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00 Saat Teduh  KJ 457 
01 BNH 70:1-3  
  

SETAHUN WAKTU BERLALU 
1 
Setahun waktu berlalu, aku bersyukur pada-Mu 
Atas berkat dan rahmat-Mu memelihara umat-Mu 
2 
O Yesus, kasihanilah nyatakanlah kemurahan-Mu 
Di tahun baru ini pun berkat-Mu makin nyatalah 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Taburkan firman-Mu Tuhan, kuatkan hati yang resah 
Enyahkan iblis penyesat dari umat-Mu yang lemah 
 

02 Votum, Introitus, Doa  : ... 
 
03 KJ 331:1+3 

 
SIANG, MALAM, MUSIM, TAHUN 
1 
Siang, malam, musim, tahun gilir ganti melenyap; bayang- 
bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani 
jangka waktu dunia; tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung 
jawabnya. 
3 
Sungguh, Allah mengasihi dunia ciptaanNya: dalam PutraNya 
sendiri Ia tinggal beserta. Yang percaya kepadaNya, tak binasa 
tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. 



04 Hukum Taurat: I – IV 
 
05 KJ 27:1-2 

 
MESKI TAK LAYAK DIRIKU 
1 
Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darahMu 
dan kar'na kau memanggilku, 'ku datang, Yesus, padaMu. 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 
darahMulah pembasuhnya; 'ku datang, Tuhan, padaMu. 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.5 – C.10 
 
07 NKB 167:1-2 

 
TUHAN YESUS SAHABATKU 
1 
Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, 
melebihi segalanya bagiku: 
Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
mengampuni, menyucikan diriku. 
Penghibur dalam duka, Penolong yang teguh; 
kepadaNya kuserahkan kuatirku 
Refrein : 
Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
Melebihi segalanya bagiku. 
2 
Di setiap pencobaan dan duka batinku 
Ia benteng dan perisaiku tetap. 
Demi Dia kutinggalkan berhala hatiku; 
oleh Dia 'ku bertahan dan tegap. 
Digoda oleh Iblis, 'ku takkan menyerah; 
Yesus jamin kemenangan imanku. 
 



08 Epistel : Pengkhotbah 3:1-13 
  

3:1 Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya. 

3:2 Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, 

ada waktu untuk mencabut yang ditanam; 

3:3 ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan; ada waktu untuk 

merombak, ada waktu untuk membangun; 

3:4 ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa; ada waktu untuk meratap; 

ada waktu untuk menari; 

3:5 ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu; ada 

waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk; 

3:6 ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi; ada waktu untuk 

menyimpan, ada waktu untuk membuang; 

3:7 ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit; ada waktu untuk berdiam 

diri, ada waktu untuk berbicara; 

3:8 ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci; ada waktu untuk perang, 

ada waktu untuk damai. 

3:9 Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? 

3:10 Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia 

untuk melelahkan dirinya. 

3:11 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan 

kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan 

yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 

3:12 Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik dari pada bersuka-suka 

dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. 

3:13 Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam 

segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. 

 

09   BNH 66:1-2 
 
TUHAN ALLAH SERTAMU 
1 
Tuhan Allah sertamu Menunaikan panggilanmu 
Tuhanlah yang menuntunmu Rendahkanlah hatimu 
Tuhan Allah sertamu, Tuhan Allah sertamu 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Tuhan Allah sertamu Jika Dia membimbingmu 
Tidak akan kau keliru 'Kan berhasil karyamu 
Tuhan Allah sertamu, Tuhan Allah sertamu 
 
 
 
 



10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Warta Singkat/Sunggulsunggul: 
 
13 PESAN DAN KESAN: 

(a) Utusan Ruas  

(b) Utusan Parhalado 

 
14 BNH 69:1-2 

 
YESUS B'RILAH PERTOLONGAN 
1 
Yesus, b'rilah pertolongan kapan dan di mana pun 
Memasuki tahun baru, mengikuti-Mu tekun 
Bimbing dan berkatilah umat-Mu selamanya 
2 
Pikiran, perbuatanku memuliakan nama-Mu 
Saat tidur maupun bangun, Kau tetap bersamaku 
Masuk dan keluar pun Tuhan, Kau penolongku 
 

15 Khotbah: Wahyu 21:1-6a 
 

21:1 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang 

pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. 

21:2 Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari 

sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang 

berdandan untuk suaminya. 

21:3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

"Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam 

bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia 

akan menjadi Allah mereka. 

21:4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak 

akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau 

dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 

21:5 Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku menjadikan 

segala sesuatu baru!" Dan firman-Nya: "Tuliskanlah, karena segala 

perkataan ini adalah tepat dan benar." 



21:6 Firman-Nya lagi kepadaku: "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa 

dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. 
 

 

16 Ayat Persembahan: 
 Mazmur/Psalmen/Psalms 50:14 TEV 

Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah 

nazarmu kepada Yang Mahatinggi! 

17 KJ 58:1---                            (Persembahan I & II) 
 
MAHAKASIH YANG ILAHI 
1 
Mahakasih yang ilahi, nikmat sorga, turunlah 
Mendiami hati kami; Kau mahkota kurnia. 
Yesus, Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar! 
Datanglah membawa s'lamat bagi kami yang gentar. 
2 
Ya, hembuskan Roh kasih-Mu dalam hati yang resah; 
b'ri sejahtera janji-Mu, agar kami warisnya. 
Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah; 
diri kami b'ri merdeka dalam Dikau s'lamanya. 
3 
Penebus yang mahakuasa, b'rilah kami hidup-Mu. 
Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, 
hingga beserta malaikat yang mengabdi, menyembah, 
kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. 
4 
Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan cela; 
tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia! 
Makin mulia, makin suci, diri kami ubahlah 
sampai nanti kami puji Dikau dalam t'rang baka! 

18 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


