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PERSIAPAN
 Keluarga menyiapkan pokok-pokok doa untuk Doa Syafaat;
 Keluarga membagi tugas (dapat disesuaikan kebutuhan).
UNGKAPAN SITUASI
Ibu
Selamat malam!
Beberapa saat lagi kita akan mengakhiri tahun 2018. Banyak hal yang sudah kita lewati
bersama. Tangis dan tawa silih berganti mewarnai kehidupan kita. Namun, Tuhan setia
berkarya mempersatukan dan meneguhkan iman kita. Rencana-Nya indah pada waktu-Nya
dan tidak pernah terlambat pertolongan- Nya atas kita. Patutlah kita bersyukur kepada
Allah, Sang Alfa dan Omega yang setia menyertai langkah kita.
NYANYIAN UMAT GB 244 “Bapa, Engkau Sungguh Baik” ( 2X)
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa, ‘ku bert’rima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kausediakan bagiku. Kunaikkan
syukurku buat hari yang Kaub’ri,
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
S’lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu,
besar setia-Mu di s’panjang hidupku.
DOA PEMBUKAAN
Anak Mari kita berdoa:
Tuhan Yesus, terima kasih atas tahun yang telah kami jalani. Terima kasih atas keluarga
yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kini, kami berhimpun kembali di tempat ini
untuk memohon pertolongan Tuhan dalam memasuki tahun baru yang Engkau
anugerahkan. Hadirlah, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap
syukur. Amin.
NYANYIAN UMAT NKB 133 : 1 – 3 “Syukur Pada-Mu, Ya Allah” (do=a)
Semua

Anak♫

Syukur atas bunga mawar, harum indah tak ter’pri.
Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka-duka yang Kaub’ri tiap
saat; dan Firman-Mulah pelita agar kami tak sesat.

Semua♫ Syukur atas keluarga, penuh kasih dan mesra;
Syukur atas perhimpunan yang mem’b’ri sejahtera Syukur atas kekuatan kala duka dan
kesah; Syukur atas pengharapan kini dan selamanya!
KESAKSIAN PUJIAN (SOLO/VG)

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
Ayah
Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa mohon bimbingan Tuhan:
Ya Bapa, hidup kami ada di dalam tangan kuasa-Mu. Tanpa Tuhan kami tidak mampu
melangkah ke tahun yang baru. Karena itu tuntunlah kami lewat firman- Mu supaya kami
mampu menapaki hari baru dalam pengharapan yang teguh akan kasih-Mu. Amin
PEMBACAAN ALKITAB
Anak
Pembacaan Alkitab di Malam Akhir Tahun ini dari kitab Yesaya 40: 1-5
. . . . Demikianlah Pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, Haleluya!
Semua ( KJ 473 ) do=g

RENUNGAN SINGKAT (dipimpin oleh Ayah dengan membaca SBU)
. . . . saat hening, bersaat teduh menghayati Firman Tuhan
NYANYIAN UMAT KJ 457 : 1,3,4 “Ya Tuhan, Tiap Jam” (do=g)
1. Ya Tuhan, tiap jam ‘ku
3. Ya Tuhan tiap jam
memerlukan-Mu, Engkaulah
di suka-dukaku; jikalau Tuhan jauh,
yang memb’ri sejahtera penuh.
percuma hidupku. Refr..
Refr Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
Ku datang, Jurus’lamat berkatilah!
4.

Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu;
b’ri janji-Mu genap di dalam hidupku. Refr

DOA SYUKUR
 Pokok-pokok doa telah dipersiapkan sebelumnya;
 Doa dipanjatkan secara bergiliran;
 Diakhiri oleh Doa Bapa Kami + Doksologi (KJ 475) do=c

KESAKSIAN PUJIAN (SOLO/VG)
PENGUCAPAN SYUKUR
Anak
Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan
kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8: 12 - 15 yang menyatakan
………
Tuhan memberkati ucapan syukur kita semua.

NYANYIAN UMAT KJ 101 : 1-2 “ Alam Raya Berkumandang”

2.

Hai gembala, kar"na apa sambutan ini menggegar?
Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar?
Glo ... ria, in excelsis Deo! Glo ... ria, in excelsis Deo!

DOA PENGUCAPAN SYUKUR
Anak Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita
berdoa:
“Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu Umat yang telah Kau selamatkan.
Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi
pembangunan tubuh Kristus. Amin.”
MENYONGSONG TAHUN BARU
Ibu
Marilah kita akhiri ibadah ini dengan hati bersyukur. Kita percaya bahwa Allah
menyediakan masa depan yang lebih indah bagi orang yang percaya. Kuatkanlah hati
dan teguhkan komitmen kita untuk mengikut Tuhan dengan setia. Kita memuji
namaNya ............
NYANYIAN UMAT GB 225 “Dari Semula T’lah Kau Tetapkan“
Dari semula t’lah Kautetapkan hidupku dalam tangan-Mu,
dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah t’lah Kautetapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan.
S’mua baik, s’mua baik apa yang t’lah Kauperbuat di dalam hidupku.
S’mua baik, sungguh teramat baik, Kaujadikan hidupku berarti.
HARAPAN DAN BERKAT
Ayah Marilah kita memohon berkat Allah:
Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan bagi kita untuk terus berkarya. Kiranya Tuhan
menganugerahkan penghiburan bagi kita di tengah pergumulan. Kiranya Tuhan
menggandeng tangan kita untuk melangkah dalam kepastian. Kiranya Tuhan mengangkat
keraguan dan menggantinya dengan harapan akan janji-Nya.
U

( KJ 478c ) do=f

SAAT TEDUH
SALAM PERSEKUTUAN

