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 Umat Berdiri 

 
PANGGILAN BERIBADAH  
PL: Bersama semesta, kita melihat kembali jejak-jejak langkah 

di tahun 2021. Ada apa di sana? (Bisa ditayangkan slide 
foto-foto peristiwa yang terjadi dalam tahun pelayanan 
2021 - sebagai dasar permenungan) 

  
 Ada banyak kisah. Suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih 

dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Sejenak 
kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. 
Ebenhaezer, sampai di sini Allah menolong kita! 

 
PKJ 244: 1&2 “SEJENAK AKU MENOLEH” 

 
1) Sejenak aku menoleh pada jalan yang t’lah kutempuh. 

Kasih Tuhan kuperoleh, membuatku tertegun. 
Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang. 

PERSIAPAN 

 Organis/pianis memainkan lagu-lagu yang membawa 
jemaat menghayati ibadah yang akan dilakukan 

 Jemaat menciptakan saat teduh sebagai persiapan pribadi 

 Warta Jemaat dibacakan. 
 

“Permenungan 

Kehidupan” 

0 

 

BAHAN LITURGI 
Malam Tutup Tahun 
Jumat, 31 Desember 2021 

Keterangan: 
PF: Pelayan Firman 
M: Majelis 
U: Umat 
L: Lektor 
PL: Pelayan Liturgi 
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Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. 
Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. 
 

2) Bukan kar’na aku baik dipegang-Nya tanganku erat. 
Bukan pula orang laik, hingga aku didekap. 
O, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. 
Dengan apa kunyatakan kasih Tuhan yang ajaib? 
Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib. 

   
  

VOTUM 
PF: Marilah menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa 

sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang 
menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang 
merengkuh kerapuan ciptaan dalam kasih-Nya. 

U: (menyanyikan Amin, Amin, Amin) 
 
SALAM 
PF: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, 

dan dari TuhanYesus Kristus menyertai Saudara sekalian. 
U: Menyertai Saudara juga 
 
 Umat Duduk 
 
PENGAKUAN DOSA  
PL: Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, 

tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan 
rendah hati. 

U:  Oh Tuhan, ampunilah karena kami tidak melihat 
bahwa Engkau ada bersama kami karena kami 
meninggikan diri. 

PL:  Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk 
menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak kurang 
tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah 
antara Engkau dan Allah-mu, ialah kejahatanmu. 
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U: Tuhan kasihanilah kami sebab kami menjauhkan 
diri dari jangkauan tangan-Mu yang merengkuh 
kami. 

PL: Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh 
kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu 
menyebut-nyebut   kecurangan. 

U:  Sungguh dosa pemberontakan kami banyak 
dihadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan 
kami,  ya TUHAN, Ampunilah kami. 

 
U: (menyanyikan NKB 23: 1,2) 
 

“DI DALAM KASIH YANG TEGUH ” 
 
1) Di dalam kasih yang teguh 

t’lah datang Yesus, Tuhanku, 
menghapus aib dan dosaku, 
Dia mengangkatku. 
Refrein: 
Dari lembah ‘ku direngkuh 
dengan tangan-Nya yang lembut, 
gelap lenyap terbitlah t’rang, 
o syukur, ‘ku diangkat-Nya 

 
2) Suara-Nya t’lah ‘ku dengar 

memanggil aku yang cemar; 
meskipun dosaku besar, 
Dia mengangkatku. 

 
 Umat Berdiri 
 
BERITA ANUGERAH   
PL: Karena kasih karunia-Nya, Allah hadir ke dalam dunia 

sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang 
berada dalam kegelapan. Pernyataan ini jelas terulis 
didalam Injil Yohanes 12:46 yang demikian Aku telah 
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datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam 
kegelapan. 

 
U: (Menyanyikan NKB 73: 1-2) 
  

NKB 73: 1-2 “KASIH TUHANKU LEMBUT” 
1) Kasih Tuhanku lembut! Pada-Nya ‘ku bertelut 

dan ‘ku dambakan penuh: Kasih besar! 
Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia; 
bagiku pun nyatalah: Kasih besar! 
Refrein: 
Kasih besar! Kasih besar! 
Tidak terhingga dan ajaib benar: Kasih besar! 

 
2) Ditolong-Nya yang penat dan yang berbeban berat 

juga orang yang sesat, Kasih besar! 
Walau hatimu cemar, kasih-Nya lebih besar 
dan membuat ‘kau benar, Kasih besar! 

  
 Umat Duduk 
 
PELAYANAN FIRMAN  
PF: (Doa Epiklese)  
 
BacaanPertama 
L1: Bacaan pertama dari Yesaya 62: 6-12 
 Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Syukurkepada Allah 
 
Mazmur Tanggapan 
L2: Mari kita menanggapi Sabda Tuhan dengan membaca 

Mazmur 8 secara bersahutan. 
 
Bacaan Kedua 
L3: Bacaan kedua dari Galatia 4:4-7 
 Demikianlah Sabda Tuhan 
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U: Syukur kepada Allah 
 
Pembacaan Injil 
PF: PembacaanInjil, dari Lukas 2:15-21 
 Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah 

mereka yang mendengarkan Firman Tuhan dan yang 
memeliharanya. HALELUYA. 

U:  (menyanyikan HALELUYA) 
 
Khotbah 
 
Saat Teduh 
 
 Umat Berdiri 
 
Pengakuan Iman   
M1: Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita 

ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani 
dengan bersama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli. 

U: (Bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman 
Rasuli) 

 
 Umat Duduk 

 
Doa Syafaat  
PF: (Menaikkan doa syafaat dan Doa Bapa Kami) 
 
PERSEMBAHAN  
M: Saudara-saudara apa yang akan kita lakukan? Apakah 

bukti penyerahan diri kita terhadap pemberitaan Firman 
itu? 

U: Ya Allah, berhari-hari kami berpeluh, berhari-hari 
kami berkarya dengan segala dosa kami, namun 
dengan darah-Mu, Kau sucikan semuanya. 
Sekarang ya Allah, dengan tulus kami menaikkan 
persembahan untuk kemuliaan-Mu. 
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MJ: (Membaca 1 Tawarikh 29:13-14) 
 Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan 

memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini 
dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu 
memberikan persembahan sukarela seperti ini?  Sebab dari 
pada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah 
persembahan yang kami berikan kepada-Mu. 

 
U:  (Mengumpulkan persembahan)  
 

 Umat Menyanyikan KJ 291:1-3 
 Mari Bersyukur Semua 
 

Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan!  
Refr.: Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. 
 
Langit-bumi ciptaan-Nya mencerminkan kuasa-Nya.  
Refr.: 
 
Umat-Nya dibebaskan-Nya untuk hidup bersejaht’ra.  
Refr.: 

 
 Umat Berdiri 
 
Doa Persembahan 
  
M: (Memimpin doa persembahan) 
 
Nyanyian Pengutusan 
U: (Menyanyikan NKB 194:1-2) 
 

“KAU TETAP TUHANKU YESUS” 
 

1) ‘Kau tetap Tuhanku, Yesus yang mengisi hidupku; 
‘Kau Rajaku selamanya ‘Kau tetap junjunganku. 
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Refrein: 
‘Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. 
Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. 

2) Dahagaku akan damai, ‘Kau puaskan sepenuh; 
aku yang mendua hati ‘Kau b’ri iman yang teguh.  

 
 
PENGUTUSAN & BERKAT 
PF: Tuhan ada bersamamu sepanjang tahun 2021.  
U: Kami terarah pada Dia, Allah yang beserta 
PF: Tetaplah berpegang pada janji-Nya 
U: Sebab janji-Nya benar dan nyata 
PF: Terpujilah Tuhan-Bapa, Anak dan Roh Kudus! 
U: Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-

Nya sekarang sampai selama-lamanya. 
PF:  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan 

Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa 
menyertai kita (saudara) sekarang dan sampai selama-
lamanya. Amin 

 
 Umat Menyanyikan “KINI TIBA SAATNYA” 

(https://www.youtube.com/watch?v=9B29grbvkA8) 
 

Kini tiba saatnya kita untuk berpisah 
S'lamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan 
 
Semoga di tahun yang baru  
Tuhan memberkati  
kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam 
 
Kini tiba saatnya kita untuk berpisah 
S'lamat tinggal tahun yang lama  
penuh kenangan 
Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati  
kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam 

[WSN] 
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