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I.
1.1.
Pnt

PERHIMPUNAN
Ajakan
(duduk)
: Saudara-saudara diundang untuk berdiri dan bernyanyi
bagi Allah. Mari kita mazmurkan kemuliaan nama-Nya,
muliakanlah Dia dengan puji-pujian! Mari kita katakan pada
Allah “Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu; oleh sebab
kekuatan-Mu yang besar musuh-Mu tunduk menjilat kepadaMu.” (Maz. 66 : 3)
SUCI SUCI SUCI
KJ. 2 : 1, 4

1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa!
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
4. Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa!
Patut Kau dipuji seluruh karya-Mu.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
1.2.
PF
Jmt
PF
2

Votum & Salam
: Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta
langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selamalamanya
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.

Jmt

: (menyanyikan)

SEJAHTERA TUHAN
PKJ 243 : 1

1. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan
yang hidup dan menghidupkan
bagimu, bagiku dan siapa pun yang ada di dunia ini.
bagimu, bagiku dan siapa pun yang ada di dunia ini.
1.3.
PF

Kata Pembuka
(duduk)
: “Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya; dan Tuhan
ALLAH akan menghapuskan air mata dari pada segala muka;
dan aib umat-Nya akan dijauhkan-Nya dari seluruh bumi,
sebab TUHAN telah mengatakannya.” (Yesaya 25 : 8)
Demikian Yesaya mewartakan nubuatan bahwa, akan datang
keselamatan bagi bangsa-bangsa dari Tuhan.
KAU YANG LAMA DINANTIKAN
KJ. 76 : 1, 2
1. Kau yang lama dinantikan, Jurus'lamat, datanglah,
agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela!
Umat-Mu tetap Kau-tuntun, Kau Harapan kami pun!
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu.
2. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut,
agar kami Kau-ajari kasih Kerajaan-Mu.
Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah
dan demi kurban darah-Mu, b'rilah damai yang baka!
1.4.
PF

Jmt

Pengakuan Dosa
: “Celakalah anak-anak pemberontak, .... yang melaksanakan
suatu rancangan yang bukan dari pada-Ku,” Demikian Tuhan
pernah menegur umat melalui nabi Yesaya karena hidup
tidak sesuai dengan kehendak-Nya.
: Ucapan ilahi ini pun juga telah menegur kami saat ini,
sebab tidak jarang kami juga menjalani hidup
berdasarkan keinginan diri dan bukan keinginan Tuhan.
3

PF

: Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa minta pengampunan
yang datang dari Tuhan (memimpin doa).
MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU
KJ. 26 : 1, 4

1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kau-hampiri, jangan jalan t'rus
Refrain :
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kau-hampiri, jangan jalan t'rus.
4. Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku.
Baik di bumi baik di sorga, siapa banding-Mu?
Refrain.
1.5.
PF

Jmt

Berita Anugerah
(berdiri)
: Seperti Daniel yang menyatakan bahwa pada Tuhan, Allah
ada kasih dan pengampunan, sehingga walaupun Israel sama
seperti kita telah memberontak terhadap Dia dapat tetap
meletakkan
pengharapan
pada-Nya.
Sebab
itu
“Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaranpelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya;” (Roma 4:7)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
Jemaat saling berjabatan tangan untuk menyampaikan
“Salam Damai”
T’LAH LEWAT MALAM YANG GELAP
NKB. 38 : 1, 4, 5

1. T’lah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah!
Dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah!
Refrein:
Sungguh nyata damai sorga membuatku bergemar.
Kasih Mukhalis bagiku jadi harta yang besar.
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4. Kuasa Yesus, Tuhanku, membuatku jayalah;
Bernyanyi riang hatiku: ‘ku dibasuh darah-Nya.
Refrein.
5. Meski berliku jalanku dan bahaya kutempuh,
tetaplah sukacitaku kar’na Yesus panduku.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
PF

PELAYANAN FIRMAN
Epiclesis (Doa Permohonan Kehadiran Roh Kudus)
Pembacaan Alkitab
(berdiri)
: Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Matius 24:36-44, yang bersaksi demikian:
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang
tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak,
hanya Bapa sendiri." 37 "Sebab sebagaimana halnya pada
zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan
Anak Manusia. 38 Sebab sebagaimana mereka pada zaman
sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan
mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam
bahtera, 39 dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air
bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian
pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 40 Pada
waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan
dibawa dan yang lain akan ditinggalkan; 41 kalau ada dua
orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang
seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
42 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada
hari mana Tuhanmu datang. 43 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. 44 Sebab itu, hendaklah
kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat
yang tidak kamu duga."
36
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Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!. Berbahagialah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang
melakukannya di dalam hidupnya. Maranatha!
: (Menyanyikan) Maranatha – Maranatha - Maranatha

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Ilustrasi Drama
Khotbah : “Menantikan Tuhan”
Saat Teduh
Persembahan Pujian
Keb. I, II & III
: VG Gracia
Keb. IV
: PSA Tunas Zaitun 1

2.7.
Pnt

Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
: Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah
kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut
dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…

2.8.
2.9.

Tayangan Aksi Kasih Natal
Doa Syafaat

III.
3.1.
Pnt

PERSEMBAHAN SYUKUR
Ajakan Bersyukur !
: “Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus
Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin,
sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena
kemiskinan-Nya.” (2 Kor 8:9). Untuk itu mari kita nyatakan
kasih kita pada Dia dengan memberikan apa yang kita miliki
demi kemuliaan nama-Nya
SEKARANG B'RI SYUKUR
KJ. 287a : 1, 2, 3

1. Sekarang b'ri syukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dib'ri-Nya kita pun anug'rah dan berkat
yang tak terbilang, t'rus, semula dan tetap.
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(duduk)

(duduk)

2. Yang Mahamulia memb'rikan sukacita,
damai sejahtera di dalam hidup kita.
Kasih-Nya tak terp'ri mengasuh anak-Nya;
Tolongan-Nya besar seluas dunia!
3. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi
Sang Bapa, Anak, Roh di takhta mahatinggi.
Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
Sekarang dan terus selama-lamanya!
3.2.
Pnt

Doa persembahan
: (memimpin doa)

(berdiri)

IV.
PF

PENGUTUSAN DAN BERKAT
: Pujilah Dia, hai setiap orang yang telah melihat keselamatan
yang datang dari Tuhan! Marilah kita hidup dalam jalanjalan perkenaan-Nya! Tetaplah berdoa dan setia bekerja
dalam menantikan kembali kedatangan-Nya ke dunia.

4.1.
Jmt

Lagu Pengutusan
:
(menyanyikan)
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4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3.
PF

Berkat
: Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah
berkat Tuhan: “Kasih karunia, anugerah dan damai
sejahtera dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan
Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai Dia
datang kembali dalam kemuliaan-Nya”
: (menyanyikan) Maranatha - Maranatha - Maranatha,
Maranatha- Maranatha. Amin, amin, amin.

Jmt

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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