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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 BN 580:1+3             

AKU DATANG PADAMU 

1 

Aku datang padaMu, datang ke hadiratMu 

Aku datang pada Tuhanku, aku mau memujiMu 

3 

Aku datang padaMu, aku mengasihiMu 

Aku datang pada Tuhanku, aku mengasihiMu 

  

 

04 Hukum Taurat: I – IV 

  

 

 



05 KJ 413:1-2 

TUHAN, PIMPIN ANAKMU 

1 

Tuhan, pimpin anakMu, agar tidak tersesat. 

Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat 

Reff: 

Tuhan pimpin! Arus hidup menderas; 

Agar jangan 'ku sesat, pegang tanganku erat. 

...Berdiri di ayat 2... 

2 

Hanya Dikau sajalah Perlindungan yang teguh. 

Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. 

 

 

06 PENGAKUAN DOSA:  

  

07 BN 475:1-2 

 AKU IKUT KAU SELALU 

1 

Aku ikut Kau selalu, Yesus Jurus'lamatku 

'Ku tak 'kan meninggalkan-Mu, Engkau Tuhan Penebus 

Refr.: 

Aku ini murid-Mu, aku ini murid-Mu 

Aku ikut Kau selalu, Yesus Jurus'lamatku 

2 

Tak 'kan ada satu Tuhan yang setara dengan-Mu 

Yang menuntunku berjalan menuju ke rumah-Mu. Ref.. 

 

 

08 EPISTEL:   

Lukas 9:51-62 

9:50 Yesus berkata kepadanya: 'Jangan kamu cegah, sebab barangsiapa tidak 

melawan kamu, ia ada di pihak kamu.' 

9:51 Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan 

pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem, 

9:52 dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu 

masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu 

bagi-Nya. 

9:53 Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena 

perjalanan-Nya menuju Yerusalem. 

9:54 Ketika dua murid-Nya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, 

mereka berkata: 'Tuhan, apakah Engkau mau, supaya kami menyuruh api 

turun dari langit untuk membinasakan mereka?' 



9:55 Akan tetapi Ia berpaling dan menegor mereka. 

9:56 Lalu mereka pergi ke desa yang lain. 

9:57 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan mereka, 

berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus: 'Aku akan mengikut 

Engkau, ke mana saja Engkau pergi.' 

9:58 Yesus berkata kepadanya: 'Serigala mempunyai liang dan burung 

mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk 

meletakkan kepala-Nya.' 

9:59 Lalu Ia berkata kepada seorang lain: 'Ikutlah Aku!' Tetapi orang itu 

berkata: 'Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku.' 

9:60 Tetapi Yesus berkata kepadanya: 'Biarlah orang mati menguburkan orang 

mati; tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-

mana.' 

9:61 Dan seorang lain lagi berkata: 'Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi 

izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku.' 

 

 

09 KJ 370:1+3 

 

'KU MAU BERJALAN DENGAN JURUS'LAMATKU 

1 

'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku di lembah 

berbunga dan berair sejuk. Ya, ke mana juga aku mau 

mengikutNya. Sampai aku tiba di neg'ri baka. 

Reff: 

Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 'ku tetap mendengar dan 

MengikutNya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ya, ke mana 

Juga 'ku mengikutNya! 

...Berdiri di ayat 3... 

3 

Bersama Jurus'lamat hatiku teguh dilembah dan bukit yang 

perlu kutempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalanNya 

yang menuju rumah Allah yang baka. 

  

 

10 PENGAKUAN IMAN RASULI 

 

11 KOOR/VG:  

 

12 WARTA JEMAAT: 

 

 

 



13 PKJ 187:1-2 

KUDENGAR SUARAMU YESUS 

1 

Kudengar suara Yesus, kudengar suara Yesus: 

Jurus'lamatku memanggil, 'Pikul salib, ikutlah Aku!' 

Reff.: 

Aku ikut Jurus'lamat, aku ikut Jurus'lamat, 

dan kemana pun langkahNya aku ikut, ikut Tuhanku. 

2 

Ke Getsemani kuikut, ke Getsemani kuikut; 

ikut dalam pergumulan, aku ikut, ikut Tuhanku. Reff... 

 

 

14 KHOTBAH:  

Rut 1:7-17 

1:7 Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan 

kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah 

Yehuda, 

1:8 berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu: 'Pergilah, pulanglah 

masing-masing ke rumah ibunya; TUHAN kiranya menunjukkan kasih-Nya 

kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu 

dan kepadaku; 

1:9 kiranya atas karunia TUHAN kamu mendapat tempat perlindungan, masing-

masing di rumah suaminya.' Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis 

dengan suara keras 

1:10 dan berkata kepadanya: 'Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada 

bangsamu.' 

1:11 Tetapi Naomi berkata: 'Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut 

dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk 

dijadikan suamimu nanti? 

1:12 Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk 

bersuami. Seandainya pikirku: Ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini 

aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, 

1:13 masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu 

harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-

anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami dari pada kamu, sebab tangan 

TUHAN teracung terhadap aku?' 

1:14 Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya 

itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. 

1:15 Berkatalah Naomi: 'Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada 

para allahnya; pulanglah mengikuti iparmu itu.' 

1:16 Tetapi kata Rut: 'Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang 

dengan tidak mengikuti engkau; sebab ke mana engkau pergi, ke situ jugalah 



aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam: 

bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku; 

1:17 di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. 

Beginilah kiranya TUHAN menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, 

jikalau sesuatu apa pun memisahkan aku dari engkau, selain dari pada maut!' 

 

 

15  Ayat Persembahan: II Korintus/Korin/Chorintians 9: 7 TEV 

   

16 KJ 376:1---               (Persembahan IA, IB, dan II)     

 

IKUT DIKAU SAJA, TUHAN 

1 

Ikut dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku; 

Aku s'lamat dan sentosa hanya oleh darahMu 

Reff: 

Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 

2 

Ikut Dikau di sengsara, kar'na janjiMu teguh: 

atas kuasa kegelapan 'ku menang bersamaMu. 

3 

Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, 

hanya turut kehendakMu dan padaMu berserah. 

4 

Ikut dalam kesucian, lahir, batin yang bersih; 

aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. 

 

 

   17 PENUTUP: Doa dan Berkat 


