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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 BNH 28:1-2 

 
FIRMAN TUHAN ALLAH 
1 
Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang 
Sumber suka cita dan pelipur lara, bagi yang resah 
Tuhan maha kuasa, Jurus'lamat manusia 
Dari kuasa dosa 
2 



Semua rancangan-Nya sebelum dunia, diciptakan-Nya 
Makna semua kurban penebusan dosa digenapi-Nya 
Janji kes'lamatan-Nya, digenapi Kristus Tuhan 
Jurus'lamat kita 
 

04 Hukum Taurat: I – IV 
 … 

05 PKJ 46:1+3 
 
DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM 
1 
Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, 'ku datanglah, 
masuk terangMu bebas senang, 'ku datang padaMu. 
Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatanMu; 
dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, 'ku datanglah, 
masuk ke dalam bandar terang, 'ku datang padaMu. 
Dari keputus-asaanku masuk ke dalam anug'rahMu; 
dalam susahku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.9 – C.9 
 
07 KJ 395:1+3 

 
BETAPA INDAH HARINYA 
1 
Betapa indah harinya saat kupilih Penebus. 
Alangkah sukacitanya, 'ku memb'ritakannya terus. 
Reff: 
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 'Ku 
diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus. 
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 
3 
Sudah 'ku jadi milikNya, Ia pun milikku kekal. 
Yakin penuh 'ku ikutlah: suara Tuhan kukenal. 



 
08 Epistel : Yesaya 43:1-7 
  

43:1 Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai 

Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel: "Janganlah takut, sebab Aku telah 

menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini 

kepunyaan-Ku. 

43:2 Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau 

melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan 

melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan 

membakar engkau. 

43:3 Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, Yang Mahakudus, Allah Israel, 

Juruselamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia 

dan Syeba sebagai gantimu. 

43:4 Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi 

engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa 

sebagai ganti nyawamu. 

43:5 Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau, Aku akan mendatangkan anak 

cucumu dari timur, dan Aku akan menghimpun engkau dari barat. 

43:6 Aku akan berkata kepada utara: Berikanlah! dan kepada selatan: Janganlah 

tahan-tahan! Bawalah anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku 

perempuan dari ujung-ujung bumi, 

43:7 semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk 

kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan!" 

 

09   KJ 243:1-2 
 
HALELUYA! TERPUJILAH 
1 
Haleluya! Terpujilah Pencipta alam semesta, 
Sang Bapa Mahakuasa! Mestilah kebesaranNya 
Dan hikmat kasih sayangNya dipuji alam raya! 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Haleluya! Terpujilah Sang Putra yang ke dunia 
membawa damai Allah! Mestilah kar'na kurbanNya, 
Sang Penebus manusia dipuji alam raya! 
 
 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 



12 Warta Jemaat (Terlampir) 
13 BNH 112:1-2 

 
HALELUYA MULIAKANLAH 
1 
Haleluya, muliakanlah Allah-Mu yang maha kuasa! 
Kar'na kemurahan-Nya 
Bersukacitalah semua, memuliakan nama-Nya 
Kar'na kebaikan-Nya 
Puji, hormat, kemuliaan, kekuasaan, kebajikan 
Semuanya bagi Tuhan 
2 
Haleluya, nyanyikanlah pujian bagi Anak-Nya! 
Yang datang ke dunia 
Karena kasih sayang-Nya, Ia korbankan darah-Nya 
Menebus dosa kita 
Puji Tuhan, kita sudah dibenarkan, didamaikan 
Dengan Bapa yang di Surga 
 
 

 
14 Khotbah: Lukas 3:15-17, 21-22 
 

3:15 Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya 

bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, 

3:16 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku 

membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku 

akan datang dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Ia akan 

membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 

3:17 Alat penampi sudah di tangan-Nya untuk membersihkan tempat 

pengirikan-Nya dan untuk mengumpulkan gandum-Nya ke dalam 

lumbung-Nya, tetapi debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang 

tidak terpadamkan." 

; 

3:21 Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga 

dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit 

3:22 dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas-Nya. Dan 

terdengarlah suara dari langit: "Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, 

kepada-Mulah Aku berkenan." 

 



 

15 Ayat Persembahan: 
 II Korintus/Korint/Chorintians 9:12 TEV 

Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya 
mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus: tetapi juga 
melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 

16 BNH 137:1---                            (Persembahan I, II, dan Pusat) 
 
KITA SUDAH MENGENAL 
1 
Kita sudah mengenal Firman Kehidupan 
Sukacita yang kekal untuk yang berduka 
Bagi yang menyambut-Nya dan tetap percaya 
Bagi Yesus Tuhannya dan Jurus'lamatnya 
2 
Kar'na itu pujilah Tuhan Allah Bapa 
Muliakan nama-Nya yang menghibur kita 
Sambut dan rayakanlah hari peringatan 
Atas kasih rahmat-Nya dan kesetiaan-Nya 
3 
Tuhan Allah yang Esa yang kami muliakan 
Sambut dan terimalah lagu dan pujian 
Hormat bagi nama-Mu, Anak dan Roh kudus 
Yang membawa umat-Mu masuk k'rajaan-Mu 
4 
Tuhan peliharalah kami selamanya 
Firman-Mu b'ritakanlah bagi s'gala bangsa 
Yang belum mengenal-Mu, Yesus dan Roh Kudus 
Datang sujud bertelut di hadapan Kristus 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


