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01.  PEMBUKAAN : 
P : Selamat Hari Minggu buat kita semua. Sekarang kita telah 

memasuki Minggu SEPTUAGESIMA, dan kita diarahkan 
dengan topik Minggu “PERKATAAN YESUS PENUH KUASA”. 
Karena itu, di dalam kerendahan hati dan ketaatan, marilah 
kita besekutu dengan Allah, memuji dan memuliakan Tuhan 
Allah, kita bernyanyi: 

   

02. Bernyanyi KJ No. 10 : 3, 5  “PUJILAH TUHAN, SANG RAJA” 
❖ Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu; 

dalam kasihNya seluruh hidupmu tertuntun; 
hatimu tahu: berulang kali engkau 
oleh sayapNya terlindung.                (Berdiri) 

❖ Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi! 
Semua mahluk bernafas, iringilah kami! 
Puji terus Nama Yang Maha Kudus! 
Padukan suaramu: Amin. 

 

03. VOTUM – INTROITUS – DOA: 
P : Di dalam nama Allah Bapa, dan nama anakNya Tuhan Yesus 

Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan 
bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus : Marilah 
kepadaKu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang 
Kupasang dan belajarlah kepadaKu, karena Aku lemah 
lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat 
ketenangan. Haleluya 

J :  (Menyanyikan): Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

P : Marilah kita berdoa: Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di 
surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, 
karena musuh kami terlalu kuat untuk kami, kami selalu 
dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan 
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mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah 
menderita untuk kami. Amin    (Duduk) 

04. Bernyanyi KJ No. 293 : 3  “PUJI YESUS”            
❖ Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! Hosiana! Soraknya bergema. 

K'rajaanNya untuk selama-lamanya: Yesus Kristus Raja, Nabi, 
Imam. Ia datang: Raja segala alam;  
kuasa, hormat hanya kepadaNya. 
Puji Dia! B'ritakan keagunganNya! Puji Dia! Mari bernyanyilah! 

 

05. HUKUM TAURAT :   
P : Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 

SEPTUAGESIMA, Hukum Taurat Keempat dan Artinya,  
“Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah 
segala pekerjaanmu di dalam enam hari; tetapi pada hari 
yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak 
boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau 
perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, 
ternakmu atau orang lain yang berada di tempat 
kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan 
segala isinya di dalam enam hari. Kemudian Ia beristirahat 
pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati 
hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah : Kita 
harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan 
menganggap rendah akan ajaran dan Firman Allah; 
hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita 
tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. 
(Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari 
Tuhan kita)  

J : Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang 
sesuai dengan hukumMu. Amin. 
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06. Bernyanyi KJ No. 358 : 1 – 2  “SEMUA YANG LETIH LESU” 
❖ Semua yang letih lesu, berdosa, bercela, 

terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdaNya. 
Datang saja pada Yesus; kini saatnya! 
Datang saja pada Yesus, t'rima rahmatNya.       (Berdiri) 

❖ Cucuran darah Almasih memb'ri berkat penuh, 
membasuh hati yang keji; jiwa tenang teduh.  
Datang saja pada Yesus; kini saatnya! 
Datang saja pada Yesus, t'rima rahmatNya. 

 

07. DOA PENGAKUAN DOSA: 
P : Marilah kita mengaku dosa dihadapan Tuhan! Kita 

berdoa: Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. 
Engkaulah Allah, yang Mahakuasa pencipta segala sesuatu. 
Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang 
kehadapanMu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan 
karena melanggar hukumMu, baik melalui perkataan kami 
yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi 
yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat 
murka Tuhan, akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah 
Tuhan Pengasih dan Penyayang. Kasihanilah kami, 
ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam 
AnakMu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh 
Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam 
Kebenaran dan Kekudusan dan memperoleh hidup yang 
kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya 
kepada AnakMu Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kami. 
Amin.                                === Instrumen ===                    

P : Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita : Demikian 
Firman Tuhan: Tetapi engkau mendapati Aku dengan 
dosamu, engkau menyusahi Aku dengan kesalahanmu. Aku, 
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh 
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karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. 
(Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Mahatinggi!) 

J : Amin.        (Duduk) 
 

08. Bernyanyi KJ No. 388 : 2  “S'LAMAT DI TANGAN YESUS” 
❖ S'lamat di tangan Yesus, aku tent'ram penuh; 

dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. 
Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap; 
goda dan air mata akan seg'ra lenyap.  
S'lamat di tangan Yesus, aman pelukanNya; 
dalam teduh kasihNya aku bahagia. 

 

09. E P I S T E L : 
P :  Firman Tuhan yang menjadi  Epistel bagi kita pada Minggu 

SEPTUAGESIMA ini  tertulis dalam Mazmur 111 : 1 – 10. 
Haleluya! Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan 
segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan 
dalam jemaah. 

J : Besar perbuatan-perbuatan TUHAN, layak diselidiki 
oleh semua orang yang menyukainya. 

P : Agung dan bersemarak pekerjaan-Nya, dan keadilan-Nya 
tetap untuk selamanya. 

J : Perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib dijadikan-Nya 
peringatan; TUHAN itu pengasih dan penyayang. 

P : Diberikan-Nya rezeki kepada orang-orang yang takut akan 
Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya. 

J : Kekuatan perbuatan-Nya diberitakan-Nya kepada umat-
Nya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka 
bangsa-bangsa. 

P : Perbuatan tangan-Nya ialah kebenaran dan keadilan, segala 
titah-Nya teguh, 
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J : kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan 
dalam kebenaran dan kejujuran. 

P : Dikirim-Nya kebebasan kepada umat-Nya, diperintahkan-
Nya supaya perjanjian-Nya itu untuk selama-lamanya; nama-
Nya kudus dan dahsyat. 

J : Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, semua 
orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-
pujian kepada-Nya tetap untuk selamanya. 

P : Demikian Pembacaan Firman Tuhan. Berbahagialah yang 

mendengar Firman Tuhan dan memeliharanya dalam 

hatinya. Amin. 
 

10. Bernyanyi  KJ No. 417 : 1, 3  “SERAHKAN PADA TUHAN” 
❖ Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu; 

kuatirmu semua ditanggungNya penuh. 
Sedangkan angin lalu dituntun tanganNya, 
Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya.        (Bediri) 

❖ Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal 
yang baik bagi kami di dalam tiap hal. 
Setia Kaulakukan maksudMu yang tetap; 
Terwujudlah semua sempurna dan lengkap. 
 

11. PENGAKUAN IMAN: 
P : Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, 

sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita 
bersama-sama mengucapkannya :  

J : Aku Percaya…..    (Duduk) 

12. WARTA JEMAAT 
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13. Bernyanyi KJ No. 405: 1..“KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU” 
                                                                                            (Pers. Ia, Ib & II Pusat) 
❖ Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; 

asal Kau ada, yang lain tak perlu. 
Siang dan malam Engkau kukenang; 
di hadiratMu jiwaku tenang!                 === Musik === 

❖ Kaulah Hikmatku, Firman hidupku; 
Kau besertaku dan 'ku sertaMu. 
Engkau Bapaku, aku anakMu; 
denganMu, Tuhan, 'ku satu penuh.     === Musik === 

❖ Kaulah bagiku tempat berteduh; 
Kaulah perisai dan benteng teguh. 
Sukacitaku kekal dalamMu; 
Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku! 

 

14. KHOTBAH: Lukas 4 : 31 – 37     

15. Bernyanyi KJ No. 402 : 1— “KUPERLUKAN JURUS'LAMAT”  
                                                                     (Pel. untuk Pendeta Yang Pindah)  
❖ Kuperlukan Jurus'lamat, agar jangan 'ku sesat; 

s'lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat. 
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 
Bila Tuhanku membimbing, 'ku di malam pun tent'ram. 
                                   === Musik === 

❖ Kuperlukan Jurus'lamat, kar'na imanku lemah. 
HiburanNya menguatkan; sungguh tiada bandingnya.  
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 
Bila Tuhanku membimbing, 'ku di malam pun tent'ram. 
                                  === Musik === 

❖ Kuperlukan Jurus'lamat dalam langkah juangku; 
siang malam, suka duka dengan Tuhan kutempuh.  
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 
Bila Tuhanku membimbing, 'ku di malam pun tent'ram. 
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16. PENUTUP:   (Berdiri) 
P : Marilah kita mendoakan persembahan kita: Ya Allah 

Bapa kami yang di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan 
adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam 
kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari pada 
karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan 
kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan 
umatMu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan 
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati 
kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia 
yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa 
bersyukur kepadaMu di dalam Nama Yesus Kristus, Tuhan 
kami. Amin.  

J : (Menyanyikan) BN HKBP No. 204 : 2   TUHAN KARUNIAMU  
❖ Tuhan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua 

Nyawa juga hidupku, harta milikku semua 
‘Ku serahkan pada-Mu untuk s’lama-lamanya 

P : Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namaMu datanglah 
kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. 
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang 
secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami 
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah 
kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam 
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.  

J : (Menyanyikan): 
➢ Karena Engkau punya Kerajaan dan Kekuasaan  

Dan Kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin. 

P : Berkat !   

J : (Menyanyikan ) Amin, Amin, Amin. 
 


