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PERSIAPAN 
 Doa pribadi Jemaat 
 pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Persiapan dan doa para Pelayan Ibadah di konsistori 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2       :  Selamat pagi/sore/malam 

 Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita 
 beribadah di Hari Minggu Akhir Tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini  
 berkenan dihadapan Tuhan.  
 Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 

 
   AJAKAN BERIBADAH 

 P2  :       Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah                           
                persekutuan kita. 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 07 : 1, 2, 3  “BERSYUKURLAH PADA TUHAN” 

 

           
 

Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah 

 
2)   Hatiku siap, ya Tuhan, Bernyanyi dan bermazmur, 
       Karena Engkau Mahabaik, Setia dan benar   Reff: 
 
3)   Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, 
       Dan memuliakan namaNya untuk selamanya   Reff : 

  
 

V O T U M  
    PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8) 
    J 1    .    |    1    .    || 

 A      -       min.    
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NAS PEMBIMBING                                           Wahyu 2 : 10b 
PF : ”Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu 

mahkota kehidupan” 
 
SALAM  

PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan     
                     Yesus Kristus menyertai kamu. 

J : DAN MENYERTAIMU JUGA 
 

        NYANYIAN JEMAAT: KJ 405 : 1, 2, 3  “KAULAH YA TUAHAN SURYA HIDUPKU” 

         
  

2    Kaulah Hikmatku, Firman hidupku; 
      Kau besertaku dan "ku sertaMu. 
      Engkau Bapaku, aku anakMu; 
      denganMu, Tuhan, "ku satu penuh. 
 
3   Kaulah bagiku tempat berteduh; 
     Kaulah perisai dan benteng teguh. 
     Sukacitaku kekal dalamMu; 
     Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku! 

 
Duduk 

PENGAKUAN DOSA 

P2        : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku       
              akan dosa-dosa kita : 

Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan 
pemberontakan kami banyak dihadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi 
melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan 
mengenal segala kejahatan kami, kami telah memberontak dan mungkir 
terhadap Tuhan; berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merencanakan 
berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan 
melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepada-Mu, ya 
Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, 
supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. 

       Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan : 
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J : NYANYIAN JEMAAT: KJ 27 : 1, 2, 5 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU”                     

              
 2    Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 
            darahMulah pembasuhnya; "ku datang, Tuhan, padaMu. 

 
5     Sebagaimana janjiMu menyambut dan membasuhku, 
       ya Anakdomba yang kudus, "ku datang kini padaMu. 

 
BERITA ANUGERAH 

PF  : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,    
         disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1  Y o h a n e s  

1  :  9   yang menyatakan… … … .  
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan 
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus. 

J     : SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN. 
 
 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 166 : 1, 2 “TENANG DAN SABARLAH” 

1.   Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. 

   Tahan derita, jangan mengeluh. 

   Serahkan sajalah pada Tuhanmu 

   segala duka yang menimpamu. 

   Allah setia, tak mengecewakan 

   yang di naunganNya ingin berteduh. 

 
2. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. 

  Biarkan Tuhan yang memimpinmu, 

  sebab di tangan Allah masa lampau, 

  dikendalikan masa depanmu. 

  Gelombang dahsyat tak kan menerpamu 

  kar'na di bawah kuasa Tuhanmu. 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF : Marilah  kita  berdiri  untuk  mendengar  Petunjuk  Hidup  Baru    seperti  tertulis  

dalam Wahyu 21 : 5-7  yang  menyatakan…..   Roh  Kudus  menolong  kita  
mewujudkan  kemuliaan  Allah  dalam  seluruh  hidup  dan kesaksian kita di dunia. 
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NYANYIAN JEMAAT: KJ 45 : 1, 2 “MULIAKAN ALLAH YANG ESA” 

 
2)   Pujian, hormat dan sembah terimalah, ya Bapa. 

           Engkaulah Raja semesta kekal segala abad. 
                      KuasaMu tiada bandingnya di sorga dan di 
           dunia; Engkaulah Allah kami! 

duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA EPIKLESE  
PEMBACAAN ALKITAB 

PF       : Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya! 
   
       J : NYANYIAN JEMAAT ♫ KJ 473B “HALELUYA” 

                   
    P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari MATIUS 25 : 1-10  yang  menyatakan...  

 PF        :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara  
       kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 NYANYIAN JEMAAT: KJ 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

   
 

                  Duduk 
KHOTBAH   

Saat Teduh 
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JAWABAN JEMAAT 
NYANYIAN JEMAATKJ 379 : 1, 4, 7 “YANG MAU DI BIMBING OLEH TUHAN” 

 
4    PadaNya ada sukacita; nantikan saja waktunya. 

             Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. 
             Ia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu. 

 
7    Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu: 

            dengan berkat yang tak berkurang dibaruiNya hidupmu. 
          Yang kepadaNya berserah tak ditinggalkan olehNya. 
 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
 

duduk 
DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389 B) 
 
∼ Kesaksian Pujian 
 
PERSEMBAHAN SYUKUR 

P4 :  Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan   
          dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari   

2 Korintus 9 : 7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan 
hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan , sebab Allah mengasihi 
orang yang memberi dengan sukacita.”Tuhan memberkati Saudara dan 
persembahan Saudara. 

 

NYANYIAN JEMAAT: GB 87 : 1, 3 “ AKU BERSYUKUR PADAMU” 

  
 

----------- memberi persembahan ----------- 
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3. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepada-Mu. 
 Kaulah yang layak kami tinggikan kar"na besarlah kuasa-Mu. 
T'rimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu. 

 
 

        
 DOA SYUKUR 

P4 & Jemaat : Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan 
pengurbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan 
sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak 
sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau 
persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, 
ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi 
kemuliaan-Mu. Amin. 

Duduk 
 

PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  :  Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan dengan penuh 
sukacita sambil mengingat pesan Firman Tuhan yang terdapat pada 1 Tesalonika 5 : 9    

           Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh  
           keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 421 : 1, 3, 4 “YESUS SAJA KAWANKU MUSAFIR”      

   
3     Harapanku di kala "ku bangun Penjagaku jika "ku rebah, 
       Penasihat pada persimpangan, Penghiburku jika "ku lelah, 
       Penghiburku jika "ku lelah. 
 
4     Yesuslah tetap tempat "ku mampir, Dia roti, air yang sejuk. 
       Berserah kepada pengasihanNya badan dan jiwaku "kan teduh, 
       badan dan jiwaku "kan teduh. 
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BERKAT 

     PF   :  Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatNya :  
          TUHAN memberkati  engkau dan melindungi engkau,  
          TUHAN menyinari  engkau dengan wajah-Nya dan member i         
           engkau     kasih Karunia,  
           TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi              
           engkau damai sejahtera.  
 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 478B “AMIN, AMIN, AMIN” 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar ..... 
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