
RABU, 1 JANUARI 2014 
LITURGI TAHUN BARU 

  

Thema : ”Menjadi Gereja yang bertumbuh bersama Masyarakat” 

Sub Thema :  “Datanglah ya Raja Damai”.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristus Kasih    Pk. 09.00 : Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM 

Surya Buana Pk. 09.00 : Vik. Izak Rio Hernemus Bainuan, S.Si. Teol 

 
Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepada-Mulah aku percaya 

(berharap)! Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepada-Mulah kuangkat 
(kerinduan) jiwaku. Mazmur 143:8   

(Ayat bulan Januari 2014) 
  

Persiapan Jemaat  : Doa pribadi 
Persiapan Pendeta, Majelis Jemaat 
  

1. PEMBUKAAN 
MJ : Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan 

kita dapat memasuki tahun 2014. Untuk itu, mari kita awali langkah kita memasuki tahun 2014 
dengan terlebih dahulu dating kepada Tuhan dengan membawa persembahan pujian dan doa kita, 
kita renungkan firman Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang mengisi dan berencana dalam 
kehidupan ini. Kita datang kepadanya, untuk itu saya mengundang kita untuk berdiri, bersama 
kita muliakan namaNya: 

(Jemaat berdiri) 

Nyanyian Pembukaan KJ. No 3:1, 4 ”Kami Puji Dengan Riang “ 
  

1) Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar 
Bagai bung t'rima siang, hati kami pun mekar 



Kabut dosa dan derita, kebimbangan t'lah lenyap 
Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap 

4) 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 

 

2. VOTUM DAN SALAM  
Pdt/Vik : Sidang Jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada dihadapanNya. Marilah 

kita merendahkan diri dihadapanNya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan : 
Pdt + Jem : pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk 

selama-lamanya 
Pdt/Vik : “Salam sejahtera dari Allah : Bapa, Putra, Roh Kudus, kepada Saudara.” 
Jemaat : Salam sejahtera bagi Saudara juga. 
Jemaat  :  Menyahut   5   3   4   5   6   5   4   5  .   . 

                               A   .    .     .     .     .    min  
(Jemaat duduk) 

3. INTROITUS  
Pdt/Vik : Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya 

itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. 
(Kolose 3:17) 

Jemaat : Menyanyi KJ No.370: 1 -2 “Ku Mau Berjalan dengan Jurus’lamatku” 

1) ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku  
di lembah berbunga dan berair sejuk.  
Ya, ke mana juga aku mau mengikutNya. 
Sampai aku tiba di neg’ri baka. 

 

Reff : 
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ‘ku tetap mendengar dan mengikutNya. 
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ya, kemana juga ‘ku mengikutNya! 

  
2) Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku  

di lembah gelap, di badai yang menderu.  
Aku takkan takut di bahaya apa pun, 
bila ‘ku dibimbing tangan Tuhanku. 
  

4. PEMBACAAN MAZMUR MINGGU 8:2-10                                                    
MJ :2 Ya TUHAN, Tuhan kami, 
JEMAAT : betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! Keagungan-Mu yang mengatasi langit 

dinyanyikan. 
MJ :3 Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu 
JEMAAT : telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan 

pendendam. 
MJ :4 Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu,   
JEMAAT : bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan: 
MJ :5 apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya?, 
JEMAAT : Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? 
MJ :6 Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, 
JEMAAT : dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 
MJ :7 Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu;  
JEMAAT : segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya: 
MJ :8 kambing domba dan lembu sapi sekalian,  
JEMAAT : juga binatang-binatang di padang; 
MJ :9 burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, 
JEMAAT : dan apa yang melintasi arus lautan. 
MJ :10 Ya TUHAN, Tuhan kami, 
JEMAAT : betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 



MJ : Haleluya! 
JEMAAT : Amin. 

  

5. PENGAKUAN DOSA 
Pendeta : Doa Syukur dan Pengakuan dosa 
Jemaat Menyanyi : KJ 361:1 - 3 “Di SalibMu Ku Sujud” 

  

1) Di salibMu ‘ku sujud, miskin, buta dan lemah; 
Yesus, Kau harapanku, agar aku s’lamatlah. 
  

Reff : ‘Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota. 
Di salibMu ‘ku sujud: diriku s’lamatkanlah! 
  

2) Dalam hidup yang cemar kurindukan Tuhanku. 
Suara Yesus terdengar, “Kuhapuskan dosamu.” Reff... 

3) Kuserahkan padaMu hartaku semuanya, 
Bahkan jiwa-ragaku milikMu seluruhnya. Reff... 

  

6. BERITA ANUGERAH : Roma 3:24 
Pdt/Vik : oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam 

Kristus Yesu 
Jemaat  : (Berdiri dan saling bersalam-salaman)  

  

7. PETUNJUK HIDUP BARU: Roma 12:1-2 
Pdt/Vik : 12:1 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. 12:2 Janganlah kamu menjadi 
serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat 
membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang 
sempurna. 

  

Jemaat Menyanyi : Hidup Kita yang Benar (KJ 450:1,3) 
1) Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. 

Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur. 
Dalam susah pun senang; dalam segala hal 
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya! 

2) Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, 
kar’na Kristus, Penebus, berkurban bagimu! 
Dalam susah pun senang; dalam segala hal 
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya! 

  

8. PEMBERITAAN FIRMAN 
a. Doa untuk pelayanan Firman Tuhan 
b. Pembacaan Alkitab: Filipi 4:10-13                                                        
c. Khotbah  
d. Saat Teduh/Koor 
  

9. PENGAKUAN IMAN RASULI                                                                            

10. BERITA JEMAAT                                                                                               
  

11. DOA SYAFAAT 
  

12. PERSEMBAHAN  
Jemaat Menyanyi : Hujan Berkat ‘Kan Tercurah (KJ 403:1-dst) 

1) Hujan berkat ‘kan tercurah, itulah janji kudus: 
hidup segar dari sorga ‘kan diberi Penebus. 
Hujan berkatMu itu yang kami perlu: 
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh! 

2) Hujan berkat ‘kan tercurah, hidup kembali segar. 
Di atas bukit dan lurah bunyi derai terdengar. 
Hujan berkatMu itu yang kami perlu: 
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh! 



3) Hujan berkat ‘kan tercurah. Kini kami berseru, 
“B’rilah dengan limpah ruah, agar genap sabdaMu!” 
Hujan berkatMu itu yang kami perlu: 
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh! 

4) Hujan berkat ‘kan tercurah; kami menantikannya. 
Hati kami telah buka, Yesus, Kauisi seg’ra! 
Hujan berkatMu itu yang kami perlu: 
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh! 

  

Doa Persembahan (jemaat berdiri)                                                            
  

13. Pujian Penutup : KJ 402: 1 ,4 “Kuperlukan Juruslamat” 
  

1)  Kuperlukan Jurus’lamat, agar jangan ‘ku sesat; 
s’lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat. 
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 
Bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram. 
  

4)  Kuperlukan Jurus’lamat, ahgar ‘ku dibimbingNya 
melintasi arus Yordan ke Neg’ri Bahagia. 
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 
Bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram. 
  

14. Berkat           
Haleluya 5x Amin 3x 
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