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00 Saat Teduh  KJ 457 
01 KJ 119:1-3  
  

HAI DUNIA GEMBIRALAH 
1 
Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu! 
Di hatimu terimalah! Bersama bersyukur, 
Bersama bersyukur, Bersama sama bersyukur! 
2 
Hai dunia, elukanlah Rajamu, Penebus! 
Hai bumi, laut, gunung lembah, bersoraklah terus, 
Bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus! 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Janganlah dosa menetap di ladang dunia, 
Sejahtera penuh berkat berlimpah s'lamanya, 
Berlimpah s'lamanya, berlimpah-limpah s'lamanya. 
 

02 Votum, Introitus, Doa  : ... 
 
 
03 KJ 10:1-2 

 
PUJILAH TUHAN, SANG RAJA 
1 
Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
Datang berkaum, brilah musikmu bergaung, 
Angkatlah puji - pujian! 



2 
Pujilah Tuhan; segala kuasa padaNya! 
Sayap kasihNya yang aman mendukung AnakNya! 
Tiada ter'pri yang kepadamu dib'ri; 
Tidakkah itu kaurasa? 
 

04 Hukum Taurat: Mazmur 3:5-6 
… 

 

05 BNH 722:1-2 
 
KEPADAMU TUHANKU 
1 
KepadaMu Tuhanku 'ku s'rahkan diriku 
S'lamatkanlah jiwaku dari segala dosaku 
Yesus, Kaulah Tuhanku; Yesus, Kaulah Rajaku 
Kepadamu ya Tuhanku 'kuserahkan semua hidupku 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
KepadaMu Tuhanku 'ku bawa diriku 
Dengarkanlah doaku, kasihanilah hambaMu 
Engkau tau ya Tuhanku yang terbaik bagiku 
B'rilah damai padaku, bagiku dan semua umatMu 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.10 – C.10 
 
07 NKB 3:1+3 

TERPUJILAH ALLAH 
1 
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
begitu kasih-Nya 'tuk dunia cemar, 
sehingga dib'rilah Putera-Nya Kudus 
mengangkat manusia serta menebus. 
Ref. : 
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
Dapatkahlah Allah demi Put'ra-Nya, 
b'ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 



3 
Tiada terukur besar hikmat-Nya; 
penuhlah hatiku seba Anak-Nya. 
Dan amatlah k'lak hati kita senang, 
melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Ref.. 
 

08 Epistel : Efesus 5:13-16 
  

5:13 Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, 

sebab semua yang nampak adalah terang. 

5:14 Itulah sebabnya dikatakan: "Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari 

antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." 

5:15 Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah 

seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, 

5:16 dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 

 

09   KJ 438:1-2 
 
APAPUN JUGA MENIMPAMU 
1 
Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. 
Naungan kasihNya pelindungmu, Tuhan menjagamu. 
Reff: 
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, 
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. 
Masa depanmu kelam pekat? Tuhan menjagamu. 
 
 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Pemberitahuan Singkat (Sunggulsunggul) 
 
 
 
 



13 Membaca Laporan Bericht Huria 2021 
  
14 BNH 770:1-2 KEPADA ALLAH YANG MAHAKUASA 

1 
Kepada Allah yang Maha Kuasa 
Kita datang mohon pertolongan 
Walau musuh kejam datang menyerang 
Di tanganNya kau aman dan tentram 
Walau musuh kejam datang menyerang 
Di tanganNya kau aman dan tentram 
2 
Tuhan Allahmu Maha Perkasa 
Gunung batu pelindung sempurna 
Jiwamu yang sesak, hanya sebentar 
Segera kau memuji namaNya 
Jiwamu yang sesak, hanya sebentar 
Segera kau memuji namaNya 

 
15 Pembacaan Laporan Keuangan Tahun 2021 
 
16 PKJ 131:1 'KU YAKIN TUHAN TUNTUN LANGKAHKU 

1 
'Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 
serta membuka jalan bagiku. 
Jika sungguh berserah 
dan berdoa padaNya, 
Tuhan membuka jalan bagiku. 

 
17 Kata Sambutan: 

 (a) Mewakili Jemaat   : 
 (b) Mewakili Majelis   : 
 

18 PKJ 131:3    'KU YAKIN TUHAN TUNTUN LANGKAHKU 
3 
'Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 
serta membuka jalan bagiku. 
Bagi Dia hidupku, 



kata dan tindakanku; 
Tuhan membuka jalan bagiku. 

 
19 DOA SYAFAAT: Oleh Pendeta 
 
20 BNH 655:2-3 

 
DI ATAS BATU DASAR 
2 
Dari seluruh bangsa yang ada di dunia 
Gereja jadi satu di dalam Tuhannya 
Berbagai karunia dari Roh yang Esa 
Satu iman, baptisan, satu harapannya 
3 
Di dalam pergumulan dan perjuangannya 
Selalu mengharapkan damai sejahtera 
Imannya t'lah melihat gereja yang menang 
Derita digantikan bahagia yang baka 
 

 
21 Khotbah: Yeremia 29:10-14 
 

29:10 Sebab beginilah firman TUHAN: Apabila telah genap tujuh puluh tahun 

bagi Babel, barulah Aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-

Ku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 

29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku 

mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai 

sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu 

hari depan yang penuh harapan. 

29:12 Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka 

Aku akan mendengarkan kamu; 

29:13 apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu 

menanyakan Aku dengan segenap hati, 

29:14 Aku akan memberi kamu menemukan Aku, demikianlah firman 

TUHAN, dan Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan 

mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke 

mana kamu telah Kuceraiberaikan, demikianlah firman TUHAN, dan 

Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana Aku telah 

membuang kamu. 
 



22 Ayat Persembahan: 
 Amsal/Poda/Proverbs 3:9 TEV 

Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari 

segala penghasilanmu. 

23 BNH 758:1---                            (Persembahan I & II) 
 
TUHAN B'RI PERTOLONGAN 
1 
Tuhan b'ri pertolongan di dalam hidupmu 
Dib'riNya pengharapan di tiap langkahmu 
Walau terkadang ragu iman percayamu 
Tuhan s'lalu setia menjaga hidupmu 
2 
Tuhan b'ri pertolongan di dalam hidupmu 
Segala hal yang baik dib'riNya padamu 
Tuhan yang memberikan bekal yang kau perlu 
Nyanyikanlah pujian kepada Tuhanmu 
3 
Tuhan perlindunganmu hai orang beriman 
Tuhan yang memimpinmu ke jalan yang benar 
Supaya kau bahagia di dalam hidupmu 
Sekarang dan s'lamanya Yesus besertamu 
 

24 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


