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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara saudara yg di kasihi Kristus marilah kita
memasuki ibadah ini dengan penuh sukacita
karena Dialah Raja di atas segala raja, firmanNya
menuliskan demikian: “Dan segala sesuatu telah
diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia
telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai
Kepala dari segala yang ada.” (Efesus 1:22).
Dengan berdiri kita puji dan puja Dia dalam
ibadah kita.
PUJILAH TUHAN,SANG RAJA
KJ : 10 : 1, 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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5. Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua makhluk bernafas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Mahakudus!
Padukan suaramu: Amin.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara
ciptaan-Nya untuk selama-lamanya.
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai Saudara sekalian.
Jmt : dan menyertai saudara juga!
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : saudara saudara yg di kasihi Kristus, ketika kita
di undang dalam persekutuan denganNya maka
kita menghampiri Dia pencipta segala yg ada.
Kolose 1:16-17 menuliskan : “karena di dalam
Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada
di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan
yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun
kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa;
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan
segala sesuatu ada di dalam Dia.”
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DIA NOBATKANLAH
KJ. 226 : 1, 3
1. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus;
bahana sorga bergema memuji Dia t'rus.
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta,
Memuji Jurus'lamatmu kekal selamanya.
3. Dia nobatkanlah Raja sejahtera,
yang memerintah dunia, perang pun mereda.
Di bumi terdengar pujian mulia
kepada Dia yang besar kekal kuasa-Nya.
1.4. Pengakuan Dosa

(PF memimpin doa Pengakuan Dosa)

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. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Bagi setiap kita yg dengan sungguh mengakui
dosanya di hadapan Allah terimalah berita
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anugerahNya: “Sebab yang sangat penting telah
kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah
kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci,”
(1 Korintus 15:3)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
Bila Kulihat Bintang Gemerlapan
KJ. 64 : 1, 2
1. Bila kulihat bintang gemerlapan
dan bunyi guruh riuh kudengar,
ya Tuhanku, tak putus aku heran
melihat ciptaan-Mu yang besar.
Refrein:
Maka jiwaku pun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
2. Ya Tuhanku, pabila kurenungkan
Pemberian-Mu dalam Penebus,
‘ku tertegun : bagiku dicurahkan
oleh Putra-Mu darah-Nya kudus.
Refrein.
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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 Daniel 7 : 9-10, 13-14
Sementara aku terus melihat, takhta-takhta
diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya;
pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya
bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala
api dengan roda-rodanya dari api yang berkobarkobar; 10 suatu sungai api timbul dan mengalir
dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu
melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa
berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah Majelis
Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab.
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Aku terus melihat dalam penglihatan malam
itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit
seorang seperti anak manusia; datanglah ia
kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke
hadapan-Nya. 14 Lalu diberikan kepadanya
kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai
raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku
bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya.
Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang
tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah
kerajaan yang tidak akan musnah.
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Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 93
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan.
Tuhan adalah Raja, berikatpinggang kekuatan!
2. Sungai t'lah mengangkat suaranya.
Bunyi hempasannya pun dahsyat.
Suara ombak pun sangat hebat,
namun lebih hebat Kau, Tuhan!
Refrein.
3. Tuhan, peraturan-Mu teguh,
Bait-Mu penuh kekudusan.
Untuk s'panjang masa, ya, Tuhan,
kar'na Kau-lah Raja Semesta.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Wahyu 1 : 4-8
Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di
Asia Kecil: Kasih karunia dan damai sejahtera
menyertai kamu, dari Dia, yang ada dan yang
sudah ada dan yang akan datang, dan dari
ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya,
5 dan dari Yesus Kristus, Saksi yang setia, yang
pertama bangkit dari antara orang mati dan yang
berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia, yang
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mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita
dari dosa kita oleh darah-Nya-- 6 dan yang telah
membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi
imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi Dialah
kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Amin. 7 Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan
dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka
yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di
bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. 8 "Aku adalah
Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada
dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang
Mahakuasa."
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Yohanes 18 : 33-37.
Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung
pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya
kepada-Nya: "Engkau inikah raja orang Yahudi?"
34 Jawab Yesus: "Apakah engkau katakan hal itu
dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang
mengatakannya kepadamu tentang Aku?" 35 Kata
Pilatus: "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-Mu
sendiri dan imam-imam kepala yang telah
menyerahkan Engkau kepadaku; apakah yang
33
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telah Engkau perbuat?" 36 Jawab Yesus:
"Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika KerajaanKu dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah
melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada
orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan
dari sini." 37 Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi
Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau
mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah
Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam
dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang
kebenaran; setiap orang yang berasal dari
kebenaran mendengarkan suara-Ku."
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian. Haleluya !.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
2.7. Saat Teduh
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

“Kristus Raja”
: PS Gita Kalvari
: PS Biduan Sion
: PSA Tunas Zaitun 1
: VG Gracia
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2.8. Pengakuan Iman Rasuli
Pnt : Bersama dengan gereja di segala
tempat, marilah kita mengikrarkan
iman percaya kita, seturut dengan
Iman Rasuli. Aku percaya…
2.9. Doa Syafaat

(berdiri)
abad dan
pengakuan
Pengakuan
(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : marilah kita nyatakan syukur kita di hadapan
Tuhan sambil mengingat firmanNya yg
menuliskan demikian: “Jadi, karena kita
menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
marilah kita mengucap syukur dan beribadah
kepada Allah menurut cara yang berkenan
kepada-Nya, dengan hormat dan takut.”
(Ibrani 12:28)
BAGI YESUS KUSERAHKAN
KJ. 363:1, 2, 3
1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya;
hati dan perbuatanku, pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.
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2. Tanganku kerja bagi-Nya, kakiku mengikut-Nya;
mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
3. Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku;
pada Dia 'ku terpaut, Dia Jurus'lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
KU MAU BERJALAN DENGAN JURUSELAMATKU
KJ 370 : 1, 2
1.

'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku
di lembah berbunga dan berair sejuk.
Ya, ke mana juga aku mau mengikut-Nya.
sampai aku tiba di neg'ri baka.
Refrein :
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
'ku tetap mendengar dan mengikut-Nya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
ya, ke mana juga 'ku mengikut-Nya!
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2.

'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku
di lembah gelap, di badai yang menderu.
Aku takkan takut di bahaya apa pun,
bila 'ku dibimbing tangan Tuhanku!
Refrein.

4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

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

4.3. Berkat
PF : Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya,
Haleluya, Haleluya, Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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