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00 Saat Teduh  KJ 457 
01 KJ 85:1-3  
  

KUSONGSONG BAGAIMANA 
1 
Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu? 
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku! 
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku, 
Supaya kuyakini tujuan janjiMu. 
2 
Kaum Sion menaburkan kembang di JalanMu; 
'ku ikut mengelukan Dikau di hatiku. 
Kunyanyi Hosiana, ya Raja, tolonglah! 
PadaMulah kiranya hambaMu berserah. 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Betapa Kau berkorban hendak menghiburku 
di kala 'ku di jurang sengsara kemelut. 
Kau datang, Jurus'lamat dengan sejahtera: 
Keluh-kesahku tamat dan hatiku cerah. 
 

02 Votum, Introitus, Doa  : ... 
 
03 BNH 41: 1+4 

 
HAI RAKYAT KERAJAAN 
1 
Hai rakyat kerajaan, hai mari bangkitlah 
Menyambut Raja Surga dengan hati bergemar 
Bersuka-citalah, memuliakan nama-Nya 



Nyanyikanlah Hosianna, hai orang beriman 
4 
Hendaklah kau setia menanti Rajamu 
Bukakan bagi Dia segenap hatimu 
Ratakan jalan-Nya menyambut Jurus'lamat 
Bahagia rancangan-Nya kepada umat-Nya 
 

04 Hukum Taurat: Matius 4 : 15 – 16 
 

4:15 "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai 
Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, -- 

4:16 bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang besar 
dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit 
Terang." 

 
4:15 "Luat Zebulon dohot Naptali na di topi ni tao i, di ipar ni aek Jordan, luat 

Galilea, inganan ni angka sipelebegu: 
4:16 Jolma angka na maringanan di na holom marnida Panondang na bolon; 

nunga binsar Panondang i di angka na manginganhon tano na 
nilinggoman ni hamatean". 

 
05 PKJ 115:1-2 

 
KAMI MENANTI KEDATANGANMU 
1 
Kami menanti kedatanganMu. 
Bawalah kami pun di sorgaMu. 
Reff.: 
Datanglah, ya Yesus, datanglah! 
Satukan kami di k'rajaanMu, 
Satukan kami di k'rajaanMu. 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Mungkin datangMu di pagi cerah 
atau datangMu di malam pekat. Reff... 
 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.8 – C.10 



 
07 BNH 390:1+3 

 
SUDAHKAH DOSAMU DIAMPUNI 
1 
Sudahkah dosamu diampuni-Nya? 
Darah-Nya tercurah untukmu 
Tahukah engkau darah-Nya yang kudus 
Menyucikan, menyembuhkanmu? 
Refr.: 
Sembuhlah, kuduslah, oleh darah Yesus Tuhanmu 
Putih bersih jubahmu dibersihkan oleh darah Yesus Tuhanmu 
3 
Bila Tuhan datang siapkah engkau 
Agar Dia menguduskanmu? 
Darah-Nya yang kudus menyucikanmu 
Sambut Tuhan Jurus'lamatmu. Ref.. 
 

08 Epistel : Maleakhi 3 : 1-4 
  

3:1 Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! 

Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat 

Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN 

semesta alam. 

3:2 Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Dan siapakah yang dapat 

tetap berdiri, apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni 

logam dan seperti sabun tukang penatu. 

3:3 Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak; dan Ia 

mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, 

supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar 

kepada TUHAN. 

3:4 Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati TUHAN 

seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. dan 

setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan 

digenapi!" 

12:8 Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya: 

"Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" 

12:9 Tetapi ia menjawab: "Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi 

dan termeterai sampai akhir zaman. 

 

 

09   KJ 76:1-2 



 
KAU YANG LAMA DINANTIKAN 
1 
Kau yang lama dinantikan, Jurus'lamat, datanglah, 
agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela! 
UmatMu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun! 
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasihMu. 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, 
agar kami kauajari kasih KerajaanMu. 
Pimpin kami oleh RohMu, hati pun perintahlah 
Dan beri kurban darahMu, b'rilah damai yang baka! 
 
 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Warta Jemaat (Terlampir) 
 
13 KJ 87:1-2 

 
GAPURAMU LAPANGKANLAH 
1 
Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, 
Sang Maharaja semesta dan Jurus'lamat dunia; 
Sejahtera dibawahNya. Dengan meriah nyanyilah, 
'Terpuji Penebus, Gembala yang kudus.' 
2 
Benar dan adil hukumNya, dan rahmat lambang kuasaNya! 
MahkotaNya kekal kudus, keretaNya lemah lembut. 
Berakhirlah keluh kesah. Dengan meriah soraklah, 
'Terpuji Penebus, Penolong yang kudus.' 
 

 
14 Khotbah: Lukas 3 : 1-6 
 



3:1 Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius 

Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, 

saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah 

Abilene, 

3:2 pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi Imam Besar, datanglah firman Allah 

kepada Yohanes, anak Zakharia, di padang gurun. 

3:3 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan: "Bertobatlah 

dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, 

3:4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-

seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-

Nya. 

3:5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang 

berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, 

3:6 dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." 

 

15 Ayat Persembahan: 
 Mazmur/Psalmen/Psalms 50:14 TEV 

Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah 

nazarmu kepada Yang Mahatinggi! 

16 BNH 538:1---                            (Persembahan I & II) 
 
ANDAIKAN DI PAGI HARI 
1 
Andaikan di pagi hari Yesus datang kembali 
Akan 'ku lihat wajahNya yang penuh kemuliaan 
Jiwaku akan menyambut, mengelukan Penebus 
Sembah dan puji bagiMu, kemuliaan Tuhanku 
2 
Mungkinkan di siang hari Tuhan datang kembali 
Rasa panas pun hidupku, 'ku nantikan Tuhanku 
Jiwaku akan menyambut, mengelukan Penebus 
Sembah dan puji bagiMu, kemuliaan Tuhanku 
3 
Andaikan di waktu malam saat tidur terlelap 
Aku menantikan Tuhan, Bintang Timur yang cerah 
Jiwaku akan menyambut, mengelukan Penebus 
Sembah dan puji bagiMu, kemuliaan Tuhanku 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


