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I. UMAT BERHIMPUN
1. PROSESI DAN MUSIK PROSESI MASUK
Pnt:
(mengundang umat berdiri untuk menyambut prosesi masuk mempelai ke
dalam ruang kebaktian sebagai tanda kebaktian akan segera dimulai).
2. VOTUM
(Umat berdiri)
Pdt:
Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini berlangsung oleh
pertolongan TUHAN, Sang Pencipta dan Pemelihara kita.
U:
(menyanyikan) Amin, amin, amin.
SALAM
Pdt:
Damai sejahtera TUHAN - yang kasih setiaNYA tetap turun
temurun - menyertai Saudara-saudara!
U:
Dan menyertai Saudara juga!
KATA PEMBUKA
Pdt:
(membacakan nats Alkitab sebagai kata pembuka)

(Umat duduk)

NYANYIAN UMAT
U:
(menyanyikan Lagu)

II. PELAYANAN FIRMAN
Pdt:
U

(doa perseiapan Pelayanan Firman))
: Amin.
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7. PEMBACAAN ALKITAB
Pdt:
Bacaan diambil dari …… (kemudian membacakannya dan setelah
selesai) “Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah
dan yang memeliharanya. Haleluya! atau Maranata! atau Hosiana!”
U:
(menyanyikan) Haleluya (3X)! Atau Maranata (3X)! atau
Hosiana (3X)!”
8. KHOTBAH
9. SAAT HENING
10. PENGISI PUJIAN

III. PELAYANAN
PENEGUHAN DAN PEMBERKATAN NIKAH
11. PENGANTAR
Pdt:
Saudara. ........ dan saudari. ..........., berdasarkan permohonan
Saudara, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku seturut dengan
Tata Gereja - Gereja Kristen Indonesia, melalui dan di dalam
kebaktian ini, Majelis Jemaat akan melayankan peneguhan dan
pemberkatan pernikahan Saudara.
12. MAKNA PERNIKAHAN KRISTIANI
Pdt:
Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus
dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan antara manusia
dengan Allah dan antar manusia.
Di hadapan Allah, karena pernikahan seturut dengan rencana dan
kehendak Allah bagi kebaikan manusia.
Di hadapan manusia, karena pernikahan menyangkut hubungan
sosial antar manusia. Untuk itulah Jemaat sebagai persekutuan di
dalam gereja dan masyarakat turut ambil bagian menyaksikannya.
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13. TUJUAN PERNIKAHAN KRISTIANI
Pdt:
Pernikahan merupakan sebuah wadah persekutuan suami-istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh.
Melalui dan di dalam pernikahan, sebagai suami dan istri yang
beriman kepada Kristus, Allah menghendaki agar suami dan istri
menjadikan keluarganya sebagai keluarga kristiani yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah.
Melalui dan di dalam pernikahan, Allah menghendaki agar suami
dan istri yang beriman kepada Kristus menjadikan keluarganya
sebagai keluarga yang bahagia, keluarga yang hidup bertanggungjawab di dalam persekutuan Gereja dan masyarakat.
14. NASIHAT DAN JANJI TUHAN
Pdt:
Untuk tercapainya tujuan pernikahan tersebut, dengarlah nasihat
dan janji Tuhan berdasarkan firman Tuhan:
Hendaklah sebagai suami dan istri, Saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi,
saling menghibur, dan saling mendukung. (Efesus 5 : 22,25).
Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya,
demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas
tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak
berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya (1 Korintus 7:3-4)
Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan Saudara,
berjanji : “ Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang
hidup menurut jalan yang ditunjukkanNya, sebab jikalau bukan
Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. (Mazmur 128 : 1 ; 127 : 1). Dan jika Saudara berdua
dikaruniai anak/anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia/mereka secara
Kristiani.
(Pendeta turun dari mimbar)
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15. JANJI MEMPELAI
Pdt:
(mengundang mempelai berdiri dan saling berjabatan tangan dan
mengundang juga kepada kedua orangtua mempelai untuk berdiri di
samping mempelai sebagai saksi)
Pdt:
Para calon mempelai, sekarang ucapkanlah sekarang janji Saudara
satu kepada yang lain.
Mempelai Pria :
...........(menyebutkan nama mempelai wanita), di hadapan Allah dan
jemaatNya saya mengaku dan menyatakan menerima dan
mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, saya
berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu, dan akan tetap
mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada
waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia,
sampai kematian memisahkan kita.
Mempelai Wanita :
.............(menyebutkan nama mempelai pria), di hadapan Allah dan
jemaatNya saya mengaku dan menyatakan menerima dan
mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, saya
berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu, dan akan tetap
mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada
waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia,
sampai kematian memisahkan kita.
16. DOA BAGI MEMPELAI
(mempelai tetap berdiri)
Pdt:
Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami,
saudara. .............dan saudari.
.............datang untuk memohon
berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka supaya dengan
kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari
ini. Amin.
17. PENEGUHAN
(Mempelai berlutut dan berjabat tangan dan Pendeta memegang bagian
atas dari dua tangan mempelai)
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Pdt:

Saudara. ................dan saudari. .............., sebagai hamba Tuhan, saya
meneguhkan pernikahan Saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh
Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan
manusia. Amin.
(Pendeta menumpangkan tangan)

18. PEMBERKATAN
Pdt:

Allah yang Mahamurah memenuhi Saudara berdua dengan
anugerah dan berkatNya yang melimpah, dan memperkenankan
Saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami-istri, dalam
kasih setia, ibadat, dan kesucian. Amin

19. DOKSOLOGI:
KJ 303a : “ Pujilah Khalik Semesta ”

(Umat berdiri)

Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia.
Sorga dan bumi, puji t’rus.
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin
20. PENGENAAN CINCIN

(Umat duduk)

Mempelai Pria :
................, saya memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan
kesetiaanku kepadamu.
Mempelai Wanita :
................, saya memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan
kesetiaanku kepadamu.
Pujian : ................
21. PEMBUKAAN CADAR
22. PENANDATANGAN PIAGAM PERNIKAHAN GEREJAWI
(kedua mempelai menandatangani piagam, kemudian diserahkan kepada
mempelai oleh seorang penatua)
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23. PENYERAHAN ALKITAB
Pnt:
Saudara. ..................... dan saudari. ................, terimalah Alkitab ini
sebagai dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan Saudara.
Camkanlah ini: “manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari
setiap Firman yang keluar dari mulut Allah”.
24. NASIHAT
Pdt:
Saudara. ................... dan saudari. ................., pernikahan Saudara
telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dan Umat telah menjadi
saksinya. Masyarakat kini telah mengakui bahwa Saudara berdua
adalah suami-istri yang sah. Berlakukanlah Firman Tuhan dalam
keluarga Saudara, agar keluarga Saudara berbahagia dan menjadi
berkat bagi sesama.
(Kemudian kedua mempelai menghadap ke arah Umat)
(Umat berdiri)
Pdt:

Umat yang dikasihi Kristus, terimalah keluarga baru ini sebagai
keluarga Allah di tengah umat Tuhan di sini. Dukunglah mereka
dalam doa Saudara.
(Umat duduk, juga mempelai duduk kembali dengan sudah bertukar tempat)

25. DOA SYAFAAT

IV. PELAYANAN PERSEMBAHAN SYUKUR
26. NATS PEMBIMBING
PL:
(menyampaikan Nas Persembahan)

27. NYANYIAN UMAT DAN PENYERAHAN PERSEMBAHAN SYUKUR
(diawali dengan penyerahan persembahan syukur dari mempelai)
28. DOA PERSEMBAHAN
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(Umat berdiri)

V. PENGUTUSAN
29. NYANYIAN UMAT
30. PENGUTUSAN
Pdt :
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
U:
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
Pdt :
U:

Jadilah saksi Kristus
Syukur kepada Allah

Pdt:
U:

Terpujilah Tuhan
Kini dan selamanya

31. BERKAT
Pdt:
“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya
dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.” (Bilangan 6 : 24-26)
(menyanyikan)
Haleluya (5x) Amin (3X) atau,
Maranata (5x) Amin (3X) atau,
Hosiana (5x) Amin(3X).

U:

32. SELESAI
(Umat duduk)

33. DOKUMENTASI
Urutan pemotretan:


Mempelai



Mempelai dan Pendeta



Mempelai dan orangtua mempelai perempuan



Mempelai dan keluarga mempelai perempuan



Mempelai dan orangtua mempelai laki-laki
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Mempelai dan keluarga mempelai laki-laki



Mempelai dan seluruh keluarga kedua mempelai



Mempelai dan teman-teman



Mempelai dan seluruh petugas ibadah

34. PROSESI DAN MUSIK PROSESI KELUAR
(Umat berdiri)
PL:
(mengundang umat berdiri untuk menyambut prosesi keluar, mempelai
meninggalkan ruang kebaktian)
35. BERSALAMAN DENGAN MEMPELAI
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I. PUJIAN PEMBUKA

GEREJA KRISTEN INDONESIA
KOTA WISATA

1. AGUNGLAH KASIH ALLAHKU

Syair dan lagu: The Love of God; F. M. Lehman
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI 1990

NKB. 17

(1) Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya;
Neraka dapat direngkuh, kartikapun tergapailah.
Kar'na kasihNya agunglah, Sang Putra menjelma,
Dia mencari yang sesat dan diampuniNya.
Refrein:
O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya!
Kekal teguh dan mulia! Dijunjung umatNya.
(2) 'Pabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur,
meskipun orang yang keji telah menjauh dan takabur,
namun kasihNya tetaplah, teguh dan mulia.
Anug'rah bagi manusia, dijunjung umatNya.
(3) Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya,
andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya,
takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia
dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya.

2. ALLAH HADIR BAGI KITA
do = g ( 3 ketuk)

(1) Allah hadir bagi kita dan hendak memb'ri berkat,
melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat.
Refrein:
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.
(2) Allah hadir, sungguh hadir di jemaatNya yang kudus;
oleh kasih-kurniaNya biar kita ditebus.
( 3) Allah hadir! O, percaya dan berdoa padaNya
Agar kita dikobarkan oleh nyala kasihnya.
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KJ. 18

3. BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU

Syair dan lagu: I Have The Joy, Joy, Joy, Joy, George W. Cooke,
Terjemahan: Yamuger, 1999, (c) 1926, Singspiration
do = c 4 ketuk

PKJ.216

(1) Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein:
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
(2) Damai sejaht'ra melampaui akal di hatiku, di hatiku.
Damai sejaht'ra melampaui akal tetap di hatiku!
(3) Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku!

4. CARILAH DAHULU KERAJAAN ALLAH

Syair dan lagu: Seek Ye First, Karen Lafferty,
berdasarkan Matius 6:33; 7:7, Terjemahan: Yamuger, 1998
do = d 2 ketuk

PKJ.103

(1) Carilah dahulu Kerajaan Allah beserta kebenaranNya,
maka semua ditambahkan kepadamu.
Haleluya, Haleluya!
(2) Mintalah, Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat.
Pintu dibukaNya bila kau ketuk.
Haleluya, Haleluya!
(3) Bukan makanan saja kau perlu; paling perlu firman Allah
yang merupakan jaminan hidupmu.
Haleluya, Haleluya!
(4) Jika berkumpul dalam namaKu dua atau tiga orang.
Di situ Aku berada di tengah.
Haleluya, Haleluya!
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5. KAMI PUJI DENGAN RIANG
do = g (4 ketuk)

KJ. 3

(1) Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar
Bagai bung t'rima siang, hati kami pun mekar
Kabut dosa dan derita, kebimbangan t'lah lenyap
Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap
(2) Kau memb'ri, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmatMu
Sumber air hidup ria, Lautan kasih dan Restu
Yang mau hidup, dalam kasih, Kau jadikan milikMu
agar kami menyayangi, meneladan kasihMu
(3) Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinarMu.
Para malak, tata surya naikkan puji bagiMu
Padang, hutan dan samud'ra, bukit, gunung dan lembah,
Margasatwa bergembira 'ngajak kami pun serta.
(4) Mari kita pun memuji dengan suara menggegap,
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap.
Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang,
Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang.

6. HAI MARI SEMBAH
do = g (3 ketuk)

(1) Hai mari sembah yang maha besar
Nyanyikan syukeu dengan bergemar
Perisai umatNya yang maha Esa
Mulia namaNya, tahtaNya megah
(2) Hai masyhurkanlah keagunganNya
Cahaya terang itu JubahNya
Gemuruh suaraNya di awan kelam
Berjalan dia di badai kencang
(3) Buana penuh mujizat ajaib,
ya Khalik, Engkau membuatnya baik.
Engkau memisahkan daratan dan laut
Dengan kuasa firman : besarlah Engkau!
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KJ. 4

7. MULIA, MULIA NAMANYA

Syair dan lagu: Majesty, Jack William Hayford, 1934,
Terjemahan: Yamuger, 1998/2003, (c) Rocksmith Music, 1982
do = g 4 ketuk

PKJ. 2

(1) Mulia, mulia namaNya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaanNya
Memb'ri berkat bagi jemaat, Bersyukurlah!
(2) Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia namaNya!
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar.

8. PUJILAH TUHAN,SANG RAJA
do = g ( 3 ketuk)

KJ. 10

(1) Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha mulia
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia
Datang bekaum, b'ri lah musik mu ber-gaung,
Angkat puji -pujian
(2) Pujilah Tuhan, segala kuasa padaNya
Sayap kasihNya yang aman mendukung anakNya
Tiada ter'pri yang kepadamu di b'ri
Tidakkah itu kau rasa?
(3) Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu;
dalam kasihNya seluruh hidupmu tertuntun;
hatimu tahu: berulang kali engkau
oleh sayapNya terlindung.
(4) Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan
jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan.
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh!
KasihNya t'rus kautemukan.
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9. KUSIAPKAN HATIKU, TUHAN
Syair dan Lagu: Hank Samuel
Disesuaikan oleh: Yamuger, 1999
do = g 4 ketuk

PKJ. 15

Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu, saat ini.
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadiratMu, saat ini.
Curahkan pengurapanMu kepada umatMu saat ini.
Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firmanMu.
FirmanMu, Tuhan. tiada berubah,
sejak semulanya dan s' lama-lamanya tiada berubah.
FirmanMu, Tuhan, penolong hidupku,
Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu.

10. SEKARANG B'RI SYUKUR
(1) Sekarang b'ri syukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dib'riNya kita pun anug'rah dan berkat
Yang tak terbilang, t'rus, semula dan tetap.
(2) Yang Mahamulia memb'rikan sukacita,
damai sejahtera di dalam hidup kita.
KasihNya tak terp'ri mengasuh anakNya;
TolonganNya besar seluas dunia!
(3) Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi
Sang Bapa, Anak, Roh di takhta mahatinggi.
Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
Sekarang dan terus selama-lamanya!
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KJ.287b

11. SEINDAH SIANG DISINARI TERANG

Syair dan lagu: The Way That He Loves, W. Elmo Mercer,
Terjemahan: Yamuger, 1999,
(c) 1958, 1981, by John T. Benson Publishing Co. / ASCAP
do = f 6 ketuk

PKJ. 242

(1) Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku;
seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku.
Tuhanku lembut dan penyayang dan aku mengasihi Dia.
KasihNya besar; agung dan mulia cara Tuhan mengasihiku.
(2) Sedalamnya laut seluas angkasa cara Tuhan mengasihiku;
seharum kembang yang tetap semerbak cara Tuhan mengasihiku.
DamaiNya tetap besertaku; dan sorgalah pengharapanku.
Hidupku tent'ram; kunikmati penuh cara Tuhan mengasihiku.

12. SETIAMU, TUHANKU, TIADA BERTARA
Syair: Great Is Thy Faithfulness; T.O. Chisholm
Terjemahan: E.L. Pohan Lagu: William M. Runyan
Hak Cipta: Hope Publishing Co.

NKB. 34

(1) SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara
di kala suka, di saat gelap.
KasihMu, Allahku, tidak berubah,
'Kaulah Pelindung abadi tetap.
Refrein:
SetiaMu Tuhanku, mengharu hatiku,
setiap pagi bertambah jelas.
Yang 'ku perlukan tetap 'Kau berikan,
sehingga akupun puas lelas.
(2) Musim yang panas, penghujan, tuaian,
surya, rembulan di langit cerah,
bersama alam memuji, bersaksi
akan setiaMu yang tak bersela.
(3) DamaiMu 'Kau beri, dan pengampunan
dan rasa kuatir pun hilang lenyap,
kar'na 'ku tahu pada masa mendatang:
Tuhan temanku di t'rang dan gelap.
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13. SIAPA YANG BERPEGANG

Syair: Trust and Obey/When We Walk with the Lord;
John H. Sammis Terjemahan: YAMUGER
Lagu: Daniel B. Towner

NKB.116

(1) Siapa yang berpegang
pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
hidupnya mulia dalam cah'ya baka
bersekutu dengan Tuhannya.
Refrein:
Percayalah dan pegang sabdaNya:
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia!
(2) Bayang-bayang gelap
'kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahNya;
rasa takut dan syak 'kan menghilang cepat
dari yang berpegang padaNya.
(5) O betapa senang hidup dalam terang
beserta Tuhan di jalanNya,
jika mau mendengar serta patuh benar
dan tetap berpegang padaNya.

14. SUCI, SUCI, SUCI
do = d (4 ketuk)

(1) Suci, suci, suci Tuhan maha kuasa
Dikau kami puji di pagi yang teduh
Suci, suci, suci murah dan perkasa
Allah Tri Tunggal, Agung nama-Mu
(2) Suci, suci, suci kaum kudus tersungkur
Di depan TahtaMu memb'ri mahkotanya
Segenap malaikat sujud menyembahMu
Tuhan yang ada Slama - lamanya
(3) Suci, suci, suci! Walau tersembunyi,
walau yang berdosa tak nampak wajahMu,
Kau tetap Yang Suci, tiada terimbangi,
Kau Mahakuasa, murni kasihMu
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KJ. 2

15. BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN

KJ.64

(1) Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar,
ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanMu yang besar.
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"
(2) Ya Tuhanku, pabila kurenungkan pemberianMu dalam Penebus,
'ku tertegun: bagiku dicurahkan oleh PutraMu darahNya kudus.
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"

16. TERPUJILAH ALLAH

Syair: To God Be the Glory; Fanny J. Crosby
Terjemahan: E.L. Pohan Lagu: William H. Doane

NKB.3

(1) Terpujilah Allah, hikmatNya besar,
begitu kasihNya 'tuk dunia cemar,
sehingga dib'rilah PutraNya Kudus
mengangkat manusia serta menebus.
Refrein :
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia
bergemar, bergemar mendengar suaraNya.
Dapatkanlah Allah demi PutraNya,
b'ri puji padaNya sebab hikmatNya.
(2) Dan darah AnakNyalah yang menebus
mereka yang yakin 'kan janji kudus;
dosanya betapapun juga keji,
dihapus olehNya, dibasuh bersih.
(3) Tiada terukur besar hikmatNya;
penuhlah hatiku sebab AnakNya.
Dan amatlah k'lak hati kita senang,
melihat Sang Kristus di sorga cerlang.
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17. TIADA LAIN LANDASANKU

NKB.120

Syair: My Hope Is Build on Nothing Less; Edward Mote
Terjemahan: Lembaga Literatur Babtis Lagu: William B. Bradbury
(1) Tiada lain landasanku, hanyalah pada darahMu;
tiada lain harapanku, 'ku bersandarkan namaMu.
Refrein:
Kristuslah Batu Karangku, di atas Dia 'ku teguh;
landasan lain hancur luluh.
(2) Kasih karuniaMu tetap, meskipun jalanku gelap;
kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku.
(3) Perjanjian dan darahMu menjadi dasar hidupku;
walau segalanya rebah, Perlindunganku: Tuhanlah.
(4) Bila nafiri menderu, aku menghadap padaMu;
dahulu kotor dan keji, olehMu 'ku jadi bersih.

18. TIAP ORANG HARUS TAHU

Syair dan lagu: Everybody Ought to Know, Anonim,
Terjemahan: Yamuger, 1999 do = f 4 ketuk
Refrein:
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu,
Tiap orang harus tahu, siapa Yesus!
(1) Dia bagai Bunga Bakung, Bintang Fajar cemerlang,
yang terindah tak bertara; tiap orang harus tahu!
(2) Dia Penyembuh ragaku, Jurus'lamat jiwaku;
Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus!
(3) Dia Putra yang terkasih, Anak domba yang kudus;
Dia Mempelai sorgawi; tiap orang harus tahu!
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PKJ.281

19. TUHAN ALLAH HADIR
do = as (2 dan 3 ketuk)

KJ. 17

(1) Tuhan Allah hadir, pada saat ini
Hai sembah sujud disini
Diam dengan hormat tubuh serta jiwa,
tunduklah menghadap Dia
Marilah, umatNya, hati mu serahkan
Dalam kerendahan
(2) Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan
Dalam sorga siang - malam
"Suci, suci, suci" untuk selamanya
dinyanyikan malak Sorga
Ya Allah t'rimalah, Pujian Jemaat
beserta malaikat
(3) Kami menanggalkan hasrat sia - sia,
keinginan manusia;
jiwa raga kami, hidup seluruhnya,
Tuhan, kaulah yang empunya.
Dikaulah, Yang Esa, patut dimuliakan
seberhana alam.

20. TUHAN, KAU GEMBALA KAMI

KJ.407

(1) Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami dombaMu;
b'rilah kami menikmati hikmat pengurbananMu.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami ini milikMu,
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami ini milikMu.
(2) Kau Pengawal yang setia, Kawan hidup terdekat.
Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami mohon b'ri berkat.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami mohon, b'ri berkat.
(3) JanjiMu, Kaut'rima kami, walau hina bercela;
yang berdosa Kausucikan, Kaubebaskan yang lemah.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kini kami berserah.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kini kami berserah.
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21. TUHANKU YESUS

KJ. 19

(1) Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan Manusia,
Kau kukasihi, Kau Junjunganku, Bahagiaku yang baka.
(2) Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri;
yang lebih indah Kau, Tuhan Yesus: Engkau menghibur yang sedih.
(3) Indah t'rang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah;
Jauh lebih indah, Yesus, terangMu di sorga dan di dunia.
(4) Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya;
bunga 'kan layu, insan berlalu. Yesus kekal selamanya.
(5) Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam diriMu.
Yang Mahaindah, Harta sorgawi, hanya Engkau, ya Tuhanku!

22. YA TUHAN, BIMBING AKU
(1) Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga 'ku selalu bersamaMu.
Engganlah 'ku melangkah setapak pun,
'pabila Kau tak ada disampingku.
(2) Lindungilah hatiku di rahmatMu
dan buatlah batinku tenang teduh.
Dekat kakiMu saja 'ku mau rebah
dan tidak ragu-ragu 'ku berserah.
(3) Dan bila tak kurasa kuasaMu,
Engkau senantiasa di sampingku.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga 'ku selalu bersamaMu.
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KJ. 406

II. PUJIAN
PERSIAPAN PENEGUHAN
DAN PEMBERKATAN

GEREJA KRISTEN INDONESIA
KOTA WISATA

23. AKU. MILIKMU, YESUS TUHANKU

KJ. 362

(1) Aku milikMu, Yesus, Tuhanku; kudengar suaraMu.
'Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehMu.
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.
Raih Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.
(2) Aku hambaMu, Kausucikanlah oleh kasih kurnia,
hingga jiwaku memegang teguh kehendakMu yang mulia.
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.
Raih Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.
(3) Sungguh indahnya walau sejenak besertaMu, Allahku;
dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganMu.
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.
Raih Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.

24. BAGI YESUS KUSERAHKAN
(1) Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya;
hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya.
(2) Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya;
mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
(3) Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku;
pada Dia 'ku terpaut, Dia Jurus'lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku.
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KJ. 363

25. BILA BADAI HIDUP MENERPAMU

PKJ.285

Syair dan lagu: Bonar Gultom (Gorga), 1972, Yesaya 54:10
do = es 2 ketuk
Bila badai hidup menerpamu
dan cobaan pun datang mengganggu,
hanya satu janji harapanmu;
ya, janji Tuhanmu, pegang teguh.
Biar gunung-gunung pun beranjak,
serta bukit-bukit pun bergoncang,
kasih dan setia dari Tuhan
'kan melindungimu, tetap teguh.
Pegang selalu janji Tuhan,
jangan lepaskan, walau siang atau malam;
enyahlah takut atau bimbang:
Tuhanlah pemilik hidupmu, hidupmu.
Biar gunung-gunung pun beranjak,
serta bukit-bukit pun bergoncang,
kasih dan setia dari Tuhan
'kan melindungimu, tetap teduh.
'kan melindungimu, tetap teduh.

26. BERKATILAH, YA TUHAN, NIKAH INI

KJ.316

(1) Berkatilah, ya Tuhan, nikah ini;
berkati permulaannya disini dan niat sucinya.
(2) Berkatilah yang bergandengan tangan,
baik dalam susah maupun kesenangan, menurut janjinya.
(3) Berkatilah rumah tempat berdiam;
beri sejahtera dan pengasihan sepanjang hidupnya.
(4) Tetap teguh, sejiwa dan sehati memikul salib
Tuhan dalam kasih dan tanpa mengeluh.
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27. HUJAN BERKAT 'KAN TERCURAH

KJ.403

(1) Hujan berkat 'kan tercurah, itulah janji kudus:
hidup segar dari sorga 'kan diberi Penebus.
Hujan berkatMu itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!
(2) Hujan berkat 'kan tercurah, hidup kembali segar.
Di atas bukit dan lurah bunyi derai terdengar.
Hujan berkatMu itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!
(3) Hujan berkat 'kan tercurah. Kini kami berseru,
"B'rilah dengan limpah ruah, agar genap sabdaMu!"
Hujan berkatMu itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!

28. KASIHKU PADAMU TAMBAHKANLAH
Syair: More Love to Thee; Elizabeth P. Prentiss
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI Lagu: William H. Doane
(1) Kasihku padaMu tambahkanlah!
Ya Kristus Tuhanku, o, dengarlah!
'Ku mohon tak henti: Tambahkan kasihku,
makin besar kepadaMu!
(2) Dahulu dunia andalanku,
kini Engkau, Tuhan, harapanku.
Inilah doaku: Tambahkan kasihku,
makin besar kepadaMu!
(3) Walaupun badai k'ras memukulku,
namun penghiburku malak kudus.
Inilah laguku: Tambahkan kasihku,
makin besar kepadaMu!
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NKB.141

29. KELUARGA HIDUP INDAH

PKJ.289

Syair dan lagu: Ispriyanto, 1999
do = a atau bes 9 ketuk
(1) Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya.
Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya.
Refrein:
T'rima kasih padaMu, Tuhan, Kau bimbing kami selamanya.
Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadaMu.
(2) Di dunia banyak jalan; jalan mana 'kan ditempuh?
Jalan lurus hanya satu; jalan Tuhan itulah.
(3) Keluarga hidup indah, bila Tuhan pemimpinnya.
Dalam suka, dalam duka kita dalam tanganNya.
(4) Ya Roh Kudus, bimbing kami, agar s'lalu bersamaMu.
Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasihMu.

30. KUPERLUKAN JURUS'LAMAT

KJ.402

(1) 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.
(2) 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.
(3) 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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31. INDAH MULIA, BAHAGIA PENUH

NKB.129

Syair: Leaning on the Everlasting Arms; Elisha A. Hofman
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI Lagu: Anthony J. Showalter
(1) Indah mulia, bahagia penuh, bersandarkan
Lengan yang Kekal.
Damai dan berkat sungguh milikku,
bersandarkan Lengan yang Kekal.
Refrein:
Aman, aman dari bencana dan sesal,
aman, aman, bersandarkan Lengan yang Kekal.
(2) O indah benar, ikut jalanNya,
bersandarkan Lengan yang Kekal.
Langkahku teguh, jalanku cerah,
bersandarkan Lengan yang Kekal.
(3) Tiada 'ku cemas, takut pun enyah,
bersandarkan Lengan yang Kekal.
Hatiku tenang, 'ku dihantarNya,
bersandarkan Lengan yang Kekal.

32. BAGI YESUS KUSERAHKAN
(1) Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya;
hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya.
(2) Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya;
mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
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KJ.363

33. JANJI YANG MANIS

NKB.143

Syair dan lagu: I Will Not Forget Thee; Charles H. Gabriel
Terjemahan: E.L. Pohan
(1) Janji yang manis: " 'Kau tak 'Ku lupakan",
tak terombang-ambing lagi jiwaku;
walau lembah hidupku penuh awan,
nanti 'kan cerahlah langit diatasku.
Refrein
'Kau tidak 'kan Aku lupakan,
Aku memimpinmu, Aku membimbingmu;
'kau tidak 'kan Aku lupakan,
Aku penolongmu, yakinlah teguh".
(2) Yakin 'kan janji: " 'Kau tak 'Ku lupakan",
dengan sukacita aku jalan t'rus;
Dunia dan kawan tiada 'ku harapkan,
satu yang setia: Yesus, Penebus.
(3) Dan bila pintu sorga dibukakan,
selesailah sudah susah dan lelah;
'Kan 'ku dengarlah suara mengatakan:
"Hamba yang setiawan, mari masuklah".

34. SATUKAN KAMI, YA TUHAN

PKJ.106

Syair dan lagu: Bind us together, Lord, Bob Gillman,
Terjemahan: Yamuger, 1998. do = f 6 ketuk (2 x 3)
Satukan kami, ya Tuhan,
satukan dengan ikatan yang kuat.
Satukan kami, ya Tuhan,
satukan dengan kasihMu yang kekal.
Allah yang Esa, Raja yang Esa,
umatpun esa, pujian bergema.
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35. YA TUHAN, ISI HIDUPKU

KJ.466a

(1) Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah,
supaya dalam diriku citraMu nyatalah.
(2) Janganlah hanya bibirku atau pun hatiku,
seluruh hidup jadilah pujian bagiMu.
(3) Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku
pun yang biasa dan kecil memuji namaMu.
(4) Biar seluruh hidupku pujian bagiMu,
sehingga dari aku pun terpancar kasihMu.

36. YA TUHAN, TIAP JAM
(1) Ya Tuhan, tiap jam 'ku memerlukanMu,
Engkaulah yang memb'ri sejahtera penuh.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!
(2) Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambaMu;
jikalau Kau dekat, enyah penggodaku.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!
(3) Ya Tuhan, tiap jam, di suka-dukaku,
jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!
(4) Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksudMu;
b'ri janjiMu genap di dalam hidupku.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!
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KJ.457

III. PUJIAN PENUTUP

GEREJA KRISTEN INDONESIA
KOTA WISATA

37. AKU MILIKMU, YESUS TUHANKU

KJ. 362

(1) Aku milikMu, Yesus, Tuhanku; kudengar suaraMu.
'Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehMu.
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.
Raih Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.
(2) Aku hambaMu, Kausucikanlah oleh kasih kurnia,
hingga jiwaku memegang teguh kehendakMu yang mulia.
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.
Raih Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.
(3) Sungguh indahnya walau sejenak besertaMu, Allahku;
dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganMu.
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.
Raih Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.

38. APAPUN JUGA MENIMPAMU
(1) Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Naungan kasihNya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
(2) Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu.
Masa depanmu kelam pekat? Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
(3) DipeliharaNya hidupmu; Tuhan menjagamu
dan didengarkanNya doamu; Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
(4) Cobaan apa mengganggumu? Tuhan menjagamu.
Buatlah Yesus sandaranmu; Dia menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
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KJ. 438

39. BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA

KJ.318

(1) Berbahagia tiap rumah tangga,
di mana Kaulah Tamu yang tetap:
dan merasakan tiap sukacita
tanpa Tuhannya tiadalah lengkap;
di mana hati girang menyambutMu
dan memandangMu dengan berseri;
tiap anggota menanti sabdaMu
dan taat akan Firman yang Kaub'ri.
(2) Berbahagialah rumah yang sepakat
hidup sehati dalam kasihMu,
serta tekun mencari hingga dapat
damai kekal di dalam sinarMu;
di mana suka-duka 'kan dibagi;
ikatan kasih semakin teguh;
diluar Tuhan tidak ada lagi
yang dapat memberi berkat penuh.

40. DI DUNIA YANG PENUH CEMAR

Syair dan lagu: Let Others See Yesus in You; B. B. McKinney
Terjemahan: Lembaga Literatur Baptis

NKB.204

(1) Di dunia yang penuh cemar; antara sesamamu
hiduplah saleh dan benar. Nyatakan Yesus dalammu.
Refrein:
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu;
sampaikan Firman dengan hati teguh,
nyatakan Yesus dalammu.
(2) Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu;
apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu?
(3) Di sorga 'kau kelak senang berjumpa sahabatmu,
berkat hidupmu dalam t'rang. Nyatakan Yesus dalammu.
(4) Hiduplah kini bagiNya, berjiwa tetap teguh;
bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu.
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41. DI JALAN HIDUPKU

Syair dan lagu: Along the Road; John W. Peterson
Terjemahan: K.P. Nugroho

NKB.201

(1) Di hidupku 'ku ada sobat yang setia,
yang s'nantiasa berjalan sertaku;
masa gelap dibuatNya terang ceria,
itulah Yesus, Jurus'lamatku.
Refrein:
'Ku tak cemas 'kan jalan yang naik turun
lewat lembah dan gunung yang terjal;
sebab Tuhan berjalanlah di sampingku,
memimpinku ke neg'ri yang kekal.
(2) O kasihNya besarlah tiada taranya,
dengan rela Dia mati bagiku;
kepadaNya 'ku s'rahkan jiwa dan raga,
sejak itu Dia bimbingku s'lalu.

42. DI JALANKU 'KU DIIRING
(1) Di jalanku 'ku diiring oleh Yesus Tuhanku.
Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku?
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh.
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku;
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku.
(2) Di jalanku yang berliku dihiburNya hatiku;
bila tiba pencobaan dikuatkan imanku.
Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap,
dari cadas didepanku datang air yang sedap;
dari cadas didepanku datang air yang sedap.
(3) Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra.
Dijanjikan perhentian di rumahNya yang baka.
Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia,
Kunyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinanNya;
Kunyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinanNya.
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KJ.408

43. NKB 106. HIDUP DALAM SUKACITA

Syair: Blessed Quietness; Manie Payne Ferguson
Terjemahan: F. Suleeman; Lagu: W.S. Marshal; James M. Kirk.
(1) Hidup dalam sukacita limpah ruah dan penuh;
Roh Penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku.
Refrein:
Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega.
Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak 'kan reda.
(2) Hidup baru , kesenangan, sudah diberikanNya;
Keraguan, kesedihan, pun dihapus olehNya.
(3) Bagai sinar sang mentari, bagai angin yang kencang;
T'lah tercurah Roh Ilahi dari sorga yang cerlang.

44. KJ 450. HIDUP KITA YANG BENAR
(1) Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
(2) Biar badai menyerang, biar ombak menyerang,
aku akan bersyukur kepada Tuhanku.
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
(3) Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur,
kar'na Kristus, Penebus, berkurban bagimu!
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
(4) Bertekun bersykurlah hingga suaraNya kaudengar:
"Sungguh indah anakKu, ungkapan syukurmu."
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
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45. KIDUNG YANG MERDU DI HATIKU

Syair dan lagu: He keeps me singing/
There's Within My Heart a Melody; Luther Burgess Bridgers
Terjemahan: YAMUGER Hak Cipta: Word, Inc.

NKB.164

(1) Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya.
"Jangan takut, 'Ku bersamamu dalam kancah dunia."
Refrein:
Yesus nama Yesus indah dan merdu,
memberikan kidung yang mengisi hidupku.
(2) Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku;
Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu.
(3) Riang atas limpah rahmatNya, dalam kasihNya teduh,
sambil t'rus memandang wajahNya 'ku nyanyikan kidungku.
(4) Bila 'ku dirundung kemelut, pencobaan yang berat;
hatiku tak takut dan kecut, kar'na Tuhanku dekat.

46. 'KU SUKA MENUTURKAN
(1) 'Ku suka menuturkan cerita mulia,
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
'Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
(2) 'Ku suka menuturkan cerita mulia
yang sungguh melebihi impian dunia.
'Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s'lamatku.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
(3) 'Ku suka menuturkan cerita mulia;
setiap kuulangi bertambah manisnya.
'Ku suka menuturkan sabdaNya yang besar;
dan yang belum percaya, supaya mendengar.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
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KJ.427

47. NKB 177. 'KU CARI SUATU PANJI

Syair dan lagu: A Flag to Follow; John W. Peterson
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI Hak Cipta: Singspiration, Inc.
(1) 'Ku cari suatu panji 'kan 'ku iring tetap,
dan pandu yang berani, takutku 'kan lenyap.
'Ku cari kesempatan mencoba dayaku,
yang dapat memuaskan dahaga jiwaku.
Refrein:
Di dalam Yesus Tuhan 'ku mendapatkannya;
tetaplah 'ku berjalan t'rus di bawah panjiNya.
(2) 'Ku cari jawab pasti, penawar raguku;
dan suluh yang memandu setiap langkahku.
'Ku cari tutur hikmat, yang kuasanya besar
supaya makna hidup tersingkaplah benar.
(3) 'Ku cari kepuasan yang lama 'ku perlu;
'ku cari kebebasan dan damai yang penuh.
'Ku cari pengampunan, enyah gelisahku;
'ku cari pengharapan 'kan 'ku pegang teguh.

48. NKB 138. MAKIN SERUPA YESUS, TUHANKU
Syair dan lagu: More Like the Master; Charles H. Gabriel
Terjemahan: B. Maruta / F. Suleeman
(1) Makin serupa Yesus, Tuhanku,
inilah sungguh kerinduanku;
Makin bersabar, lembut dan merendah,
makin setia dan rajin bekerja.
Refrein:
Ya Tuhanku, 'ku b'rikan padaMu hidup penuh dan hatiku seg'nap.
Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah 'ku milikMu tetap.
(2) Makin serupa Yesus, Tuhanku,
setiap hari ini doaku:
Makin bergiat menjadi muridnya,
makin berani menjadi saksinya. Refr.
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49. NAMA YESUS TERMULIA

Syair dan lagu: Pontas Purba, 1998, berdasarkan Filipi 2:9-11
do = a 4 ketuk

PKJ.184

(1) Nama Yesus termulia di atas segala nama,
agar di dalam namaNya semuanya menyembah.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S'gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
Terpuji namaNya, terpuji namaNya,
sembah dan pujilah Raja alam semesta.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S'gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
(2) Masih banyak manusia yang tak mengenal namaMu,
suruh hamba yang setia kerja dan bertekun.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes'lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Terpuji namaNya, terpuji namaNya, kupuji,
kusembah Raja alam semesta.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes'lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.

50. PEGANG TANGANKU

Syair dan lagu: Take Hold of My Hand; W. Elmo Mercer
Terjemahan: K.P. Nugroho
(1) 'Ku ingin selalu dekat padaMu,
ikut 'Kau Tuhan tiada jemu;
Bila 'Kau pimpin kehidupanku,
tak 'kan 'ku ragu, tetap langkahku.
Refrein:
O Jurus'lamat, pegang tanganku,
BimbinganMu yang aku perlu;
B'ri pertolongan dan kuasaMu,
O Tuhan Yesus, pegang tanganku.
(2) Gelap perjalanan yang aku tempuh,
namun cerah berseri jiwaku;
susah kecewa di dunia fana,
damai menanti di sorga baka.

42 Tata Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Nikah - GKI Kota Wisata

NKB.189

51. SETIALAH, SETIALAH

Syair dan lagu: Untung Ongkowidjaja

NKB.154

(1) Setialah, setialah selama hidupmu.
Ikuti jalan TuhanMu dengan tetap teguh.
Meski penuh derita di dalam dunia,
tetapi jangan 'kau gentar tetap setialah.
(2) Setialah, setialah mengikut Tuhanmu.
Bersaksilah di dunia tentang Penebusmu
yang mati disalibkan di bukit Golgota,
tetapi Dia bangkitlah, besar kuasaNya.
(3) Setialah, setialah menjadi hambaNya.
Meski besar rintanganmu, tetap percayalah.
Selalu 'kau dibimbing ke air yang tenang,
kelak mahkota milikmu di sorga yang terang.

52. SYUKUR PADAMU, YA ALLAH

Syair: Thanks to God!; August Ludvig Storm
Terjemahan Inggris: Norman Johnson
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI Lagu: John Alfred Hultman

NKB 133.

(1) Syukur padaMu, ya Allah, atas s'gala rahmatMu;
Syukur atas kecukupan dari kasihMu penuh.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban;
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
(2) Syukur atas bunga mawar, harum, indah tak terp'ri.
Syukur atas awan hitam dan mentari berseri.
Syukur atas suka-duka yang 'Kau b'ri tiap saat;
Dan FimanMulah pelita agar kami tak sesat
(3) Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra;
Syukur atas perhimpunan yang memb'ri sejahtera.
Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah;
Syukur atas pengharapan kini dan selamaNya!
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53. TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT

NKB. 207

Syair: True-Hearted, Whole-Hearted; Frances Ridley Havergal
Terjemahan: E.L. Pohan Lagu: George C. Stebbins
(1) Taat, setia, bertekad yang bulat,
itulah janji Tuhan padamu.
Di bawah panji yang mulia berdaulat,
kami 'kan angkat perang bagimu.
Refrein:
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Kristuslah Raja serta Penebus!
(2) Taat, setia, teguh bersekutu
dengan Engkau, ya Pemimpin besar.
Kar'na penuh kasih sayang padaMu
kami sedikit pun tidak gentar. Refr.
(3) Taat, setia, ya Raja abadi,
pimpinlah kami berjuang terus.
Tundukkanlah kehendak hati kami,
buat di sana takhtaMu kudus. Refr.

54. TENANGLAH KINI HATIKU

KJ.410

(1) Tenanglah kini hatiku: Tuhan memimpin langkahku.
Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tanganNya.
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.
(2) Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar,
di taupan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang.
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.
(3) Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku,
sebab Engkau dekat, tanganMu kupegang erat.
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.
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55. TERSEMBUNYI UJUNG JALAN

KJ.416

(1) Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh;
'ku dibimbing tangan Tuhan ke neg'ri yang tak 'ku tahu.
Bapa, ajar aku ikut, pa juga maksudMu,
tak bersangsi atau Takut, beriman tetap teguh.
(2) Meski langkahMu semua tersembunyi bagiku,
hatiku menurut jua dan memuji kasihMu.
Meski kini tak 'ku nampak, nanti 'ku berbagia,
apabila t'rangMu tampak dengan kemuliaannya.
(3) Tuhan, janganlah biarkan kutentukan nasibku.
B'rilah hanya kudengarkan keputusan hikmatMu.
Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal.
Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal.

56. TIAP LANGKAHKU

Syair dan lagu: Each Step I Take; Elmo Mercer
Terjemahan: K.P. Nugroho

NKB.188

(1) Tiap langkahku diatur oleh Tuhan
dan tangan kasihNya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh.
Refrein:
Tiap langkahku 'ku tahu yang Tuhan pimpin
ke tempat tinggi 'ku dihantarNya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa sorga yang baka.
(2) Di waktu imanku mulai goyah
dan bila jalanku hampir sesat,
'ku pandang Tuhanku, Penebus dosa,
'ku teguh sebab Dia dekat. Refr.

‘

(3) Di dalam Tuhan saja harapanku,
sebab di tanganNya sejahtera;
DibukaNya Yerusalem yang baru,
kota Allah suci mulia. Refr.
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57. YA ALLAH YANG MAHATINGGI

KJ.246

(1) Ya Allah yang Mahatinggi, Kau Pencipta dunia ini;
kami juga Tuhan ciptakan, agar Dikau tetap dipuji.
Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang endah hati.
Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya.
(2) Ya Allah yang Mahakasih, Engkau lahir di dunia ini;
Engkau mati di kayu salib; Engkau rela mengganti kami.
Dari kubur telah Kau bangkit; kuasa maut tiada lagi.
Pimpinlah kami sebab Engkaulah Jalan yang benar.
(3) Ya Allah yang Mahasuci, Engkau turun ke dunia ini;
Kau menyala bagaikan api; memurnikan nurani kami,
Mengobarkan semangat kami agar kami menjadi b'rani.
Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasaMu.

58. YESUS MENGINGINKAN DAKU

KJ.424

(1) Yesus menginginkan daku bersinar bagiNya,
di mana pun 'ku berada, 'ku mengenangkanNya.
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
(2) Yesus menginginkan daku menolong orang lain,
manis dan sopan selalu, ketika 'ku bermain.
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

59. YESUS SEGALA-GALANYA

KJ.396

(1) Yesus segala-galanya, Mentari hidupku.
Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh.
Bila 'ku susah, berkesah, Aku pergi kepadaNya:
Sandaranku, Penghiburku, Sobatku.
(2) Yesus segala-galanya, Kawanku abadi;
setiap datang padaNya, berkatNya diberi.
Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang:
semuanya karunia Sobatku.
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