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00 SAAT TEDUH  KJ 457 
 

01 KJ 2:2-4                

SUCI, SUCI, SUCI 

2 

Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur di depan takhtaMu memb'ri 

mahkotanya 

Segenap malaikat sujud menyembahMu, Tuhan, Yang Ada s'lama-lamanya. 

3 

Suci, suci, suci! Walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahMu, 

Kau tetap Yang Suci, tiada terimbangi, Kau Mahakuasa, murni kasihMu 

...Berdiri di ayat 4... 

4 

Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa! Patut Kau dipuji seluruh karyaMu. 

Suci, suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namaMu! 

 

02 Votum-Introitus-Doa:  

  

03 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. 

  

04 Hukum Taurat: 2 Timotius 4:2 

  

 

 



05 KJ 467:1-2 

TUHANKU, BILA HATI KAWAN 

1 

Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, 

dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. 

...Berdiri di ayat 2... 

2 

Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, 

pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. 

 

06 PENGAKUAN DOSA:  

  

07 PKJ 121:1-2 

 ANDAIKAN KASIHMU TIDAK MERANGKULKU 

1 

Andaikan kasihMu tidak merangkulku, 

aku lemah. 

Seluruh hidupku tidaklah menentu, 

lelah, resah. 

2 

Kauulur tanganMu menuntun langkahku 

yang tersendat; 

dan dengan darahMu Kau uras jiwaku 

keji sesat. 

 

 

08 EPISTEL:   

Kolose 1:1-14 

1:1 Dari Paulus, rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius 

saudara kita, 

1:2 kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di 

Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai 

kamu. 

1:3 Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus 

Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, 

1:4 karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan 

tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, 

1:5 oleh karena pengharapan, yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang 

pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, 

yaitu Injil, 

1:6 yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di 

seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu 

mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. 



1:7 Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami 

kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. 

1:8 Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam Roh. 

1:9 Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti 

berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat 

dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan 

sempurna, 

1:10 sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya 

dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang 

baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, 

1:11 dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk 

menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, 

1:12 dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan 

kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-

orang kudus di dalam kerajaan terang. 

1:13 Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke 

dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; 

1:14 di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 

 

 

09 BN 25:1-2 

 

FIRMAN-MU TUHAN ALLAHKU 

1 

Firman-Mu Tuhan Allahku tak ternilai bagiku 

Kujadikan peganganku di tiap langkah hidupku 

Kalau bukan Firman Tuhan dasar iman umat-Mu 

Apakah dasar yang kuat, selain Firman Tuhanku 

...Berdiri di ayat 2... 

2 

Yesus liatlah hamba-Mu, pelihara hidupku 

Dan teguhkanlah imanku, dalam roh dan jiwaku 

Dan kobarkanlah hatiku melakukan Firman-Mu 

Bagai Maria yang selalu haus akan Firman-Mu 

  

 

10 PENGAKUAN IMAN RASULI 

 

11 KOOR/VG:  

 

12 WARTA JEMAAT: 

 

 



13 BN 232:1-2 

DARI SEGALA KARUNIA 

1 

Dari segala karunia berharga 

Satu 'ku tahu 'ku yakin teguh 

Yesus Tuhanku, Kau paling berharga 

Paling utama dalam hidupku 

Ref.: 

Ikut Tuhanmu, taati Firman-Nya 

Percaya dan andalkanlah janji-Nya 

2 

Ingin berhikmat? Temuilah Tuhan-Mu 

Serahkan semua kekuranganmu 

Turut Firman-Nya rendahkan hatimu 

Damai sentosa seg'nap hidupmu. Ref.. 

 

 

14 KHOTBAH:  

Ulangan 30:11-14 

30:11 Sebab perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah 

terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. 

30:12 Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata: Siapakah yang akan 

naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada 

kita, supaya kita melakukannya? 

30:13 Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata: 

Siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi 

kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? 

30:14 Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di 

dalam hatimu, untuk dilakukan. 

 

 

15  Ayat Persembahan: Ibrani/Heber/Hebrew 13:16 TEV 

Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan: sebab korban - 

korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. 

 

 

 

 



16 BN 28:1---               (Persembahan IA, IB, dan II)     

 

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 

3 

Sudah tersedia kasih dan rahmat-Nya, kemurahan-Nya 

Yesus disalibkan, kurban penebusan, dosa manusia 

S'gala hormat bagi-Nya, dari umat yang percaya 

Yang dis'lamatkan-Nya 

4 

Firman kehidupan kini dib'ritakan bagi umat-Nya 

Kotbah yang bermakna, indah menyegarkan 

Hati pendengar, kotbah memberi pesan 

Hidup dalam pertobatan, taat pada Tuhan 

 

 

   17 PENUTUP: Doa dan Berkat  


