kejahatan 
dalam tanganmu, dan tidak membiarkan kecurangan ada 
dalam kemahmu, maka sesungguhnya, engkau dapat 
mengangkat mukamu tanpa cela, dan engkau akan berdiri 
teguh dan tidak akan takut, bahkan engkau akan melupakan 
kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air 
yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih 
cemerlang dari pada siang hari, kegelapan akan menjadi terang 
seperti pagi hari.   Engkau akan merasa aman, sebab ada 
harapan, 
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SALAM         (Lukas 1:28b) 

PF “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau” 

J          dan menyertaimu juga. 

Nyanyian Jemaat KJ no. 79 “MAHATERPUJI ALLAHKU” 

do = f  1 ketuk 

Kantoria (1) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua (3)  Agar umat-Nya mengerti hidup kekal Sentosa, 
  yang Mahakasih memberi rahmat ampunan dosa. 

  Sang Surya pagi t‟lah dekat!   

  Orang yang jalannya gelap melihat cahaya-Nya.   

  Kita tak lagi bersedih, tapi berjalan ke neg‟ri  

  yang damai selamanya!  
        Jemaat duduk 

Sukacita Awal Tahun     

P. 2  Pesta kembang api penanda semarak sukacita akhir tahun 
telah berlalu digeser oleh terbitnya mentari di tahun yang 
baru.  Pergantian tahun kembali menghadirkan rasa 
takjub dalam syukur kepada Allah, Sang Pengendali waktu 
dan Pemelihara kehidupan.  Di hari pertama tahun ini, 
terang-Nya memampukan kita untuk melihat jauh ke 
depan. 
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(dibacakan oleh seorang PKB) 

Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun, 

Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. 

Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, 

tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara; 

Ia tidak mengalihkan pandangan mata-Nya dari orang benar, 

tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-

raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya.  

(Ayub 36 : 5-7) 

Nyanyian Jemaat  

KJ no 330 “KAU,ALLAH BENTENG YANG BAKA” do = c  1 ketuk 

Kantoria (1)  
 

 

 

 

Semua  (2)  Sejak dahulu tahta-Mu pelindung kaum kudus; 
  dengan kuasa tangan-Mu Kau bela kami t‟rus. 

Semua  (3)  Tatkala alam semesta belum Engkau bentuk, 
  Engkaulah Allah yang baka dan tiada akhir-Mu. 

P.2  Harapan bercampur kekuatiran yang kita sampaikan 
kepada Tuhan pada awal tahun lalu, dijawab semalam.  
Pagi ini, kita kembali menaikan harapan baru sambil 
mengumpulkan hikmah dari pengalaman tahun lalu dan 
dirangkai menjadi kekuatan untuk melanjutkan hidup 
tanpa rasa takut dan kuatir.  

     (dibacakan oleh seorang PKP) 

Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai,  
tertangkap dalam tali kesengsaraan, 

maka Ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka, 

dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, 

dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, 
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dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. 

Jikalau mereka mendengar dan takluk, 

maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang 

sampai akhir tahun-tahun mereka. 

(Ayub 36:8-11) 

 

Nyanyian Jemaat    Kidung Jemaat no. 330 

Kantoria : (4)  Seribu tahun bagi-Mu sehari sajalah, 
  sesingkat jaga malam pun berganti tugasnya. 

Semua : (5)  Daging dan darah mengejar perkara yang fana; 
  di arus waktu sebentar lenyap semuanya. 

Semua : (7)  Ya Tuhan, Kau kekal teguh Pelindung kaum kudus; 
  kiranya dalam rumah-Mu umat-Mu tinggal t‟rus! 

Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF … 
 
PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan 
Alkitab, Haleluya! 

J ♫ KJ. 472 “HALELUYA HALELUYA!” 
Haleluya, Haleluya, 
Haleluya, Haleluya; 
Haleluya, Haleluya, 
Haleluya, Haleluya! 

P.3 Pembacaan Alkitab pada hari pertama tahun ini diambil dari 
Kitab Ayub 1 : 1-6 yang menyatakan … 
Demikian pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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Refrain

1 . 2 3 4 4 3 . 3 .' 1 . 2 3   3 4   3 2 2

Oh, be - ta - pa se - nang sa  - at ki- ta sujud dan me-

FINE

7 1   2 2 7 1 2 2 3 2 1 . 1 1 .

nyem- bah   Al  - lah a  - tas rah-mat pe - nga-sih  - an - Nya.

1    . 2 3   3 3   1 2   2 1   7 1 . '

1. Di se - pan-jang ja  -   lan hi  -  dup yang ke - lam

3 . 4 5 5 5 3 4 4 4 2 3 . ' 5 . 5

ba -  yang-ba-yang ke - ma- ti - an mence - kam, na  -  mun

6   6 6   7 1 1 7 6 5 . 3 . '

da  -  ri ja  -   uh tam - pak  - lah ca  - ha    - ya

  Refrain

1 . 2 3   3 3   1 2   2 1   7 1 .

ha  - ti ri  -   ang kar' - na a   -   sa pun   ce  - rah.

J        Nyanyian Jemaat Pujilah Khalik Semesta. KJ no. 303a  
 Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia:  

 Sorga dan bumi, puji t‟rus Sang Bapa, Put‟ra, Roh Kudus. 

Jemaat duduk 

KHOTBAH 

Tema: “TERANG TUHAN MELAMPAUI GEMERLAP CAHAYA 
DUNIA DIGITAL” 

 
JAWABAN JEMAAT 
 

Nyanyian Jemaat GB no. 269  “OH, BETAPA SENANG” 

do = es, 4/4, MM + 88 

Kantoria :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua : Reff Oh, betapa senang saat kita sujud  
  dan menyembah Allah atas rahmat pengasihan-

Nya. 
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Semua : Di setiap pergumulan yang berat, 
  jangan kuatir, Tuhan ada beserta. 
  Tangan-Nya tetap teracung dan menolong, 

  memberi keselamatan yang besar.  

Semua : Reff Oh, betapa senang saat kita sujud  
  dan menyembah Allah atas rahmat pengasihan-

Nya. 

PENGAKUAN IMAN 

PF  Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari 
berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman 
Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: 

PF + J Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa……….. 
Jemaat duduk 

DOA SYAFAAT 

PF Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, 

J Dengarkanlah doa kami! 

PF Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa: 

PF+J Bapa kami yang di sorga… 

PF+J (menyanyikan doksologi KJ. 475 ) 
Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa 
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 

 
Kesaksian Pujian 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P.4     Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur pada Allah di tahun 
baru yang penuh misteri tetapi sarat dengan janji penyertaan dan 
pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata: Sesungguhnya, Allah 
itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita,  
 jumlah tahun-Nya tidak dapat diselidiki (Ayub 36:26).  
 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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1 .  2 3 2 4   3 2 7 1 6 5 4   3 2 3 1 5 . '

Da   -  ri fa - jar pa-gi ha - ri sampai sa-at ma- lam g'lap.

1 .  2 3 2 4   3 2 7 1 6 5 4   3 2 3 1 5 .

Da  - lam na - fas hi-dup ki - ta Tu- han b'ri a- nu-g'rah-Nya.

Refrain

2 3 2 7 5 4 3 2 7 5 5 4

Ma  - ri ki    - ta u   - cap syu   - kur dan me-

3 .   3 4    . 4 5 . ' 1    . 7 6 5 6 . 5

mu   -   ji na    - ma- Nya. Ha    - le - lu - ya! Hai,  sem-

5 4 3 2 3 4 5 6 4 2 1 3 2 1 .

bah   - lah Ye - sus, Ra    - ja mu- li      - a.

Nyanyian Jemaat GB no. 206  “DARI FAJAR PAGI HARI” 

do = es, 4/4, MM +96 

Kantoria (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua : (2)  Pada masa kelimpahan maupun saat yang berat, 

   kasih Tuhan tersedia bagi kita cukuplah. 

  Reff   Mari kita ucap syukur dan memuji nama-Nya. 
   Haleluya!  Hai, sembahlah Yesus, Raja mulia. 

... Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

Nyanyian Jemaat  GB no. 206  

Kantoria : (3)  Kita s‟lamat di tangan-Nya, di naungan kasih-Nya.  
  Tiap hari bagi kita tersedia hal yang baik. 

  Reff   Mari kita ucap syukur dan memuji nama-Nya. 
   Haleluya!  Hai, sembahlah Yesus, Raja mulia. 
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DOA SYUKUR 

P.4 Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 
kepada     

 Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa : 

 Ya Tuhan, terima kasih untuk hari-hari perayaan yang telah 

berlalu; terima kasih untuk pengampunan dan pendamaian yang 

kami alami di antara keluarga dan persekutuan kami, terlebih 

dengan Engkau.  Terima kasih untuk pemulihan dan kebaikan-

Mu yang Kau ubah menjadi pengharapan dan semangat untuk 

melanjutkan hidup di tahun ini. Terimalah syukur hati kami di 

dalam Kristus, Tuhan kami, amin.     
Jemaat duduk 

PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 
P. 6 ............... 

AMANAT PENGUTUSAN  

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri.   

Kita tahu, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, 
dan tidak ada rencana-Nya yang gagal (Ayb 42:2).  Karena itu, 
selamat memasuki tahun karunia Tuhan yang baru 2023, 
dengan segala harapan yang berkelimpahan dan dengan 
tantangan; serta kesempatan yang bersilih ganti dengan 
kemurahan rahmat-Nya. 

Nyanyian Jemaat KJ no. 416“TERSEMBUNYI UJUNG JALAN” 
do = bes, 4 ketuk (dinyanyikan dengan mantap penuh tekad) 

Kantoria : (1)   
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Semua : (2)  Meski langkah-Mu semua tersembunyi bagiku, 
  hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. 

  Meski kini tak „ku nampak, nanti „ku berbagia, 

  apabila t‟rang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. 

Semua : (4)  Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam 
  ke neg‟ri yang tak ku tahu dengan mata terpejam 

  Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksudMu, 

  Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh 

 

BERKAT 

PF : Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada 

Allah dan terimalah berkat-Nya: 

 

Tuhanlah Penjagamu,  

Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 

Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,  

atau bulan pada waktu malam. 

TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan;  

Ia akan menjaga nyawamu. 

TUHAN akan menjaga keluar masukmu,  

dari sekarang sampai selama-lamanya. 

(Mazmur 121:5-8) 

 

Jemaat AMIN GB no. 402c 

  Amin, amin, amin, amin, amin.  

  Amin, amin, amin. 
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