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00 Saat Teduh  KJ 457 
01 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. 
2 
Dan darah Anak-Nyalah yang menebus 
mereka yang yakin 'kan janji kudus; 
dosanya betapapun juga keji, 
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Ref.. 
...Berdiri di ayat 3... 
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.. 
 
 
 
 



02 Votum, Introitus, Doa  : ... 
 
03 BNH 70:1+3 

 
SETAHUN WAKTU BERLALU 
1 
Setahun waktu berlalu, aku bersyukur pada-Mu 
Atas berkat dan rahmat-Mu memelihara umat-Mu 
3 
Taburkan firman-Mu Tuhan, kuatkan hati yang resah 
Enyahkan iblis penyesat dari umat-Mu yang lemah 
 

04 Hukum Taurat: 1 Korintus 10:31 
 

10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, 

atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya 

itu untuk kemuliaan Allah. 

 
05 KJ 353:1-2 

 
SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL 
1 
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. 
Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. 
Reff: 
'Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!' Sungguh 
lembut Tuhan Yesus memanggil, 'Kau yang sesat, marilah!' 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau; 
Janganlah enggan menerima kasihNya terhadap aku dan kau. 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.3 – C.14 
 
 
 
 
 



07 KJ 408:1-2 
 
DIJALANKU 'KU DIIRING 
1 
Di jalanku 'ku diiring oleh Yesus Tuhanku. 
Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku? 
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. 
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku; 
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku. 
2 
Di jalanku yang berliku dihiburNya hatiku; 
bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. 
Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, 
dari cadas didepanku datang air yang sedap; 
dari cadas didepanku datang air yang sedap. 
 

08 Epistel : Efesus 1:3-14 
  

1:3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah 

mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. 

1:4 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita 

kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. 

1:5 Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk 

menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 

1:6 supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada 

kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. 

1:7 Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 

pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, 

1:8 yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 

1:9 Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan 

rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-

Nya di dalam Kristus 

1:10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus 

sebagai Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. 

1:11 Aku katakan "di dalam Kristus", karena di dalam Dialah kami mendapat bagian 

yang dijanjikan -- kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu 

sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut 

keputusan kehendak-Nya -- 

1:12 supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh 

menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. 

1:13 Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah mendengar firman kebenaran, 

yaitu Injil keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, 

dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. 



1:14 Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh 

seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji 

kemuliaan-Nya. 

 

09   BNH 69:1+3 
 
YESUS B'RILAH PERTOLONGAN 
1 
Yesus, b'rilah pertolongan kapan dan di mana pun 
Memasuki tahun baru, mengikuti-Mu tekun 
Bimbing dan berkatilah umat-Mu selamanya 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Ini tahun pengasihan, rahmat Tuhan bagiku 
Dan berilah pengampunan atas dosa-dosaku 
Hanya oleh darah-Mu, Kau sucikan hatiku 
 
 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Warta Jemaat (Terlampir) 
13 NKB 128:1+4 

 
'KU BERSERAH KEPADA ALLAHKU 
1 
'Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu. 
Tiap detik tak berhenti, Bapa sorgawi t'rus menjagaku. 
Reff.: 
'Ku tahu benar 'ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera; 
Di taufan g'lap 'ku didekap, Bapa sorgawi t'rus menjagaku. 
4 
Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. 
'Ku dihentar dan tak gentar, Bapa sorgawi t'rus menjagaku. Reff.. 
 
 

 



14 Khotbah: Mazmur 147:12-20 
 

147:12 Megahkanlah TUHAN, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion! 

147:13 Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-

anakmu di antaramu. 

147:14 Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan 

engkau dengan gandum yang terbaik. 

147:15 Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi; dengan segera firman-Nya 

berlari. 

147:16 Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun 

beku seperti abu. 

147:17 Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang 

tahan berdiri menghadapi dingin-Nya? 

147:18 Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya, Ia 

meniupkan angin-Nya, maka air mengalir. 

147:19 Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan-Nya 

dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. 

147:20 Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-

Nya tidak mereka kenal. Haleluya! 

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

Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari 
segala penghasilanmu. 

16 KJ 393:1---                            (Persembahan I & II) 
 
TUHAN, BETAPA BANYAKNYA 
1 
Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi, 
teristimewa rahmatMu dan hidup abadi. 
Reff: 
T'rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 
2 
Sanak saudara dan teman Kaub'ri kepadaku; 
berkat terindah ialah 'ku jadi anakMu. 
3 
Setiap hari rahmatMu tiada putusnya: 
hendak kupuji namaMu tetap selamanya. 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


