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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Penyalaan Lilin dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 
 

Berdiri 

 

1.  MAZMUR PEMBUKA 
 
PL1 : Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, 
U : menolong aku, ya TUHAN!  
PL1 : Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu 
U : mereka yang ingin mencabut nyawaku; 
PL1 : biarlah mundur dan kena noda 
U : mereka yang mengingini kecelakaanku;  
PL1 : biarlah berbalik karena malu 
U : mereka yang mengatakan: "Syukur, syukur!"  
PL1 : Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau 
U : semua orang yang mencari Engkau; 
PL1 : biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu 
U : selalu berkata: "Allah itu besar!"  
PL1 : Tetapi aku ini sengsara dan miskin – 
U : ya Allah, segeralah datang! 
PL1 : Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku; 
U : ya TUHAN, janganlah lambat datang! (Mazmur 70: 2-6) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Kuperlukan Jurus’lamat” KJ 402:1-2 
 

(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 
 
 

Semua  Kuperlukan Jurus’lamat, agar jangan ‘ku sesat; 
   s’lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat. 
   Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 
   bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram. 

 
Semua  Kuperlukan Jurus’lamat, kar’na imanku lemah.  
   HiburanNya menguatkan; sungguh tiada bandingnya. 
   Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 

  bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram. 
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3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pencipta dan 

Pemilik alam semesta! 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata: 
  “Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari 

mana Tuhanmu datang. 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 24:42-44) 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Kabar yang Indah benar” KJ 271:1,3 
 
 
 

Semua   
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Semua  Di hadapan-Nya kelak 
    duka nestapa lenyap, 
    kita sujud menyembah: 
    Yesus ‘kan datang seg’ra! 
    Datang seg’ra, datang seg’ra! 

Mungkin malam saatnya, 
pagi, siang, entah senja. 
Datang seg’ra, datang seg’ra! 
Hari gemilang berlimpah berkat: 
Yesus ‘kan datang seg’ra! 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “O Tuhanku, ‘Kau Datang Ke Dunia” NKB 12:1,2,4 
 
Perempuan O Tuhanku, ‘Kau datang ke dunia, 
   untuk menghapus dosa umat-Mu. 
   Bagai seekor rusa yang dahaga, 
   pada-Mu, Tuhanku, merindu hatiku. 
Semua  Aku berserah, ya Tuhan, pada-Mu, 
   kub’rikan bagi-Mu seluruh hidupku. 
 
Laki-laki  ‘Ku bersedih kar’na tekanan dosa 
    dan jiwaku terkungkung dalam g’lap. 
    Kini berikan damai dan sentosa, 
    tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. 
Semua  Aku berserah, ya Tuhan, pada-Mu, 

kub’rikan bagi-Mu seluruh hidupku. 
 
Semua  Bila kelak berakhirlah dunia, 
    di sisi-Mu ‘ku akan berteduh. 
    Dan kini bak peronda yang berjaga, 
    begitu jiwaku menanti datang-Mu. 
   Aku berserah, ya Tuhan, pada-Mu, 

kub’rikan bagi-Mu seluruh hidupku. 
 
 

Berdiri 
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9. BERITA ANUGERAH 
 
PF : "Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan 

mendengarnya; turutilah itu dan bertobatlah! Karena jikalau 
engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri dan 
engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang 
kepadamu. Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih 
yang demikian; Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab 
kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan 
Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. 

  Aku datang segera. . . Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan 
mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan 
membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku 
makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan 
Aku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." (Wahyu 3:3,5,11a,20,22) 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U   : Syukur kepada Allah. 

 
 

(SALAM DAMAI) 
 
 

10.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Allah T’lah Berfirman” KJ 53:1-3 
 
Semua Tuhan Allah t’lah berfirman, Haleluya, 

pada umat sabda hikmat, Haleluya! 
Buka telinga, hai umat-Nya, 
Kabar yang baik dengarkanlah! 
Buka hatimu: Tuhan datang, 
hai yang beriman! 
Tuhan Allah t’lah berfirman, Haleluya, 
pada umat sabda hikmat, Haleluya! 

 
 

Perempuan Barangsiapa bertelinga, 
jangan menutup hatinya; 
yang mau belajar, hai dengarlah 
Firman yang baka! 

Semua Tuhan Allah t’lah berfirman, Haleluya, 
pada umat sabda hikmat, Haleluya! 
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Laki-laki Umat menyambut Jurus’lamat 
yang dinantikan dunia; 
timur dan barat satu jalan, 
Tuhan pandunya. 

Semua Tuhan Allah t’lah berfirman, Haleluya, 
    pada umat sabda hikmat, Haleluya! 

 
 

Duduk 

 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 25:1-13 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua : “Haleluya” KJ 473b 

 
 

13. KHOTBAH  
 
 

14. SAAT TEDUH 
 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 
 

16. PENGAKUAN IMAN 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 
 

Duduk 

 
17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
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18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, rasul Paulus mengingatkan kita: 
  “Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah 

sambil mengucap syukur.” (Kolose 4:2) 
 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
    “Pujilah Sumber Hidupmu” KJ 314:1-3 

 
Semua Pujilah Sumber hidupmu; 

puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. 
Pujilah Sumber hidupmu! 
Bunyikan bersama suling dan rebana 
sambil melagukan syukur bagi Tuhan. 
Pujilah Sumber hidupmu! 

 
Semua Sion, elukan Rajamu; 

sungguh, dikaulah yang dicari sampai didapati-Nya. 
Sion, elukan Rajamu! 
Songsonglah yang datang dalam nama Tuhan 
dan terima Dia, jadilah milik-Nya! 
Pujilah Sumber hidupmu! 
 

Semua Sion, Pengantinmu dekat; 
Ia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih. 
Sion, Pengantinmu dekat! 
Bangun bergembira dan menyambut Dia, 
yang hendak menjadi milikmu abadi. 
Pujilah Sumber hidupmu! 

 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 

19. NYANYIAN JEMAAT – “Bila Nanti Yesus Datang” KJ 274:1,3 
 
Semua Bila nanti Yesus datang menata intan-Nya, 

tiap orang yang percaya, kepunyaan-Nya.  
Tiap orang percaya kelak bercahaya 
bagai intan permata di mahkota-Nya. 
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Semua Anak-anak yang percaya dirangkul oleh-Nya 
dan menjadi mutiara kesayangan-Nya.  
Tiap orang percaya kelak bercahaya 
bagai intan permata di mahkota-Nya. 

 
 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, teruslah berjaga-jaga dalam penantian  
  akan kedatangan Tuhan kembali! 
U :  Kita akan terus berjaga-jaga, sambil mempertahankan kualitas 

hidup sebagai orang percaya. Supaya, ketika Sang Mempelai 
datang, Dia tersenyum bahagia melihat pelita iman kita yang 
tetap bercahaya, bagaikan intan permata yang berkilau di 
mahkota kemuliaan-Nya. 

 
 

21. BERKAT 
PF : “Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya 

dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna 
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. 
Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan 
menggenapinya.” (1Tesalonika 5:23-24) 

U :  “Amin” NKB 228d 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Bila Nanti Yesus Datang” KJ 274:4 
 
Semua Hai semua, tua-muda, terimalah Dia! 

Bagi kita tersedia tempat mulia.  
Tiap orang percaya kelak bercahaya 

bagai intan permata di mahkota-Nya. 

 


