
SELASA, 31 DESEMBER 2013 
LITURGI MALAM TAHUN BARU 

  

Thema : ”Menjadi Gereja yang bertumbuh bersama Masyarakat” 

Sub Thema :  “Datanglah ya Raja Damai”.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristus Kasih    Pk. 18.00 : Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM 

Surya Buana Pk. 18.00 : Vik. Izak Rio Hernemus Bainuan, S.Si. Teol 

 
Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1:4   

(Ayat bulan Desember 2013) 
  

Persiapan Jemaat  : Doa pribadi 
Persiapan Pendeta, Majelis Jemaat 
  
Masing-masing jemaat menuliskan pengakuan akan kesalahan/dosa secara pribadi pada tahun 2013 yang ingin ditinggalkan 
pada kertas yang telah disiapkan (tidak perlu mencantumkan nama!). Pada bagian kertas yang lain supaya ditulis juga 
pengharapan secara pribadi untuk tahun 2014 (tidak perlu cantumkan nama!) 
  
Gong dibunyikan 13 kali (3+3+3+3+1) Jemaat bersama-sama berdiri, Majelis (3) keluar dari Konsistori membawa lilin yang menyala 

sebagai lambang Theopani, diikuti Majelis (7) yang mengambil api lilin untuk dibawa kebalai serbaguna & Majelis (1) yang 

mengajak Jemaat memulai ibadah. 

  

1. PEMBUKAAN 
Majelis : Bunyi gong tiga belas kali, adalah tanda yang  kita berikan sebagai simbol dari tahun 

dua ribu tiga belas yang segera akan berakhir dan kita akan melepas sebagai bukti dari 
pernyataan dan bimbingan Tuhan. Dan masih dalam percaya seperti itulah kita akan 
menyongsong dan menyambut Tahun dua ribu empat belas dengan penuh ucapan 
terimakasih. Sekarang mari kita berdiri sambil memuliakan Tuhan dengan ucapan, 
terimakasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, terimakasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup 
kami.  

 (Jemaat berdiri) 

Pujian :  “T’rima Kasih Tuhan”  
  



T’rimakasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu 
Yang ku alami dalam hidupku 
Trimakasih Yesus untuk kebaikan-Mu,  
sepanjang hidupku. 

Reff : T’rimakasih Yesusku, buat anugrah yang Kau b’ri 
  S’bab hari ini , Tuhan adakan, syukur Bagi-Mu 

  

Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
       

2. VOTUM DAN SALAM 
Pelayan :  Kita dapat sampai di penghujung tahun 2013 ini, berkat pertolongan Tuhan, pencipta langit 

dan bumi, yang memelihara kasih setia-Nya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah 
meninggalkan perbuatan tangan-Nya, 

Jemaat  :  Terimakasih ya Tuhan 
Pelayan :  Tuhan beserta kita 
Jemaat :  Kini dan selama lamanya. 
Bersama :  Amin, Amin, Amin (dilagukan) 

(Jemaat duduk kembali) 

3. INTROITUS  
Pelayan :  Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. 
Jmt : Terimakasih Tuhan 
Pelayan :  Sembahlah Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan kemuliaan dan 

kuasa, keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya yang kudus. 
Jmt :  Kiranya semua mahluk yang di sorga dan di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut 

dan semuanya yang ada di dalam berkata: 
Pelayan :  Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan 

kemuliaan dan kuasa sampai selama lamanya.. 
  
Pujian Bersama :                            “S’gala Puji Syukur” 

Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan 
Sebab Kau yang layak dipuji 
Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Haleluya  
Soraklah Haleluya, soraklah Haleluya 
Haleluya....  
Soraklah Haleluya, soraklah Haleluya 
Haleluya... 

  

4.  DOA BERSAMA                                      
Untuk terakhir kalinya dalam tahun  ini kita berkumpul dalam ibadah  tutup tahun 2013. Tuhan telah 
memberikan tahun ini kepada kita sebagai tahun karunia yang berharga. Sekarang ini kita mau 
mengembalikannya kepada-Nya: satu tahun yang berisi suka dan duka, kegirangan dan kesedihan, kebaikan 
dan kejahatan. 
Satu tahun dengan berkat dan susahnya, damai dan ancaman kerukunan dan perselisihan, kehidupan dan 
kematian…….. 
Di penghujung tahun ini kita diajak untuk melihat keberadaan diri kita masing masing: apakah kita makin 
segar, bertumbuh dan berbuah? atau sebaliknya kita semakin layu, lemah dan tua? 
  

  ……...Saat hening sejenak……. 
  

Ya Tuhan, Engkau mengetahui segala pengalaman kami selama tahun 2013 yang pada malam ini kami akhiri, 
Engkau mengenal segala suka duka, kebaikan dan dosa kami., kegagalan dan keberhasilan kami. Pada 
kesempatan ini kami berkumpul bersama  bersyukur kepada-Mu serta memohon belas kasih pengampunan-
Mu. Terimalah doa ucapan syukur dan ungkapan penyesalan yang kami hadapkan kepada-Mu demi Kristus 
Yesus Tuhan. Amin. 

  

5. KALEIDOSKOP 
  

6.  PUJIAN :                        “Indah Rencana-Mu Tuhan” 
  

Indah rencanaMu Tuhan, di dalam hidupku 



Walau 'ku tak tahu dan 'ku tak mengerti semua jalan-Mu 
Dulu 'ku tak tahu Tuhan, berat kurasakan 
Hati menderita dan 'ku 'tak berdaya menghadapi semua 
Tapi 'ku mengerti s'karang, Kau tolong padaku 
Kini 'ku melihat dan 'ku merasakan indah recana-Mu 
Tapi 'ku mengerti s'karang, Kau tolong padaku 
Kini 'ku melihat dan 'ku merasakan indah rencana-Mu 

  

7. PENGAKUAN DOSA  
Pelayan : Marilah kita memohon pengampunan atas segala dosa  dan penyelewengan kita, supaya dapat 

mengakhiri tahun ini dengan hati yang bersih dan damai. 
  

…….hening sejenak…… 
  

Ya Tuhan, pandanglah kami yang berdosa ini. Dalam hati, kami teringat akan pelbagai kesalahan 
yang kami lakukan selama tahun ini. Sering kami tidak meng-hiraukan perintah Tuhan, yang 
Engkau berikan kepada kami. Acapkali kami meninggalkan jalan-Mu dan mengikuti keinginan 
kami sendiri. 
  

Pujian jemaat :  KJ 42:  Tuhan kasihani, Kristus kasihani;  Tuhan kasihani kami.  
  

Pelayan : Ya Tuhan, kami sering malas dan kurang bersemangat dalam menghadiri  ibadah bersama. 
Kami kurang menghargai karunia karuniaMu dan lupa bersyukur kepadaMu Kristus, kasihanilah 
kami. 

  

Pujian Jemaat  :  KJ 42:   Tuhan kasihani, Kristus kasihani; Tuhan kasihani kami 
  

Pelayan :  Tuhan, sering kami bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.Pikiran sering kami 
tidak kendalikan, dengan perkataan kami sering  melukai hati orang, dan perbuatan kami sering 
kurang pantas untuk seorang pengikut Kristus 

Jemaat :  Tuhan, kasihanilah kami (hening) 
  

Pujian jemaat: “Dari Kungkungan Malam Gelap“ NKB. 10 : 1 – 3 
  

1) Dari kungkungan malam gelap, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah 
masuk ke dalam t’rang-Mu tetap; Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari sengsara, sakit dan aib, masuk dalam kasih ajaib. 
Dan kurindukan dosaku raib, Yesus, ‘ku datanglah. 

2) Dari hidupku yang bercela, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam t’rang mulia, Yesus, ‘ku datanglah.   
Dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh 
dan ‘ku tinggalkan susah, keluh, Yesus, ‘ku datanglah. 

3) Dari gelisah, angkuh, sesat, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam naungan berkat, Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari kecewa, hati sendu, masuk ke dalam t’rang kasih-Mu 
dan sukacita pun milikku, Yesus, ‘ku datanglah 

  

8. BERITA ANUGERAH : Yohanes 3:16 
Pdt/PF : Pujilah Tuhan hai hatiku. 

 Pujilah nama-Nya yang kudus, hai seluruh bathinku 
 Pujilah Tuhan hai hatiku  
 Jangan lupa akan segala kebaikan-Nya. 

Jmt : Terpujilah Allah yang berbelas kasih. 
Pdt/PF : Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, dan menyembuhkan segala penyakitmu. 

Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan 
rahmat. 

Jmt : Terpujilah Allah yang berbelas kasihan. 
Pdt : Tuhan itu Pengasih dan Penyayang, lambat akan marah dan penuh kasih setia. Ia tidak akan 

murka terus menerus, tidak untuk selamanya mengobarkan amarah-Nya. 
Jmt : Terpujilah Allah yang berbelas kasihan 

  

  



Pdt/PF : Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak membalas sepadan 
dengan kesalahan kita.Tetapi sebagaimana langit menjulang tinggi diatas bumi, demikianlah 
kasih setia Tuhan terhadap orang yang bertakwa. 

Jmt :  Terpujilah Allah yang berbelas kasihan 
Pdt/PF :  Sejauh timur dari barat, sekian jauhlah dibuangnya kejahatan kita. Seperti seorang bapa 

sayang akan anaknya, demikian  Tuhan sayang akan orang yang takwa. 
Jmt :  Terpujilah Allah yang berbelas kasih. 
Pdt/PF : Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup 

yang kekal. 
Jmt :  Amin. 
Jemaat :  menyambut dengan berdiri dan saling bersalaman sambil berkata 
 “SALAM DAMAI” 
  

Pujian : “Kekuatan di Hidupku“  
  

Kekuatan di hidupku, kudapat dalam Yesus. 
Dia tak pernah tinggalkanku, selalu menopangku 

Berseru, berharap akan Yesus. 
  

Reff:  Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa 
Sanggup pulihkan keadaanku 

Dalam tangan-Mu seluruh hidupku 
Tak akan goyah selamanya 

(Jemaat duduk kembali) 

9. PEMBERITAAN FIRMAN  
a.  Doa  
b. Pembacaan Alkitab :  Ibrani 13:8-9b 
c. Kotbah 
d. Saat teduh 
  

Pujian Jemaat:  “Ya Tuhan Tiap Jam”  KJ. 457 : 1 
  

Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu, 
Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh. 
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 
  

Pdt/PF : 365 hari kami telah menjalani tahun ini. Tiap hari Engkau  
memberi rezeki. Tiap jam Engkau melindungi kami.  Melalui hari-hari sedih dan senang, 
melalui hari hari tenang maupun tegang, melalui hari sakit dan sehat. Engkau hantar kami ke 
penghujung tahun ini dengan selamat. Kami bersyukur untuk semua kebaikanMu. Tiap jam. 
Dikau kami perlukan, Tiap jam kami tidak dilupakan. 

  

Pujian Jemaat :   “Ya Tuhan, Tiap Jam”  KJ. 457 : 2 
  

Pria :  Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu  
 Jikalau Kau dekat enyah penggodaku 

Wanita :   Setiap jam ya Tuhan,  
 Dikau ku perlukan  
 Ku datang Jurus’lamat, berkatilah 

10. HARAPAN 
HARAPAN  1: 
Pdt/PF : Ya Bapa di depan kami terbentang sebuah jalan. Jalan panjang  

menuju masa depan. Di ujungnya belum nampak apa yang kami harapkan. Semua masih 
berbentuk pertanyaan, Belum ada satu kepastian. Ya Tuhan, tiap jam ajar kami mengerti jalan-
Mu. Belajar memahami rancangan-Mu. Biarlah segala yang Kau rencanakan, terlaksana dalam 
hidup kami. Sebab hanya di jalan-Mu ada masa depan, dan berkat tersedia berkelimpahan. 

  

Pujian Jemaat :  “Ya Tuhan, Tiap Jam”  KJ. 457 : 3   
  

  Ya Tuhan, tiap jam, di suka-dukaku, 
jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. 



Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 

  

HARAPAN  2: 
Pdt/PF : Ya Bapa tahun akan berganti lagi. Segala sesuatu silih berganti.  

Datang dan pergi tiada abadi. Umur kami juga berganti. Tiap tahun bertambah lagi. Hidup kami 
datang, hidup kami pergi. Mengukir kenangan, dan meninggalkan kesan. 

 Kiranya tiap jam di tahun yang baru 2014, dalam karya walaupun penantian akan menjadikan 
tahun kebersamaan dengan-Mu, tahun kemajuan, tahun puji pujian, tahun kekuatan, tahun 
kesaksian kehadiran-Mu sepanjang waktu, tahun kemurahan dan, kesetiaan  dan anugrah, tahun 
sukacita dihadapan terang wajah-Mu. 

 Tahun penyerahan pada tangan kasih-Mu, tahun percaya,  
ketenangan, dan kedamaian. Tahun pelayanan dan kesaksian akan kasih-Mu, tahun untuk 
melatih diri dalam karya suci,tahun dibumi seperti disorga, tahun bagi kemuliaan nama-Mu. 

  

 Pujian Jemaat :   “Ya Tuhan, Tiap Jam”  KJ. 457 : 4  
  

  Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksudMu; 
b’ri janji-Mu genap di dalam hidupku. 
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 

  

Diberi kesempatan kepada jemaat untuk membawa gulungan pengharapan 2014 dan penyesalan 2013 pada 

tempat yang telah disiapkan. Pengharapan ini harus diingat dan digumuli terus dalam pengharapan kepada 

Tuhan saja (instrument) 
  

11. PERSEMBAHAN 
Penghantar :  II Korintus 8 : 12 - 13 
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu 
berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.  
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada 
keseimbangan. 

  

Pujian Jemaat:   “Ku Berserah Kepada  Allahku”  NKB. 128 : 1 dst  
Reff: Ku tahu benar ‘ku dipegang erat, 

di gunung tinggi dan samudera; 
di taufan g’lap ‘ku didekap. 
Bapa sorgawi t’rus menjagaku 

 (Jemaat berdiri) 

 DOA PERSEMBAHAN 
  

Pujian Jemaat :  “Tuhan yang Pegang”   NKB 49 : 1 – 3 
  

1) Tak 'ku tahu 'kan hari esok, namun langkahku tegap. 
Bukan surya 'ku harapkan, kar'na surya 'kan lenyap. 
O tiada 'ku gelisah akan masa menjelang; 
'ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. 

  

Reff: Banyak hal tak ‘'ku fahami dalam masa menjelang. 
Tapi t'rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang. 

  

2) Makin t'ranglah perjalanan, makin tinggi aku naik. 
Dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. 
Di sanalah t'rang abadi, tiada tangis dan keluh; 
Di neg'ri seb'rang pelangi, kita k'lak 'kan bertemu. Reff... 

  

3) Tak 'ku tahu 'kan hari esok, mungkin langit 'kan gelap 
tapi Dia yang berkasihan melindungi 'ku tetap 
meski susah perjalanan, g'lombang dunia menderu 
DipimpinNya 'ku bertahan sampai akhir langkahku. Reff... 

  

12. PENGUTUSAN DAN BERKAT 
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya, 



Amin  ….Amin……Amin 
  

Pujian Penutup :  “Serikat Persaudaraan”  KJ 249 : 1 - 2  
1) Serikat persaudaraan, berdirilah teguh 

Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu 
Bersama-sama majulah, dikuatkan iman 
Berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan 

2) Serikatmu tetap teguh di atas Alasan, 
Yaitu satu Tuhanmu, dan satulah iman 
Dan satu juga baptisan dan Bapa satulah 
Yang olehmu sekalian dipuji disembah  

  

  



PETUGAS KEBAKTIAN MALAM TAHUN BARU DI JKK 

Selasa, 31 Desember 2013 pk. 18.00 wita 
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