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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 BN 123:1+3             

HAI SAUDARA YANG SEHATI 

1 

Hai saudara yang sehati, gapailah kedamaian 

Dalam Yesus persatukan kasih persaudaraan 

Kar'na Yesuslah kepala, kitalah anggota-Nya 

Yesus guru dan teladan, kita ini murid-Nya 



3 

Persatukanlah ya, Tuhan yang percaya pada-Mu 

Rukun dalam kasih sayang seperti perintah-Mu 

Menegakkan keadilan, itulah amanat-Mu 

Berkati persekutuan dalam sinar terang-Mu 

  

04 Hukum Taurat: Matius 22:36-40 

  

05 KJ 467:1+3 

TUHANKU, BILA HATI KAWAN 

1 

Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, 

dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. 

...Berdiri di ayat 3... 

3 

Dan hari ini aku bersembah serta padaMu, Bapa, berserah, 

berikan daku kasihMu mesra. Amin, amin. 

 

 

06 PENGAKUAN DOSA:  

  

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:   

Mazmur 66:1-9 

66:1 Untuk pemimpin biduan. Nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, 

hai seluruh bumi, 

66:2 mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian! 

66:3 Katakanlah kepada Allah: 'Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu; oleh 

sebab kekuatan-Mu yang besar musuh-Mu tunduk menjilat kepada-Mu. 



66:4 Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu, dan bermazmur bagi-Mu, 

memazmurkan nama-Mu.' S e l a 

66:5 Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah; Ia dahsyat dalam 

perbuatan-Nya terhadap manusia: 

66:6 Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki 

menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, 

66:7 yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang mata-Nya 

mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat 

meninggikan diri. S e l a 

66:8 Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian 

kepada-Nya! 

66:9 Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki 

kami goyah. 

 

 

09 KJ 436:1-2 

 

LAWANLAH GODAAN 

1 

Lawanlah godaan, s'lalu bertekun; tiap kemenangan 

kau tambah teguh; nafsu kejahatan harus kautentang; 

harap akan Yesus: pasti kau menang. 

Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 

Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang. 

...Berdiri di ayat 2... 

2 

Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah; tindakanmu 

tulus tiada bercela: junjung kebenaran, hidup dalam 

t'rang, harap akan Yesus: pasti kau menang. 

Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 

Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang. 

  

 

10 PENGAKUAN IMAN RASULI 

 

11 KOOR/VG:  

 

12 WARTA JEMAAT: 

 

 

 

 

 



13 BN 470:1-2 

YESUS AKU MILIKMU 

1 

Yesus, aku milik-Mu, juga harta milikku 

Tubuh juga nyawaku, 'ku serahkan pada-Mu 

2 

Arahkanlah mataku mengenali jalan-Mu 

Bukalah telingaku mendengarkan Firman-Mu 

 

 

14 KHOTBAH:  

Galatia 6:1-10 

6:1 Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu 

pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang 

benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu 

juga jangan kena pencobaan. 

6:2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu 

memenuhi hukum Kristus. 

6:3 Sebab kalau seorang menyangka, bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali 

tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 

6:4 Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri; maka ia boleh 

bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. 

6:5 Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. 

6:6 Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam Firman, membagi segala 

sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 

6:7 Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa 

yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 

6:8 Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan 

dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup 

yang kekal dari Roh itu. 

6:9 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang 

waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. 

6:10 Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat 

baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 

 

 

15  Ayat Persembahan: Mazmur/Psalmen/Psalms 50:14 TEV 

Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu 

kepada Yang Mahatinggi! 

 

 



16 NKB 200:1---               (Persembahan IA, IB, dan II)     

 

DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT 

1 

Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang. 

Tolong mereka yang dalam gelap; bawalah sinar terang! 

Reff. : 

Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu! 

Buatlah aku, saluran berkat bagi siapa yang risau penat. 

2 

Wartakan Kristus dengan kasih-Nya; pengampunan-Nya penuh. 

Orang 'kan datang 'pabila engkau menjadi saksi teguh. 

3 

Seperti Tuhan memb'ri padamu dan mengasihi dikau, 

b'ri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau! 

 

 

   17 PENUTUP: Doa dan Berkat  


