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------------ Utjapan selamat datang ----------------- 

 

 

MENJANJI: PKJ 258: 1, 2  ‘Ku ingin selalu dekat padaMu Es=do 3/4  (sambil berdiri)

  

‘Ku in-gin sela-lu dekat padaMu,   Gelap per-dja-lan- an jang a -ku tem-puh,   

 s   M s’   l’ m d.  s’  l    d  d   S.   s  M    s’    l’   m  d.    s’    l  d   d   S.  

mengiring Tuhan ti-ada djemu.         Na-mun te-rang-lah da-lam dji-wa-ku.  

D     d’ m’   l    s.  m’ m r  d  R.             D   d’    m’   l    s.   m’  m   r  d  R.  

Bila Kaupimpin djalan hidupku,          Su-sah seng-sa-ra  ki-ni ku  d’ri-ta;  

M s’  l’   m  d.    s’ l    d  d  S.             M   s’    l’     m  d.   s’  l   d   d  S.   

tidak ‘ku takut ‘kan s’gala set’ru.       Da-mai  me-nan-ti   di  sor-ga  ba-ka.  

d  d.   r’   m s.    d’    r  m  r  D.           d   d.     r’   m  s.    d’   r  m    r  D.  

 

Refrein: O Djurus’lamat, pegang tanganku:  bim-bing-an-Mu  i-tu ‘ku per-lu.  

         L  s’   l’    c.  l’    c    D    c’  l’   S.     l     m.   l’   S     m  d  c   d   R.  

  B’ri per-to-long-an kuat kuasaMu.   O Tu-han  Je-sus, pe-gang ta-ngan-ku!  

   M    s’    l’   m   D     f    s   l  D.      D   l’   s’    m   d    d    m     m   r   D.  

 

 

 

00. PERSIAPAN PUDJIAN BERSAMA:                

 

Pemimpin:  Jesus tersajang, kami datang kepadaMu, membawa segala hormat 

   dan sjukur kami atas sajangMu jang melimpah-ruah tiada berubah. 

 

Bersama:  Kalau kami boleh tiba dihari ini, ditahun ini, diabad jang baru ini,  

          itu pertanda bahwa dalam perkenaanMu, kami masih dipertjajakan  

          untuk melajani dan bersaksi bagi dunia melalui gumulan tugas  

          jang Engkau berikan, supaja KeradjaanMu terwudjud. 

 

Pemimpin:  Biarlah hidup kami dalam bimbingan sajang anugerahMu 

 

 

MENJANJI: “Bahasa kasih” 

 

Andai kata ku lakukan,   Kasih itu lemah lembut, 

jang luhur mulia,   sabar sederhana 

namun tanpa kasih sajang,  Kasih itu murah hati, 

hampa tak berguna.  (koor) rela menderita.  (koor) 



         

  Koor: Adjarilah kami bahasa kasihMu,  

   agar kami dekat kepadaMu ja Tuhanku 

      Adjarilah kami bahasa kasihMu,  

   agar kami dekat ‘padaMu. 
 

 

Pemimpin:  Dalam kasih dan sajang Tuhan, kami bersua di tahun jang baru ini 

           menggalang tekad dan semangat setia, melangkah masuk dalam  

   gumulan sesehari disepandjang tahun pelajanan 2018 ini. 

 

Bersama:  Biarlah kehendakMu Bapa jang djadi dan djangan kehendak  

   kami. 
                       

 

01.  PEMBUKAAN: Didalam rahmat, tjinta kasih, dan sajangMu Tuhan,  

     perkenankan kami membuka kerdjaan kami di tahun baru 2018  

     melalui ibadah ini.   

 

   Bersama:     Bagimulah Allah, kami sudjud berbakti dan menjembah kepadaMu.  

      Amin.  
      (duduk) 

 

02. MENJANJI: Nj. Rohani no. 134  

 

Tersembunji udjung djalan  Tuhan djanganlah biarkan 

hampir atau masih djauh.  ku tentukan nasibku. 

Ku dibimbing tangan Tuhan,  Brilah hanja ku dengarkan 

ke negri jang tak ku tahu  keputusan hikmatMu. 

Bapa adjar aku ikut,   Aku inipun selaku 

apa djuga maksudMu  kanak-kanak jang bebal 

Tak bersangsi atau takut,  Bapa djua bimbing aku 

beriman tetap teguh.  ke kehidupan kekal. 
  

 

03. MENG-ADU 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 disepandjang tahun 

   2018 ini; biarlah kami tetap andalkan kekuatanMu dalam tugas  

   dan kerdja kami.           

       

Pemimpin:  KepadaMu Tuhan kami meng-adu, karena Engkaulah harapan kami. 

 

Bersama:  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. 

 

 

     MENJANJI: BNG No. 362 : 1, 2. 

 

  Jang menabur dengan tangis,  Tagal itu djangan lalai, 

  sambil harapan Tuhan         biar taburlah segra         

  mengetam kalk dengan sorak,  Pada musim pengetaman, 

  slamat jang kekal penuh.   engkau klak bersoraklah. 

   

   Koor: Embun surga pun mendiris,  

    matahari membenas 

          Hingga sarat tangkai pulur,  

    djadi masaklah lekas. 
 

                                                                                

04. DOA PEMBATJAAN ALKITAB: 

 

Pemimpin:  Ja Allah, firmanMu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi 

   djalan hidup kami. Maka kami memudji Dikau. 

 

Bersama:   Kami akan berpegang pada sabdaMu, kami ingin melakukan  

   kehendakMu 

 

Pemimpin:  Engkaulah jang memanggil kami untuk mendengar firmanMu 

          Engkaulah jang mendorong kami untuk merenungkan firmanMu 

          Engkaulah jang menerangi budi kami untuk memahami firmanMu 

          Kuatkanlah kehendak kami untuk mengamalkan firmanMu  

   sepandjang tahun ini. 

 

Bersama:  FirmanMu Tuhan, penuh daja, pangkal kebidjaksanaan, sumber  

   kehidupan dan bukti kehangatan kasih sajangMu terhadap kami. 

 

MENJANJI: FirmanMu Tuhan, tiada berubah 

            Dahulu sekarang selama-lamanja tiada berobah 

            FirmanMu Tuhan penolong hidupku 

            Ku siapkan hatiku Tuhan tuk dengar firmanMu.  
 

 



05. PEMBATJAAN FIRMAN:  Filipi 4 : 1 – 9         

 

FILIPI 4: 1-9 

 

1. Karena itu, saudara-saudara jang kukasihi dan jang kurindukan, sukatjitaku dan 

mahkotaku, berdirilah djuga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku 

jang kekasih! 2 Euodia kunasihati dan Sintiche kunasihati, supaja sehati sepikir 

dalam Tuhan.  

3 Bahkan, kuminta kepadamu djuga, Sunsugos, temanku jang setia: tolonglah 

mereka. Karena mereka telah berdjuang dengan aku dalam pekabaran Indjil, 

bersama-sama dengan Klemens dan kawan-kawanku sekerdja jang lain, jang 

nama-namanja tertjantum dalam kitab kehidupan. 4 Bersukatjitalah senantiasa 

dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukatjitalah! 5 Hendaklah kebaikan hatimu 

diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat!  

6 Djanganlah hendaknja kamu kuatir tentang apapun djuga, tetapi njatakanlah 

dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan 

utjapan sjukur. 7 Damai sedjahtera Allah, jang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Jesus. 8 Djadi achirnja, saudara- 

saudara, semua jang benar, semua jang mulia, semua jang adil, semua jang sutji, 

semua jang manis, semua jang sedap didengar, semua jang disebut kebadjikan dan 

patut dipudji, pikirkanlah semuanja itu. 9 Dan apa jang telah kamu peladjari dan 

apa jang telah kamu terima, dan apa jang telah kamu dengar dan apa jang telah 

kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sedjahtera akan 

menjertai kamu. 

 

FILIPPENZEN 4: 1-9  (Herziene Statenvertaling) 

 

41Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en 

kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! 
2Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere.3Ja, ik 

vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij 

gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere 

medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. 
4Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.5Uw welwillendheid zij 

alle mensen bekend. De Heere is nabij. 6Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw 

verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij 

God;7en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 

gedachten bewaken in Christus Jezus. 
8Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat 

rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets 

prijzenswaardigs is, bedenk dat.9Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in 

mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn. 

 



06. SAMBUTAN ATAS FIRMAN: 

 

Pemimpin: Tuhan, sabdaMu sungguh kudus, terpudjilah Engkau. 

 

Bersama: SabdaMu sempurna, benar, adil selalu. 

 

Pemimpin: SabdaMu lebih indah daripada mas murni 

            SabdaMu lebih manis daripada madu lebah. 

 

Semua:   SabdaMu pelita bagi kaki kami. 

            SabdaMu terang bagi djalan kami 

 

Pemimpin:  SabdaMu kami renungkan, biarlah kami hidup menurut sabdaMu 

 

Bersama:  Djanganlah kami mendengar sadja, tapi djadilah kami pelaku- 

 pelaku sabdaMu. 

 

 

07. PENJANJI: Njonja Mary Tahapary  ♪♫     

 

 

 

08. REFLEKSI: 

09. PENJANJI:     Para Pendeta           

 

 

 

10. MENJANJI sementara kolekta: BNG no.139 : 1,5  

 

Baik dengan radjin kau kerdja,  Bri Rohmu Tuhanku kerdja, 

supaja kau tambahilah    jang baik semua itulah 

Imanmu dengan kebadjikan.   Dan tambah itu dalam kami. 

Jang buah-buah dan dalil  Disitu nanti djadi trang 

Imanmu dan jang naik kafil.   Kerdja Muchalits jang menang, 

Bahua Tuhan sudah brikan   dan kami hiduplah dibumi 

Padamu jang kau usahlah,   Sedang nantikan Penebus, 

kepada slamat jang baka.   ta takut Hakim jang kudus. 
     

 

 

11. BERDOA: kuntji dengan “doa Bapa Kami bersama“    



                                                                   
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 
 

 

12. MENJANJI: PKJ 165  Djandji jang manis As=do 4/4    (berdiri) 

Djandji jang manis: ‘Kau tak Ku-lu-pakan’, tak terombang-ambing lagi djiwaku.  

s    d’ r’     m  m    m’    f’   r’  m’ d  s      d’    r’m’   f’       s   m    f’ m’ r’ d’  r.  

Walau lembah hidupku penuh awan, nanti ‘kan  tjerahlah  langit   ‘a-tas-ku.  

s    d’  r’    m   m m’ f’   r’ m’  d s     l’  c’   d’    f’  m  d    c’  d’    r’ m’  d.  

Koor: ‘Kau  tidak ‘kan A  ku lupakan, Aku memimpin   mu,  Aku 

membimbing-mu  

      s.-s’. f”m’   r’    d’-r’ m’ d’ l  s    s’ c’  c’  r’   r’-f’  f  s’ d’   d’    m’  m’-s’ s  

 ‘Kau tidak ‘kan A    ku lupakan, Aku Penolongmu, jakinlah teguh  

 s.-s’. f”m’   r’   d’-r’ m’ s’ s  f     d’ c’ d’ f’ m    d    c’  d’ r’    m’ D  

 

 

13. PESAN DAN PENUTUPAN 

        

Ja Tuhan kami rindu melangkah pergi,  

tunaikan Indjil kasih Tuhan 

dalam pergumulan dan kesaksian sedjati 

dalam kehidupan dan pelajanan sehati 

dengan hormat dan kemuliaan namaMu. 

Berdjalan bersama dalam gandengan tangan,  

lain sajang lain.      

Untuk tugas itu ada berkatnja: 

 

      Allah sumber pengharapan  

 bersama Kristus penolong jang sedjati 

       Kiranja berkenan melengkapi dan memampukan  



 pergumulan Geredja Indjili Maluku 

        

 disepandjang tahun pekerdjaan ini,  

 supaja dalam sukatjita dan damai abadi     

       kita dianugerahi berkat jang melimpah. Amin. 

 

 

MENJANJI: PKJ 241 Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok Bes=do 4/4  

Tak’ku ta’u    ‘kan ha-ri e-sok,    namun lang- kah-ku te - gap.  

 d   r  M.-M      f   m l  s M.-M    r   d    L.-L   d   c    l   S.-S  z      

Bukan  ur- ja ku-ha-rap-kan,     kar’na  sur- ja ‘kan  le-njap.  

d   d    D.-D d  c   l   d   S.-S      f     m   L.-L  m   r     d  R.-R  z   

O ti – a -  da ‘ku ge-li -sa,      akan ma- sa  men-dje-lang;  

d  r  M.-M r    m  l  s M.-M    r  d   L.-L d    c    l    S.-S  z  

‘ku berdja- lan ser-ta Jesus.   Ma-ka  ha-   ti- ku  te-nang.                    

l    c   D.-D  d    c   l   s  M.-M   d  r    M.-M  f  m   r  D.-D.     

    Refrein:  Banjak hal  tak kufahami     dalam  ma-  sa men-dje-lang  

   d    d   D.-D  c   r  d  l  S.    d   d    L.-L  m    r    d   R.-R.  

   Tapi t’rang bagiku  i- ni;   Tangan  Tu-  han jang pe -gang.  

   d  r  M.-M  m  r  d  d L.-L   d   r     M.-M  s     c     r    D.-D.   

 

Makin t’ranglah perdjalanan, makin tinggi aku naik  

Dan bebanku makin ringan, makin nampaklah jang baik.                                       

  Di sanalah t’rang abadi, tiada tangis dan keluh;                                              

  Dineg’ri seb’rang pelangi, kita k’lak ‘kan bertemu.                                         

  Refrein: Banjak hal ...…                            

                               
 

 

Breda 13 januari 2018 

Bestir Synode.  

                                

     ........ landjutan (pidato: Ketua Synode)............... Rama-tama

 

 

        SELAMAT BEKERDJA 

 


