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Pukul 06:30 dan 15:30 Bahasa Indonesia 
MINGGU ADVENT I, 28 November 2021 

 
00 Saat Teduh  KJ 457 
01 NKB 135:1-3  
  

BERNYANYILAH BIDUAN MUDA-MUDI 
1 
Bernyanyilah, biduan muda-mudi, 
Penciptamu hendaklah kamu puji. 
Bernyanyilah, bernyanyilah! 
2 
Bergaunglah paduan suara kami 
kepada-Mu, ya Bapa yang sorgawi; 
Engkau besar, termulia! 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Penuh syukur ungkapan hati kami; 
tembang mazmur selalu harus naik 
dengan merdu ke takhta-Mu. 
 

02 Votum, Introitus, Doa  : ... 
 
03 KJ 87:1+4 

 
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.' 
 



4 
Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahNya; 
lambaikan daun di tanganmu menyongsong Raja Agungmu. 
Sang Jurus'lamat t'lah dekat membawa hidup dan berkat. 
Terpuji Penebus, Pendamai yang kudus. 
 

04 Hukum Taurat: Matius 24 : 42 – 51 
 

24:42 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana 
Tuhanmu datang. 

24:43 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. 

24:44 Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia 
datang pada saat yang tidak kamu duga." 

24:45 "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya 
atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada 
waktunya? 

24:46 Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, 
ketika tuannya itu datang. 

24:47 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat 
dia menjadi pengawas segala miliknya. 

24:48 Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: 
24:49 Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, 

dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, 
24:50 maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak 

disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, 
24:51 dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-

orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." 

 
05 PKJ 60:1-2 

 
HAI UMAT MANUSIA 
1 
Hai umat manusia, siapkan hatimu 
dan sambutlah Mesias, Juruselamatmu! 
'kan datang segera Terang dan kehidupan 
yang dijanjikan Tuhan mengingat rahmatNya. 
...Berdiri di ayat 2... 



2 
Terima Tamu Agung, siapkan jalanNya! 
Semua batu sandungan singkirkan segera. 
Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, 
yang bengkok dan yang miring luruskan bagiNya! 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.3 – C.9 
 
07 BNH 574:1+3 

 
PUJILAH, PUJILAH TUHANMU 
1 
Pujilah, pujilah TuhanMu 
Nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu 
Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu 
Pujilah, pujilah Tuhanmu 
Nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu 
3 
Sambutlah, sambutlah Tuhanmu 
Nyalakanlah pelitamu selalu 
Waktunya sudah dekat, deritamu 'kan lenyap 
Sambutlah, sambutlah Tuhanmu 
Nyalakanlah pelitamu selalu 
 

08 Epistel : Yeremia 33 : 14-16 
 

33:14 "Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa 

Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum 

Yehuda. 

33:15 Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan menumbuhkan Tunas keadilan bagi 

Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. 

33:16 Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan 

tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil: TUHAN keadilan 

kita! 

 

 

 

 

 

 



09   KJ 85:1-2 
 
KUSONGSONG BAGAIMANA 
1 
Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu? 
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku! 
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku, 
Supaya kuyakini tujuan janjiMu. 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Kaum Sion menaburkan kembang di JalanMu; 
'ku ikut mengelukan Dikau di hatiku. 
Kunyanyi Hosiana, ya Raja, tolonglah! 
PadaMulah kiranya hambaMu berserah. 
 
 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Warta Jemaat (Terlampir) 
 
13 BNH 44:1+3 

 
HAI ORANG KRISTEN SAMBUTLAH 
1 
Hai orang Kristen sambutlah 
Sang Jurus'lamat manusia dengan hati ceria 
Dan pesta raya t'lah dekat 
Bagi seluruh umat-Nya yaitu hari Natal 
Mari bangkit, persiapkan perayaan bagi Tuhan 
Yesus Jurus'lamat kita 
3 
Teliti isi hatimu 
Akui semua dosamu, datanglah pada Yesus 
Jauh dari Surga datang-Nya 
Yang meninggalkan tahta-Nya, untuk menebus dosa 
T'rima Firman kehidupan yang terindah dari Tuhan 
Muliakanlah nama-Nya 



 
14 Khotbah: 1 Tesalonika 3 : 9-13 
 

3:9 Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas 

segala sukacita, yang kami peroleh karena kamu, di hadapan Allah kita? 

3:10 Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan 

muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. 

3:11 Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami 

jalan kepadamu. 

3:12 Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan 

dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti 

kami juga mengasihi kamu. 

3:13 Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan 

Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua 

orang kudus-Nya. 

 

15 Ayat Persembahan: 
 II Korintus/Korin/Chorintians 9: 7 TEV 

Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya: 

jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi 

orang yang memberi dengan sukacita. 

16 KJ 91:1---                            (Persembahan I & II) 
 
PUTRI SION, NYANYILAH 
1 
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 
Mari sambut Rajamu. Raja Damai t'rimalah! 
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 
2 
Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah! 
Dirikanlah takhtaMu mahatinggi, mulia. 
Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah! 
3 
Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia. 
Raja Damai abadi, Putra Allah yang kekal. 
Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia! 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


