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I.

PERHIMPUNAN

♪ Saat teduh/doa pribadi
1.1.
Pnt
J
Pnt
J

Ajakan (menurut Mazmur 117)
(berdiri)
: Pujilah Tuhan hai segala bangsa!
: megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa!
: Sebab kasih-Nya hebat atas kita
: dan kesetiaan Tuhan untuk selamalamanya. Haleluya!
PUJILAH TUHAN SANG RAJA
KJ 10 : 1, 2, 5

1. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung,
angkatlah puji-pujian!
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2. Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya!
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung
anak-Nya!
Tiada terp’ri yang kepadamu dib’ri;
tidakkah itu kaurasa?
(Modulasi-makin megah)
5. Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua makhluk bernapas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Mahakudus!
Padukan suaramu: Amin.
1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang
memelihara ciptaan-Nya untuk selamalamanya.
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Pdt. : (menyanyikan dengan panduan notasi dari
PKJ 287) Salam damai … Salam damai
J
: (menyanyikan) Salam…Salam
Pdt : (menyanyikan) Damai Kristus besertamu
J
: (menyanyikan) Salam…Salam
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1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : “Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu
pada waktu mana pada malam hari pencuri
akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga,
dan tidak akan membiarkan rumahnya
dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga
siap sedia, karena Anak Manusia datang pada
saat yang tidak kamu duga” (Matius 24:43-44).
NYANYIAN JEMAAT
BETAPA INDAH HARINYA
KJ 395:1,5
1. Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, ‘ku memb’ritakannya terus.
Refrein:
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
‘Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t’rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
5. Setiap janji hatiku kembali kubaruilah;
sampai kepada ajalku kupuji pengasihan-Nya.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa (menurut Mazmur 51)
Pdt : (memberi kesempatan terlebih dahulu kepada
jemaat untuk mengakui dosa dalam doanya
masing-masing).
Pdt : kasihanilah aku, ya Allah menurut kasih
setia-Mu
J
: Hapuskanlah pelanggaranku menurut
rahmat-Mu yang besar!
Pdt : Bersihkanlah
aku
seluruhnya
dari
kesalahanku,
J
: dan tahirkanlah aku dari dosaku!
Pdt : Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku
J
: aku senantiasa bergumul dengan dosaku
Pdt : Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah
aku telah berdosa dan melakukan apa yang
Kau anggap jahat
J
: Supaya ternyata Engkau adil dalam
putusan-Mu, bersih dalam penghukumanMu.
Pdt : Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah
J
: dan perbaharuilah batinku dengan roh
yang teguh!
Pdt : Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan
karena selamat yang dari pada-Mu
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J

: dan lengkapilah aku dengan roh yang
rela!
Pdt : Didalam nama Yesus kami yang telah
mengaku dan berdoa
Pdt+J: Amin
NYANYIAN PENGAKUAN DOSA
TUHAN PIMPIN ANAKMU
KJ 413 :1,2
1. Tuhan, pimpin anakmu, agar tidak tersesat.
Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat
Refrein:
Tuhan, pimpin! Arus hidup menderas;
agar jangan ‘ku sesat, pegang tanganku erat.
2. Hanya Dikau sajalah Perlindungan yang teguh.
Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
(menurut Mazmur 103 : 8 - 11)
Pdt : Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
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J

: Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk
selama-lamanya Ia mendendam
Pdt : Tidak dilakukanNya kepada kita setimpal
dengan dosa kia
J
: dan tidak dibalasNya kepada kita setimpal
dengan kesalahan kita
Pdt : Tetapi setinggi langit di atas bumi
J
: Demikian besarnya kasih setia-Nya atas
orang-orang yang takut akan Dia!
Pdt : DEMIKIANLAH BERITA ANUGRAH DARI TUHAN!
J
: Syukur kepada Allah!
DIA SANGGUP
PKJ 125:1 (2 kali)
Dia sanggup, Dia sanggup! ‘Ku tahu Dia sanggup.
Tuhanku sanggup menyelamatkanku.
Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu,
yang buta dicelikkan dan yang lumpuh pun sembuh.
----------------------SALAM DAMAI----------------------Dia sanggup, Dia sanggup! ‘Ku tahu Dia sanggup.
Tuhanku sanggup menyelamatkanku.
Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu,
yang buta dicelikkan dan yang lumpuh pun sembuh.
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II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Amos 5 :
18-24.
Celakalah mereka yang menginginkan hari
TUHAN! Apakah gunanya hari TUHAN itu
bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang!
19 Seperti seseorang yang lari terhadap singa,
seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia
sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya
ke dinding, seekor ular memagut dia!
20 Bukankah hari TUHAN itu kegelapan dan
bukan terang, kelam kabut dan tidak
bercahaya? 21
"Aku membenci,
Aku
menghinakan perayaanmu dan Aku tidak
senang
kepada
perkumpulan
rayamu.
22 Sungguh, apabila kamu mempersembahkan
kepada-Ku korban-korban bakaran dan korbankorban sajianmu, Aku tidak suka, dan korban
keselamatanmu berupa ternak yang tambun,
Aku tidak mau pandang. 23 Jauhkanlah dari
pada-Ku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu
gambusmu tidak mau Aku dengar. 24 Tetapi
18
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biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air
dan kebenaran seperti sungai yang selalu
mengalir."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 70
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku!
Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku!
1. Biarlah mereka jadi malu;
Biar mereka tersipu-sipu.
Hai, orang-orang yang menginginkan
untuk mencabut nyawaku;
Biarlah mundur kena noda,
mereka yang ingin ‘ku celaka
Biarlah berbalik kar’na malu,
mereka yang mengolok diriku.
Refrein.
2. Biarlah bergirang dan bersuka,
semua orang yang mencari-Mu;
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yang cinta kes’lamatan dari-Mu
selalu berkata, “Allah akbar!”
Tetapi ‘ku miskin dan sengsara.
Ya Allah segeralah datang!
Engkaulah yang meluputkan aku.
Ya, Tuhan janganlah lambat datang!
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 4
:13-18.
Selanjutnya kami tidak mau, saudarasaudara, bahwa kamu tidak mengetahui
tentang mereka yang meninggal, supaya kamu
jangan berdukacita seperti orang-orang lain
yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena
jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati
dan telah bangkit, maka kita percaya juga
bahwa mereka yang telah meninggal dalam
Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama
dengan Dia. 15 Ini kami katakan kepadamu
dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang
masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekalikali tidak akan mendahului mereka yang telah
13
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meninggal. 16 Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru
dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan
sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang
mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;
17 sesudah itu, kita yang hidup, yang masih
tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan
mereka dalam awan menyongsong Tuhan di
angkasa. Demikianlah kita akan selamalamanya bersama-sama dengan Tuhan.
18 Karena itu hiburkanlah seorang akan yang
lain dengan perkataan-perkataan ini.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 25:1-13.
"Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama
sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya dan
pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2 Lima di
antaranya bodoh dan lima bijaksana. 3 Gadisgadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi
tidak membawa minyak, 4 sedangkan gadis1
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gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya
dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
5 Tetapi karena mempelai itu lama tidak datangdatang juga, mengantuklah mereka semua lalu
tertidur. 6 Waktu tengah malam terdengarlah
suara orang berseru: Mempelai datang!
Songsonglah dia! 7 Gadis-gadis itupun bangun
semuanya lalu membereskan pelita mereka.
8 Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadisgadis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit
dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir
padam. 9 Tetapi jawab gadis-gadis yang
bijaksana itu: Tidak, nanti tidak cukup untuk
kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi
kepada penjual minyak dan beli di situ. 10 Akan
tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk
membelinya, datanglah mempelai itu dan
mereka yang telah siap sedia masuk bersamasama dengan dia ke ruang perjamuan kawin,
lalu pintu ditutup. 11 Kemudian datang juga
gadis-gadis yang lain itu dan berkata: Tuan, tuan,
bukakanlah kami pintu! 12 Tetapi ia menjawab:
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak
mengenal kamu. 13 Karena itu, berjaga-jagalah,
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sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan
saatnya."
Pdt : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah
kita yang mendengarkan, menghayati, dan
menjadi pelaku firman dalam hidup
keseharian.
J
: (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“HARI TUHAN”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I : PS Glorificamus
Kebaktian II : PS Gita Kalvari
Kebaktian III : PS Adoramus
Kebaktian IV : PSA Tunas Zaitun 1
2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di
masa lalu, masa kini dan masa yang akan
datang mengingat pengakuan pada baptisan
kita menurut Pengakuan Iman Rasuli.
J
: Aku Percaya..........
2.9. Doa Syafaat
Pdt : (Memimpin Doa Syafaat)

(duduk)
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III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita
menyatakan syukur kita kepada Tuhan
dengan mengingat firman-Nya : Dengan rela
hati aku akan mempersembahkan korban
kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik,
ya TUHAN” (Mazmur 54:8)
Nyanyian Syukur
TUHAN BETAPA BANYAKNYA
KJ 393:1-3
1.

Tuhan, betapa banyaknya
berkat yang Kauberi,
teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Refrein:
T’rima kasih, ya Tuhanku
atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.

2.

Sanak saudara dan teman
Kaub’ri kepadaku;
berkat terindah ialah: ‘ku jadi anak-Mu.
Refrein.
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3.

Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya:
hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.
Refrein.

3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Pengutusan
HIDUP KITA YANG BENAR
KJ 450:1,4,5
1. Hidup kita yang benar,
haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar; janganlah terkebur.
Refrein :
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendak-Nya
4. Bertekun bersyukurlah

hingga suara-Nya kaudengar:
“Sungguh indah anak-Ku, ungkapan syukurmu.”
Refrein.
5. Tuhan Yesus, tolonglah,
sempurnakan syukurku.
Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku!
Refrein.
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Pdt : Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan
yang kedatangan-Nya kita nantikan
J
: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan
Pdt : Jadilah saksi Kristus
J
: Syukur kepada Allah
Pdt : Terpujilah Tuhan yang tidak pernah
memisahkan kita dari kasih-Nya
J
: Kini dan selamanya kasih setia-Nya bagi
orang yang takut akan Dia
4.2. Berkat
Pdt : “Tuhan Memberkati engkau dan melindungi
engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera”
J
: (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.
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