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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  : A.XV.A.1 + D.XII.35 
  
03 BN 113:1-2 

 
TUHAN ALLAH YANG TRITUNGGA 
1 
Tuhan Allah yang Tritunggal, Bapa Putra Roh Kudus 
Tuhan t'lah memperdamaikan, diri-Nya dan jiwaku 
Kini hidup yang kekal, tersedia bagiku 
Dosaku tlah Kau ampuni, oleh kasih-Mu abadi 
2 
Diamlah dalam hatiku, Kuduskanlah jiwaku 
Agar jujur bicaraku, Dusta jauh dariku 
Kejahatan lain pun, ku tentang dengan tekun 
Kau kupuji ya Tuhanku, Dengan kata dan sikapku 
 

04 Hukum Taurat: I – IV 
 

05 PKJ 46:1-2 
 
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 2... 
2 
Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, 'ku datanglah, 
dan mengecap kekayaanMu, 'ku datang padaMu. 
Dari cela keaibanku pada salibMu 'ku berteduh, 
dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.7 – C.14 
 
 



07 KJ 341:1-2 
 
KUASAMU DAN NAMAMULAH 
1 
KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar dan kar'na itu, 
ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam 
mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar, di panas 
surya mekar berbuahlah. Tuaian pun besar. 
2 
Teladan sudah Kauberi demi deritaMu dan melalui salibMu 
Kaut'rima kuasaMu! Bagian kami tak lebih, seperti segenggam 
Benih, melintas kubur yang gelap, agar kelak 'kan menetap 
BersamaMu di Firdaus gemerlap. 

 
08 Epistel : Roma 5:1-5 
  

5:1 Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai 

sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 

5:2 Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia 

ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam 

pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 

5:3 Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan 

kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, 

5:4 dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan 

pengharapan. 

5:5 Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah 

dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan 

kepada kita. 
 

 

09   BN 116:1-2 
 
KAU T'LAH MENCIPTAKANKU 
1 
Kau t'lah menciptaku, sinari hatiku 
Apapun milikku semuanya dari-Mu 
Kuasailah diriku, 'ku mau taat pada-Mu 
Kuatkanlah diriku melakukan Firman-Mu 
Tolonglah aku Tuhanku, Allah penciptaku 
...Berdiri di ayat 2... 



2 
Tuhan penebusku, kuduskan jiwaku 
Dengan darah kudus hapuskan dosaku 
Terpujilah nama-Mu kar'na pengorbanan-Mu 
Dengan perkataanku maupun perbuatanmu 
Ya Yesus Jurus'lamatku, t'rimalah syukurku 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Warta Jemaat (Terlampir) 
 
13 KJ 242:1-2 

 
MULIAKAN ALLAH BAPA 
1 
Muliakan Allah Bapa, muliakan PutraNya, muliakan 
Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa! Haleluya, puji Dia 
Kini dan selamanya! 
2 
Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus, 
yang membuat kita waris KerajaanNya terus. 
Haleluya, puji Dia, Anakdomba yang kudus! 
 

14 Khotbah: Mazmur 8:1-10 
 

8:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur Daud. 

8:2 Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 

Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. 

8:3 Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kauletakkan 

dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan 

pendendam. 

8:4 Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang 

yang Kautempatkan: 

8:5 apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, 

sehingga Engkau mengindahkannya? 

8:6 Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah 

memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 

8:7 Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya 

telah Kauletakkan di bawah kakinya: 



8:8 kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di 

padang; 

8:9 burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus 

lautan. 

8:10 Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 

 

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

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

16 KJ 243:1---                            (Persembahan IA, IB, dan II) 
 
HALELUYA! TERPUJILAH 
1 
Haleluya! Terpujilah Pencipta alam semesta, 
Sang Bapa Mahakuasa! Mestilah kebesaranNya 
Dan hikmat kasih sayangNya dipuji alam raya! 
2 
Haleluya! Terpujilah Sang Putra yang ke dunia 
membawa damai Allah! Mestilah kar'na kurbanNya, 
Sang Penebus manusia dipuji alam raya! 
3 
Haleluya! Terpujilah Sang Roh yang kediamanNya 
di hati yang percaya! Mestilah Pengarunia, 
Penuntun ke terang baka, dipuji alam raya! 
4 
Haleluya! Terpujilah Yang oleh malak disembah 
di sorga selamanya! Mestilah kini dan terus 
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus dipuji alam raya! 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


