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00 Saat Teduh  KJ 457 
01 KJ 367:1-3  
  

PADAMU, TUHAN DAN ALLAHKU 
1 
PadaMu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku: 
dariMu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu 'ku teduh. 
Hatiku yang Engkau pulihkan padaMu juga kuberikan. 
2 
Di dalam Yesus Kaunyatakan, ya Bapa, isi hatiMu: 
curahan kasih, kesukaan Engkau limpahkan bagiku. 
Andaikan orang menyadari, niscaya, Tuhan, Kau dicari. 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Kumuliakan kuasa kasih, yang dalam Yesus terjelma; 
'ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmatNya. 
Diriku tak kuingat lagi, lautan kasih kuselami. 
 

02 Votum, Introitus, Doa  : A.IV.A.5 + D.IV.12 
  
03 KJ 39:1+3 

 
KU DIBERI BELAS KASIHAN 
1 
'Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 
tadi 'ku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu! 
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia, 
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia! 
3 



Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu: 
hanya berkat pengasihanMu rukunlah aku dan Engkau. 
'Ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu, 
'ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu. 
 

04 Hukum Taurat: 2 Korintus 13:11 
 
Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya 

sempurna. Terimalah segala nasihatku! Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah 

dalam damai sejahtera; maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan 

menyertai kamu! 
 

05 KJ 358:1+3 
 
SEMUA YANG LETIH LESU 
1 
Semua yang letih lesu, berdosa, bercela, terima rahmat 
Tuhanmu, percaya sabdaNya. 
Reff: 
Datang saja pada Yesus; kini saatnya! 
Datang saja pada Yesus, t'rima rahmatNya. 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Dialah Jalan yang benar ke damai yang baka. 
Percayalah kepadaNya dan t'rima berkatNya. 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.5 – C.5 
 
07 PKJ 209:1-2 

 
KASIH SETIAMU 
1 
Kasih setiaMu sungguh lebih baik, 
lebih berharga dari hidupku. 
Maka bibirku megahkan Dikau; 
kasih setiaMu sungguh lebih baik. 
2 
Seumur hidup kupuji Engkau; 



kunaikkan doa dalam namaMu. 
Kasih setiaMu lebih berharga 
dan lebih baih dari hidupku. 
 

08 Epistel : 1 Korintus 12:1-11 
  

12:1 Sekarang tentang karunia-karunia Roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu 

mengetahui kebenarannya. 

12:2 Kamu tahu, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa 

berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. 

12:3 Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang 

berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: "Terkutuklah Yesus!" dan tidak 

ada seorang pun, yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh Roh 

Kudus. 

12:4 Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. 

12:5 Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 

12:6 Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang 

mengerjakan semuanya dalam semua orang. 

12:7 Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan 

bersama. 

12:8 Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan 

hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata 

dengan pengetahuan. 

12:9 Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia 

memberikan karunia untuk menyembuhkan. 

12:10 Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan 

kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang 

lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 

Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan 

bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan 

bahasa roh itu. 

12:11 Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang 

memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang 

dikehendaki-Nya. 

 

09   KJ  58:1-2 
 
MAHAKASIH YANG ILAHI 
1 
Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga, turunlah 
Mendiami hati kami; Kau mahkota kurnia. 
Yesus, Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar! 
Datanglah membawa s'lamat bagi kami yang gentar. 
...Berdiri di ayat 2... 



2 
Ya, hembuskan Roh kasih-Mu dalam hati yang resah; 
b'ri sejahtera janji-Mu, agar kami warisnya. 
Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah; 
diri kami b'ri merdeka dalam Dikau s'lamanya. 
 
 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Warta Jemaat (Terlampir) 
13 PKJ 216:1+3 

 
BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU 
1 
Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. 
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku! 
Reff.: 
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 
3 
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. 
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku! Reff... 
 
 

 
14 Khotbah: Mazmur 36:6-11 
 

36:6 Ya TUHAN, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. 

36:7 Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan 

samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kauselamatkan, ya 

TUHAN. 

36:8 Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah! Anak-anak manusia 

berlindung dalam naungan sayap-Mu. 

36:9 Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu; Engkau 

memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. 

36:10 Sebab pada-Mu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat 

terang. 



36:11 Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan 

keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati! 

 

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 BNH 564:1---                            (Persembahan IA, IB, dan II) 
 
BERSUKACITALAH 
1 
Bersukacitalah karena Tuhanku 
Bersukacitalah kerena Allahku 
Bersukacitalah karena Tuhanku 
Dialah sumber kekuatanku 
2 
Tuhan Allahku sungguh baik dan benar 
Tuhan Allahku sungguh baik dan benar 
Tuhan Allahku sungguh baik dan benar 
Hendaklah kita baik dan benar 
3 
Tuhanku Maha Kasih, Adil dan Kudus 
Tuhanku Maha Kasih, Adil dan Kudus 
Tuhanku Maha Kasih, Adil dan Kudus 
Hendaklah kita adil dan kudus 
4 
Tuhanku murah hati serta setia 
Tuhanku murah hati serta setia 
Tuhanku murah hati serta setia 
UmatNya murah hati dan setia 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


