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00 Sepatah kata penjambutan / Welkomstwoord 
 

01 Njanjian Persiapan / Voorbereidingslied Mazmur 138: 1, 2 (berdiri) 
 
1) Segnap hatiku njanjilah, 2) Kau buat langgar kaulmu, 
ja El Ala, menggah bagimu Ja Tuhanku: kau brilah kuasa, 
di madjlis orang jang besar luaskanlah jang menjeru, 
‘ku bergemar sebab kasihmu hingga anakmu mendapat asa, 
‘Ku bertelut di makdismu. Segala Radja njanji klak, 
Ja Tuhan Hu, sebab murahmu Ja Hu, El-Hak, tatkala dengar 
dan setiamu jang teguh Sabdamu pada orangmu, 
pudjianku naik kepadamu jang berkeluh dan ingar-bangar. 
 

02 Adjakan beribadah 
P. Tuhan, dari Timur dan dari Barat, dari Selatan dan dari Utara, kami datang 

kepadaMu, membawa segala hormat dan sjukur kami atas sajangMu jang tak 
berkesudahan dan jang selalu baru tiap pagi  

B. Kalau kami boleh tiba di hari ini, di tahun baru ini, itu pertanda bahwa dalam 
perkenanMu Tuhan: kami masih dipertjajakan untuk melajani dan bersaksi 

P. Biarlah hidup, kerdja dan pelajanan kami dalam bimbingan sajang 
anugerahMu. 

 
03 Njanjian / Lied: Berdjalan Bersma Jesus (zonder begeleiding) 

 
Berdjalan bersama Jesus, hatiku amat senang 
Walaupun ditantang badai jang kentjang, 
diriku tidak gentar 
Kita djalan bersama Jesus, di mana mana sadja, 
siang ataupun malam, biar iblis menghalang. 
Jesus bersamaku o 
Kita djalan bersama Jesus, di mana mana sadja 
siang atau malam, biar iblis menghalang, 
Jesus bersamaku 

 
P. Dalam kasih dan sajang Tuhan kami berada di tahun ini, menggalang tekad 

dan semangat setia, melangkah masuk dalam gumulan sesehari  
H. Biarlah kehendakMu Bapa jang djadi dan djangan kehendak kami 
P. Didalam rahmat, tjinta kasih, dan sajangMu Tuhan, perkenankan kami 

membuka pekerdjaan kami di tahun 2017 ini 
B. Bagimulah Allah, kami sudjud berbakti dan menjembah kepadaMu. Amin 
 
 
 



04 Njanjian / Lied BNG 241: 1, 4 
 
1) Kesukaan jang tjeriah 4) Buka hati buka mata, 
hanja ada padaMu, bagi kesukaanMu, 
Chalik alam jang setia agar tangan, agar kata 
pohon suka dan teguh. memuliakan Dikau Hu. 
Trangmu menembuskan hati B’rilah hidup kami djadi, 
mengenjahkan awan g’lap, sungguh t’rang, benar, kudus, 
jang mentjari mendapati Bapa kami jang abadi, 
dalam Dikau t’rang tetap oleh Jesus Penebus. 
 

05 Pudji-pudjian pengharapan 
 
Pemimpin: Tuhan Engkaulah jang memanggil kami, dalam tugas dan kerdja 

kami, kami pertjaja bahwa hanja Engkaulah kekuatan kami 
Bersama: Kami terus melangkah pada hari ini, esok, lusa di sepandjang 

tahun ini. Biarlah kami tetap andalkan kekuatanMu dalam tugas 
dan kerdja kami 

Pemimpin: KepadaMu Tuhan kami mengaku, karena Enkaulah harapan 
kami 

Semua: Untung-rugi, susah-senang, kami siap menjambutnja dengan 
hati terbuka. 

Bestir Synode: Pakailah kami untuk pelaksanaan tugas jang Engkau 
pertjajakan. 

Para Pendeta: Utuslah kami ja Tuhan,karena kami siap untuk melajani 
Madjelis: Sekiranja Tuhan mau pakai kami, djangan tinggalkan kami 

sendiri melajani 
Bersama: Didalam kasih dan sajang Tuhan, kami menjambut pekerdjaan 

dan pelajananMu. 
Pemimpin:  Menabur dalam pengharapan, menuai dalam sukatjita 
 

06 Njanjian / Lied BNG 362: 1, 2 
 
1) Jang menabur dengan tangis, 2) Tagal itu djangan lalai, 
sambil harap Tuhan Hu, Biar taburlah segra! 
Mengetam k’lak dengan sorak, Pada musim pengetaman 
S’lamat jang kekal penuh Engkau klak bersorklah. 
Koor: Embun surga pun mendiris, 

Matahari membenas, 
Hingga sarat tangkai pulur 
Djadi masaklah lekas 

 



07 Doa Pembatjaan Firman 
 
Tuhan kadang kami gagal dalam hidup ini, karena kami mendengar tapi tidak 
mengerti. Sebab itu perdengarkanlah suaraMu, agar hati dan telinga kami 
menangkap apa jang kami dengar untuk dilaksanakan di sepandjang tahun 
pergumulan kami, supaja kami tidak gagal lagi, malak kami sukses karena 
firmanMu itulah andalan kami. Dalam Kristus Jesus.  
Amin. 

 
08 Pembatjaan Firman / Schriftlezing HAGAI 2: 1-9 

1. (2-2) dalam bulan jang ketudjuh, pada tanggal dua puluh satu bulan itu, 
datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai, bunjinja: 2 (2-3) 
"Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Jehuda, dan kepada Josua bin 
Jozadak, imam besar, dan kepada selebihnja dari bangsa itu, demikian: 
3 (2-4) Masih adakah di antara kamu jang telah melihat Rumah ini dalam 
kemegahannja semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannja sekarang? 
Bukankah keadaannja di matamu seperti tidak ada artinja? 4 (2-5) Tetapi 
sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman TUHAN; 
kuatkanlah hatimu, hai Josua bin Jozadak, imam besar; kuatkanlah hatimu, hai 
segala rakjat negeri, demikianlah firman TUHAN; bekerdjalah, sebab Aku ini 
menjertai kamu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, 5 (2-6) sesuai dengan 
djandji jang telah Kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan 
Roh-Ku tetap tinggal di tengah-tengahmu. DJanganlah takut! 6 (2-7) Sebab 
beginilah firman TUHAN semesta alam: Sedikit waktu lagi maka Aku akan 
menggontjangkan langit dan bumi, laut dan darat; 7 (2-8) Aku akan 
menggontjangkan segala bangsa, sehingga barang jang indah-indah kepunjaan 
segala bangsa datang mengalir, maka Aku akan memenuhi Rumah ini dengan 
kemegahan, firman TUHAN semesta alam. 8 (2-9) Kepunjaan-Kulah perak dan 
kepunjaan-Kulah emas, demikianlah firman TUHAN semesta alam. 9 (2-10) 
Adapun Rumah ini, kemegahannja jang kemudian akan melebihi kemegahannja 
jang semula, firman TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku akan memberi 
damai sedjahtera, demikianlah firman TUHAN semesta alam. 
 
HAGGAI 2: 1-9 (Herziene Staten Vertaling) 

In de zevende maand, op de eenentwintigste van de maand, kwam het woord van 
de HEERE door de dienst van de profeet Haggaï: 
3 Zeg toch tegen Zerubbabel, de zoon van Sealthiël en landvoogd van Juda, en 
tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en tegen de rest van het 
volk: 4 Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien 
heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? 5 Nu dan, wees 
sterk, Zerubbabel, spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, 
hogepriester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de HEERE. 
Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten. 



6 Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, 
en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! 7 Want zo zegt de 
HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik 
de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. 8 Ik zal alle heidenvolken 
doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal 
dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten. 9 Van Mij is 
het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten. 10 De 
heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de 
HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de 
HEERE van de legermachten. 
 

09 Njanjian / Lied BNG 293: 1 
 
Bila kulihat bintang gemerlapan, Dan bunji guruh riuh kudengar 
Ja Tuhanku, tak putus aku heran, Melihat tjiptaanMu: jang besar 
Koor: 
Maka djiwaku pun memudjiMu, Sungguh besar Kau, Allahku 
Maka djiwaku pun memudjiMu, Sungguh besar Kau, Allahku 
 

10  Pemberitaan Firman / Verkondiging 
 

11 Paduan Suara / Zangkoor Streekgemeente ZHZ 
 

12 Pengakuan GIM (Bersama) 
 

Ik geloof in God, de Vader, de bron van ons bestaan, die Zijn mensen met de 
naam “ik zal er zijn “ nabij blijft. Die ook bij het begin van de overtocht er was van 
het koloniaal gekleurd leven in Nederlands-Indië  naar een in opbouw zijnde 
Nederland, vlak na de Tweede Wereldoorlog van de vorige eeuw; die als een 
metgezel gezien en ongezien zijn mensen begeleidde, begeleidt en zal 
begeleiden. En ik geloof in Zijn zoon, Jezus Christus die gedurende de zeereis in 
het voorjaar van 1951, de aankomst in de havens van Amsterdam en Rotterdam 
en de opvang in de kampen in heel Nederland de hoede over hen nam; die vanaf 
het tijdelijk verblijf zich ontfermde over mensen, die zich verraden voelden als 
bondgenoten van het koninkrijk der Nederlanden, die als ontheemden in Hem een 
goede Herder vonden, die mensen over politieke grenzen heen begeleidde, die 
hen dwars door allerlei spanningen en ontwikkelingen heen, nabij bleef, blijft en 
zal blijven, die hen de moed gaf om veranderende realiteiten onder ogen te zien 
die hen op ‘vreemde bodem’ steeds beetje bij beetje deed thuiskomen zodat ze 
ook leerden overal thuis te kunnen zijn. 

Ik geloof in de Heilige Geest, die het volk enthousiast maakt in elke nieuw fase 
van de geschiedenis, die hen blijft aansporen om met evangelisch elán nieuwe 
wegen te durven gaan; die ons leert vanuit de Molukse ziel — tegenstellingen te 



verbinden; die ons bewust maakt dat leven met ambitieuze idealen onze 
verbondenheid met Nederland en onze Molukse roots wereldwijd niet in de 
wegstaat, maar er nieuwe dimensies aan toevoegt, opdat we als Zijn kerk 
vandaag, morgen en alle dagen van ons leven ten volle mogen leven en genieten 
in de vrijheid van het Koninkrijk van God.  

Beta pertjaja kepada Allah Bapa, jang adalah Sumber Kehidupan 
Beta pertjaja kepada Anaknja Jesus Kristus, Gembala jang baik 
jang selalu membuka djalan, kebenaran dan hidup 
Beta pertjaja kepada Roh Kudus jang memimpin umatnja 
membatja tanda-tanda zaman dengan berani dan iman 
agar dengan api Indjil beta mendjadi saksi kemerdekaan  
jang ada dalam Keradjaan Allah, hari ini, esok, sampai selama-lamanja.  
Amin.  duduk 
 

13 Paduan Suara / Zangkoor Para Pendeta 
 

14  Njanjian Persembahan / Inzamelingslied BNG 163: 1, 3 
 

1) Roh djiwa dan Tubuhku 3) ‘Ku minta pakai aku 
kubawa, Tuhanku! sehingga adjalku 
mendjadi persembahan, didalam pekerdjaan, 
jang memang milikmu. jang akan hormatMu 
Di mezbeh ‘ku tertaruh, Di mezbeh ‘ku tertaruh, 
Imam dan Penebus! Imam dan Penebus! 
‘Ku nanti akan Dikau Ku nanti akan Dikau 
dan api jang kudus. dan api jang kudus. 
 

15 Doa Sjukur dan Sjafaat / Dank en Voorbeden (Bapa Kami) 
 
Bapa kami jang di surga  
dipermuliakanlah kiranja NamaMu 
Datanglah keradjaanMu, djadilah kehendakMu  
seperti di surga, demikian djuga di atas bumi 
Berilah kami hari ini roti kami sehari-hari  
Dan ampunilah kiranja kepada kami segala kesalahan kami  
seperti kami ini sudah mengampuni orang 
jang berkesalahan kepada kami  
Dan djanganlah membawa kami kepada pentjobaan, 
melainkan lepaskan kami daripada jang djahat.  
Karena Engkaulah jang empunja keradjaan 
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanja.  
Amin 



16 Njanjian / Lied: BNG 354: 1, 2 (berdiri en zonder begeleiding)  
 
1) Machlukmu amat indahnja 2) Kerdjamu tertjengang kudus, 
Mulia kuat dan teguh welakin banjak dosaku, 
Tetapi nimatmu baka tetapi nimatmu tebus, 
Lebih besar, ja Tuhanku, B’ri luput oleh darahmu 
Lebih besar, ja, Tuhanku B’ri luput oleh darahmu 
Koor: 
Siapa jang murahlah sepri  
Imam, besar, Wasit, Sjafi,  
Ja—i—tu Isa Al Maseh 
 

17 Pesan Penutupan 
 

P Kita melangkah pasti, mendjedjaki tahun kerdja jang baru 2017. Penuh 
harapan, karena djandji Tuhan pasti digenapi. Mari tinggalkan semua jang 
mendjadi beban, kita tjari seimbangan dengan kasih sebagai sumber 
kekuatan. 

B Biar Tuhan tentukan kita, di tengah pusaran arus kehidupan; Lembutkanlah 
hati, kuatkan djiwa, kendalikan pikiran. 

P Di awal mula tahun kerdja 2017 ini, biarlah rahmat Tuhan senantiasa untuk 
menopang di tengah himpitan dan tekanan, di tengah kerdja dan pelajanan, 
sebab hanja bersama Tuhan, tahun kerdja baru akan selalu terbuka peluang 
dalam kerdja sama jang baik, sekalipun harus menghadapi djalan hidup jang 
tak kurang halangan. 

B Kamipun sadar bahwa, tugas dan tanggung djawab jang dipertjajakan, belum 
dapat kami lakukan dengan baik, sebab itu biarlah kita terus bergairah dalam 
pekerdjaan dan pelajanan. 

 Kita menahan, djadilah kehendak Tuhan atas pelajanan kita. Dan kita 
melangkah, pasti menjongsong kehidupan di tahun kerdja baru ini.Apapun 
warnanja. 

P Untuk semuanja itu terimalah berkat Tuhan: 
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau  
Tuhan menjinari engkau dengan wadjahNja 
dan memberi engkau kasih karunia 
Tuhan menghadapkan wadjahNja kepada engkau  
dan memberi engkau damai sedjahtera 

B Ada lagi ungkapan sjukur  
kami naikkan kepadaMu 
Sebab Tuhan baik bagi kami,  
sjukur sjukur Tuhan 
Sebab Tuhan baik bagi kami  
Amin Amin Amin. 


