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 Umat Duduk 
 

PANGGILAN BERIBADAH  
PL:  Tahun 2021 telah berlalu, Tahun 2022 siap kita lalui 

Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah,  
Karena kasih Tuhan akan tetap menemani kita 
Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa 
penyertaan kuasa-Nya 
Hari ini, kita akan memulai perjalanan kehidupan ini 
dengan tuntunan Tuhan 
Tuntunan yang akan membimbing kita sampai 
dipenghujung tahun ini 
(PL menyalakan lilin, dilanjutkan mengajak jemaat berdiri 
menyanyikan nyanyian pembuka) 

 

“Lembaran 

Baru” 
0 

 

BAHAN LITURGI 
Tahun Baru 
Sabtu, 1 Januari 2022 

Keterangan: 
PF: Pelayan Firman 
MJ: Majelis 
U: Umat 
L: Lektor 
PL: Pelayan Liturgi 

 

PERSIAPAN 

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

 Jemaat menciptakan saat teduh sebagai persiapan 
pribadi 

 Warta Jemaat dibacakan. 
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 Umat Berdiri 
 
  Umat menyanyikan KJ 322:1-2 “Terang Matahari” 

 
1. Terang matahari telah menyinari segala neg'ri, 

dan gunung dan padang dan sawah  
dan ladang senang berseri. 

 
2. Gembira sekali kulihat kembali terang merekah,  

dan Bapa di sorga, yang Bapaku juga,  
hendak kusembah. 

 
 

VOTUM   
PF: Kita bersyukur, karena Allah Sang Khalik langit dan bumi 

telah menyertai kita sepanjang tahun 2021, dan dengan 
rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2022, 
karena itu kita khususkan ibadah ini dengan suatu 
pengakuan bahwa PERTOLONGAN KITA ADALAH 
TUHAN YANG MENJADIKAN LANGIT DAN BUMI. 

U: (Menyanyikan) AMIN…. AMIN…AMIN… 
 
SALAM 

 
  

PF: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa makin 
melimpah atas saudara 

U: DAN MELIMPAH JUGA ATAS SAUDARA 
 

 Umat Duduk 
 
 umat menyanyikan PKJ 138:1 – 3 “SETIAMU, TUHANKU, 

TIADA BERTARA” 
 

1. Setia-Mu, Tuhanku, tiada bertara, 
di kala suka, di saat gelap. 
Kasih-Mu, Allahku, tidak berubah, 
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Kaulah Pelindung abadi, tetap. 
 

Reff: 
Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas. 

 
2. Musim bertanam dan musim tuaian, 

surya, rembulan di langit cerah, 
bersama alam memuji, bersaksi 
tentang setiaMu tak bercela. Reff: 

 
3. Ampunan dosaku, damai abadi, 

kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, 
kini kekuatan dan besok harapan: 
Hujan berkat Kau beri padaku. Reff: 

 
KATA PEMBUKA   
PL: Saat ini kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah 

Allah, sebab kita dapat melewati tahun 2021 dengan segala 
suka dan dukanya. Dan saat ini kita siap untuk memasuki 
lembaran baru ditahun 2022 ini dengan tetap mengimani, 
bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai 
kita semua. 

U: (menyanyikan) NKJ 72:1 - 2 ”NAMA YESUS 
BERKUMANDANG” 
1. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia! 

Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia! 
Hai, dengarkan panggilan-Nya dan tinggalkan dosamu: 
tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. 
Refrein: 
Yesus, ‘Kaulah Surya rahmat, ‘Kau kobarkan hatiku. 
Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji nama-Mu! 

 
2. Nama Yesus bercahaya di segala negeri; 

dalam t’rang penghiburan-Nya, pengharapan berseri! 
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nama itu mengenyahkan kegelapan dunia; 
kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya! 

 
PENGAKUAN DOSA 
PL: (Memimpin doa Pengakuan dosa) 
U: (menyanyikan) KJ 29:1-4 “DI MUKA TUHAN 

YESUS“ 
1) Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 

Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 
2) Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 

kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
3) Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku; 

bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 
4) Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayang-Nya; 

hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. 
 

 Umat Berdiri 
 

BERITA ANUGERAH   
PF: Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan 

diampuni-Nya, kini terimalah berita anugerah-Nya yang 
diambil dari Yeremia 29:11 “Sebab Aku ini mengetahui 
rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai 
kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan 
damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 
memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan” 
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan 

U : SYUKUR KEPADA ALLAH 
 
 umat menyanyikan NKB 38 :1,3 “MAKIN SERUPA YESUS 

TUHANKU” 
1. Makin serupa Yesus, Tuhanku,  

inilah sungguh kerinduanku; 
Makin bersabar, lembut dan merendah, 
makin setia dan rajin bekerja. 
Refrein: 
Ya Tuhanku, ‘ku b’rikan pada-Mu 
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hidup penuh dan hatiku seg’nap. 
Hapuskanlah semua dosaku, 
jadikanlah ‘ku milik-Mu tetap. 

  
3. Makin serupa Yesus, Tuhanku, 

ini selalu cita-citaku: 
Makin bertambah di dalam kasihku, 
makin bersungguh menyangkal diriku. Refrein: 

 

 Umat Duduk 
 
PELAYANAN FIRMAN   
PF: (Doa Epiklese) 
U: (Menyanyikan KJ 53:1-2, Lektor menempatkan 

diri) 
  

Reff: 
Tuhan Allah t'lah berfirman, Haleluya, 
pada umat sabda hikmat, Haleluya! 

 
1.  Buka telinga, hai umatNya, kabar yang baik 

dengarkanlah! 
Buka hatimu:Tuhan datang, hai yang beriman! 
 
Kembali ke Reff. 

 
2. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya; 

yang mau belajar, hai dengarlah Firman yang baka! 
Kembali ke Reff. 

 
Bacaan Pertama 
L1: Bacaan pertama dari Pengkhotbah 3: 1-13 
 Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Syukur kepada Allah 
 
Mazmur Tanggapan 
L2: membaca  Mazmur 8 secara bersahutan. 
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Bacaan Kedua 
L3: Bacaan kedua dari Wahyu 21: 1-6 
 Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Syukur kepada Allah 
 
Pembacaan Injil 
PF: Pembacaan Injil, dari Matius 25: 31-46 
 Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah 

mereka yang mendengarkan Firman Tuhan dan yang 
memeliharanya. Haleluya 

U:  (menyanyikan) HALELUYA [3x] 
 
Khotbah 
“LEMBARAN BARU” 
 
Saat Teduh 
 

 Umat Berdiri 
 
Pengakuan Iman   
MJ: 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) 
 
PERSEMBAHAN   
PL: Marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-

masing dengan mengingat 1 Tawarikh 29:17a “Aku tahu, ya 
Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan 
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kepada keikhlasan, maka  aku pun mempersembahkan 
semuanya Itu dengan sukarela dan tulus ikhlas” 

U: (menyanyikan) NKB 211: 1 – 2 “PAKAILAH 
WAKTU ANUGRAH TUHANMU” 

 
1. Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu, 

hidupmu singkat bagaikan kembang. 
Mana benda yang kekal di hidupmu? 
Hanyalah kasih tak akan lekang. 
Refrein: 
Tiada yang baka di dalam dunia, 
s’gala yang indahpun akan lenyap. 
Namun kasihmu demi Tuhan Yesus 
sungguh bernilai dan tinggal tetap. 

 
2. Janganlah sia-siakan waktumu, 

hibur dan tolonglah yang berkeluh. 
Biarlah lampumu t’rus bercahaya, 
muliakanlah Tuhan di hidupmu. Refrein: 

 

 Umat Berdiri  
 
Doa Persembahan   
PL: (Memimpin doa persembahan, akhir ibadah dan Doa Bapa 

Kami) 
 
 
PENGUTUSAN 
PF: Marilah kita jalani lembaran baru di tahun ini dalam damai 

sejahtera Tuhan. 
Mari menjadi saksi hidup yang menyatakan bahwa 
Tuhanlah kekuatanku 

U: (Menyanyikan NKB. 129:1-2 “INDAH MULIA, 
BAHAGIA PENUH” 

 
1. Indah mulia, bahagia penuh, 

bersandarkan Lengan yang Kekal. 
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Damai dan berkat sungguh milikku, 
bersandarkan Lengan yang Kekal. 
Reff 
Aman, aman dari bencana dan sesal, 
aman, aman, bersandarkan Lengan yang Kekal. 

 
2. O indah benar, ikut jalan-Nya, 

bersandarkan Lengan yang Kekal. 
Langkahku teguh, jalanku cerah, 
bersandarkan Lengan yang Kekal. Reff 

 
BERKAT 
PF: Kini angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan 

dan garamilah dunia dengan berkat-Nya: 
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya 

  dan memberi engkau kasih karunia; 
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
 dan memberi engkau damai sejahtera.” 

 
U:  (menyanyikan) HALELUYA [5x] AMIN [3x] 
 
 
 

[EW] 
 
  




