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(GPIB) Jemaat ‘Filadelfia’ Bintaro 
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DUNIA DIGITAL” 

Ayub 1 : 1-6 
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PERSIAPAN 

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2  Bapak/ Ibu/ Saudara/ i, selamat Tahun Baru!  
 [Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan selamat tahun baru 

kepada orang-orang di sekitarnya] 

 
 Presbiter bertugas di GPIB Jemaat Filadelfia Bintaro menyambut dengan 

penuh sukacita kehadiran kita semua dalam Ibadah Tahun Baru, baik 
di gedung gereja maupun di rumah.  

 Tema ibadah ini adalah “TERANG TUHAN MELAMPAUI GEMERLAP 
CAHAYA DUNIA DIGITAL” yang diambil dari Ayub 1 : 1-6.  

 Kiranya Tuhan Yesus,  berkenan akan ibadah dan bakti diri kita.  

 Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah:  

• Pdt. Leonar Hutapea [Jam 06.00 WIB] 

• Pdt. Yvonne D. Taroreh-Loupatty [Jam 09.00 WIB] 

• Pdt. Ny. Hilda Sihasale [Jam 17.00 WIB] 
 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang akan  
 memasuki ruang ibadah. 

 
MENGHADAP TUHAN 

 

♫ KJ. 107 : 1-4 - “TERBITLAH DALAM KEGELAPAN” 

 
 
2. Engkau membawa sukacita ya Tuhan, oleh kuasaMu. 

Pekik menang gegap gempita: Kau mengalahkan seteru! 
Tongkat penindas sudah patah dan tamat pembudakannya; 
Terbakar habislah senjata dan bumi bersejahtera. 
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[Prosesi Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah] 

 
 
3. Seorang Anak sudah lahir menghibur isi dunia; 
 KerajaanNya tak berakhir dan mahaagung namaNya: 

“Sang Penasihat yang Ajaib, Allah Perkasa Mulia, 
 dan Bapa yang Kekal Abadi, Sang Raja Damai s’lamanya!” 
 
4. Ya Raja Damai Mahamulia, beri sejahtera penuh, 

supaya bangsa-bangsa dunia bersujud di hadapanMu. 
Allah sendiri melakukan rencana keadilanNya 
dan takhta Daud diteguhkan kekal selama-lamanya! 

 
 

VOTUM  

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 
bumi. (Mazmur 124 : 8) 

 

Jmt  ♫ KJ. 476a - “Amin” [do=g] 

 1  . |  1  . || 

 A -  min! 
 

 

NAS PEMBIMBING 
PF “Jikalau engkau ini menyediakan hatimu, dan menadahkan tanganmu 

kepada-Nya; jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, 
dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka 

sesungguhnya, engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela, dan 
engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut, bahkan engkau akan 

melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air 

yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang 
dari pada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. 

Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan,”  
 (Ayub 11 : 13 - 18a) 

 

 
SALAM 

PF  “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau”  
 (Lukas 1 : 28b) 
 

Jmt Dan menyertaimu juga. 
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♫ GB. 225 - “DARI SEMULA T’LAH KAU TETAPKAN” 

 
 [duduk] 

 

SUKACITA AWAL TAHUN 
P2 Pesta kembang api penanda semarak sukacita akhir tahun telah berlalu 

digeser oleh terbitnya mentari di tahun yang baru. Pergantian tahun 

kembali menghadirkan rasa takjub dalam syukur kepada Allah, Sang 
Pengendali waktu dan Pemelihara kehidupan. Di hari pertama tahun ini, 

terang-Nya memampukan kita untuk melihat jauh ke depan. 
 

[dibacakan oleh seorang PKLU] 
Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun, 

Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. 
Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, 

tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara; 
Ia tidak mengalihkan pandangan mata-Nya dari orang benar, 

tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja  
di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya.  

(Ayub 36 : 5-7) 
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♫ GB. 225 - “DARI SEMULA T’LAH KAU TETAPKAN” [bagian Refrein] 

  
 

P2 Harapan bercampur kekuatiran yang kita sampaikan kepada Tuhan pada 
awal tahun lalu, dijawab semalam. Pagi ini, kita kembali menaikkan 

harapan baru sambil mengumpulkan hikmah dari pengalaman tahun lalu 

dan dirangkai menjadi kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa rasa 
takut dan kuatir. 

 
[dibacakan oleh seorang PKLU] 

Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai,  
tertangkap dalam tali kesengsaraan, 

maka Ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka, 
dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, 

dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, 
dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. 

Jikalau mereka mendengar dan takluk, 
maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai 

akhir tahun-tahun mereka.  

(Ayub 36 : 8-11) 

 

♫ GB. 225 - “DARI SEMULA T’LAH KAU TETAPKAN” [bagian Refrein] 

 Ref. S’mua baik, s’mua baik  
    s’gala yang t’lah kau perbuat di dalam hidupku. 
    S’mua baik, sungguh teramat baik’; 
    Kau jadikan hidupku berarti. 

 

KESAKSIAN PUJIAN: PS. Agape 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF  . . . . . 
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF  Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab, 
Haleluya! 

 

Jmt ♫ KJ. 472 - “HALELUYA HALELUYA” 

  
 
P3  Pembacaan Alkitab pada hari pertama tahun ini diambil dari:  
 Kitab Ayub 1 : 1-6 

 yang menyatakan ......  
 Demikianlah pembacaan Alkitab. 

 

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

Jmt ♫ KJ. 303a - “PUJILAH KHALIK SEMESTA” 

 
[duduk] 

 

KHOTBAH:  
“TERANG TUHAN MELAMPAUI GEMERLAP CAHAYA DUNIA DIGITAL”  

 
[Saat teduh] 
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JAWABAN JEMAAT 

 

♫ GB. 258 : 1 & 2 - “BILA BADAI HIDUP TURUN” 

 
 
2. Dan kendati ‘ku dicoba, makin nyata kasih-Nya, 

kar’na dalam kasih jua dipecut-Nya anak-Nya. Ref. 
 

PENGAKUAN IMAN 

PF Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri 
untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 

 Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata:  
 Aku percaya kepada Allah ...  

[duduk] 
DOA SYAFAAT 

PF    ..... Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

Jmt    Dengarkanlah doa kami!  
PF   Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, 

Tuhan dan Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa ... 
Semua  Bapa kami yang di sorga… 

   [Doxologi] ♫  KJ. 475 - KAR’NA ENGKAULAH  
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KESAKSIAN PUJIAN: PS. Pelkat PKB 

 
PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur pada Allah di tahun baru 
yang penuh misteri tetapi sarat dengan janji penyertaan dan pertolongan 

Tuhan. Firman Tuhan berkata: Sesungguhnya, Allah itu besar, tidak 
tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahun-Nya tidak dapat diselidiki 
(Ayub 36 : 26). Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

♫ KJ. 337 : 1-3 - “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR” 

1. Betapa kita tidak bersyukur  
 bertanah air kaya dan subur; 
 Lautnya luas, gunungnya megah,  
 menghijau padang, bukit dan lembah. 
 
 Ref. Itu semua berkat karunia  
  Allah yang Agung, Mahakuasa; 
  Itu semua berkat karunia  
  Allah yang Agung, Mahakuasa. 
 

2. Alangkah indah pagi merekah  
 bermandi cah’ya surya nan cerah, 
 Ditingkah kicau burung tak henti,  
 bunga pun bangkit harum berseri. Ref. 
 

 [Jemaat menyampaikan persembahan] 
 

3. Bumi yang hijau, langitnya terang,  
 berpadu dalam warna cemerlang, 
 Indah jelita, damai dan teduh,  
 persada kita jaya dan teguh. Ref. 
 

DOA SYUKUR        
P4  Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada  

Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa: 

 Ya Tuhan, terima kasih untuk hari-hari perayaan yang telah berlalu; 
terima kasih untuk pengampunan dan pendamaian yang kami alami di 

antara keluarga dan persekutuan kami, terlebih dengan Engkau. Terima 
kasih untuk pemulihan dan kebaikan-Mu yang Kau ubah menjadi 

pengharapan dan semangat untuk melanjutkan hidup di tahun ini. 
Terimalah syukur hati kami di dalam Kristus, Tuhan kami, amin. 

[duduk] 
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PENGUTUSAN 

 
WARTA JEMAAT 

P6 .................. 
 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita tahu, bahwa Tuhan sanggup melakukan  
 segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Nya yang gagal (Ayub 42 : 2). 

Karena itu, selamat memasuki tahun karunia Tuhan yang baru 2023, 
dengan segala harapan yang berkelimpahan dan dengan tantangan; 

serta kesempatan yang bersilih ganti dengan kemurahan rahmat-Nya. 
 

♫ GB. 120 : 1 & 3 - ”KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU” 
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3. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, 
 tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. 
 Janganlah bimbang dan resah atau pun takut dan gentar, 
 ingatlah, Tuhan bersamamu s’lamanya. 
 

 
 

 
BERKAT 
PF Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan 

terimalah berkat-Nya:  

Tuhanlah Penjagamu, 
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 

Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, 
atau bulan pada waktu malam. 

TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; 

Ia akan menjaga nyawamu. 
TUHAN akan menjaga keluar masukmu, 

dari sekarang sampai selama-lamanya. 
(Mazmur 121:5-8) 

 

Jmt ♫ GB. 402c - “Amin” 

  
 
 

SALAM PERSEKUTUAN 
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Informasi Nomor Rekening GPIB 'Filadelfia' Bintaro:  

 

• Bank BRI Cabang Bintaro Jaya Sektor 3  

0521-01-000395-30-4  

a/n. GPIB 'Filadelfia' Bintaro  

 

• Bank Mandiri Cabang Bintaro Jaya  

128-00-9100011-4  

a/n. GPIB 'Filadelfia' Bintaro  

 

• Bank BCA Cabang CBD Bintaro  

6801-997-888  

a/n. GPIB Jemaat Filadelfia Bintaro 


