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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Penyalaan Lilin dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 

 

Berdiri 

 
1. MAZMUR PEMBUKA 

PL1 : Aku hendak menyanyikan kasih setia TUHAN selama-lamanya, 
U : hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku 
  turun-temurun.  
PL1 : Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya; 
U : kesetiaan-Mu tegak seperti langit.  
PL1 : Engkau telah berkata: 
  "Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku, 
U : Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku:  
PL1 : Untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan anak cucumu, 
U : dan membangun takhtamu turun-temurun." 
PL1 : Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, 
U : ya TUHAN, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu;  
PL1 : karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, 
U : dan karena keadilan-Mu mereka bermegah.  
PL1 : Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, 
U : dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi.  
PL1 : Sebab perisai kita kepunyaan TUHAN, 
U : dan raja kita kepunyaan Yang Kudus Israel. (Mazmur 89:2-5,16-19) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan” PKJ 14 [2x] 
 

(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 
 
 

Semua  Kunyanyikan kasih setia Tuhan 
   selamanya, selamanya.  
   Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, 
   kunyanyikan s’lamanya. 
   Kututurkan tak jemu kasih setia-Mu, Tuhan; 

kututurkan tak jemu kasih setia-Mu turun temurun. 
   Kunyanyikan kasih setia Tuhan 
   selamanya, selamanya.  
   Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, 
   kunyanyikan s’lamanya. 
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3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 

langit dan bumi! 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, ketika orang-orang benar bertanya: 
  “Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami 

memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau 
minum?” . . . Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan 
untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu 
telah melakukannya untuk Aku. (Matius 25:37,40) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Buka Mataku” PKJ 197 [2x] 

 
Semua Buka mataku melihat-Mu, Yesus; 

kuingin dekat-Mu menyatakan kasih. 
Buka telingaku untuk mendengar-Mu. 
O, buka mataku melihat-Mu Yesus. 

 
7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Bila Kurenung Dosaku” PKJ 37:1-2 

 
Perempuan Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan, 

yang berulang kulakukan di hadapan-Mu. 
Semua Kasih sayang-Mu perlindunganku. 

Di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. 
Kasih sayang-Mu pengharapanku. 
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu. 
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Laki-laki Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
iri hati dan benciku kadang menjelma. 

Semua Kasih sayang-Mu perlindunganku. 
Di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. 
Kasih sayang-Mu pengharapanku. 
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu. 

 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan 
mentahirkan kamu; Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh 
yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari 
tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. 
Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan 
membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap 
berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. 
(Yehezkiel 36:25a,26,27) 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U : Syukur kepada Allah. 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Lautan Rahmat Abadi” PKJ 133:1,2,4,6 

 
 
 

Semua :  
Perempuan : 
Laki-laki : 
Semua : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 10:40-42 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

“Haleluya” NKB 223b  [2x] 
 
 

Semua 
 

 
 
 

 
13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

PPEELLAAYYAANNAANN  SSAAKKRRAAMMEENN  PPEERRJJAAMMUUAANN  KKUUDDUUSS  

 

A. PENGANTAR 

Pdt : Saat ini, kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena 

Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan 

mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan Kudus ini 

diperuntukkan bagi Saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan 

mengaku  percaya,  serta   tidak   berada di bawah penggembalaan 

khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut Saudara-

saudara yang berasal dari gereja lain, yang bersedia dan siap untuk 

merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini.  
   

Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi 

kita, selayaknyalah kita memeriksa diri kita masing-masing di 

hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? 

Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita: dengan isteri 

atau suami, dengan orangtua atau anak, dengan saudara-saudara, 

dengan teman dan tetangga, dan dengan siapa pun yang kita 

jumpai dalam kehidupan kita? 
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Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan 

kita dari segala dosa kita, memperbaharui hidup kita, memampukan 

kita, untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan 

melayakkan kita, untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. 

 

B. PENGARAHAN HATI  

Pdt : Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan 

U : Kami mengarahkan hati kepada Tuhan 

Pdt : Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita 

U : Sungguh layak bersyukur kepada-Nya 

 

C. DOA SYUKUR  

 

D. PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS  

Pdt : Kita bersyukur, karena Bapa Yang Mahakudus senantiasa menyertai 

kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam 

perjamuan kudus ini. Kita yakin, bahwa Roh Kudus telah dicurahkan 

atas kita, sehingga dengan iman, kita mengalami kehadiran Kristus 

bersama kita di sini. Kristus, yang pada malam waktu Ia diserahkan, 

mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia 

memecah-mecahkannya dan berkata: “Inilah Tubuh-Ku yang 

diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!” 

Kristus, yang juga mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata : 

“Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. 

Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan 

akan Aku!” 

U : Kematian Kristus kita wartakan! 

  Kebangkitan Kristus kita rayakan! 

  Kedatangan Kristus kita nantikan! 

 

E. PERINGATAN AKAN KRISTUS  

Pdt : Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang 

menyelamatkan dunia: kelahiran dan kehidupan Kristus, Anak-Nya, 

di antara manusia, pembaptisan-Nya, perjamuan malam terakhir 

bersama murid-murid-Nya, dan kematian-Nya. Kita memberitakan 

kebangkitan Kristus dan kenaikan-Nya ke surga dalam kemuliaan, di 

mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus 
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kembali pada akhir zaman, untuk menggenapi segala sesuatu. Maka, 

sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan di dalam 

Kristus, kita mengingat pengurbanan Kristus yang menyelamatkan, 

yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. 

U : Terpujilah Tuhan! 

Pdt : Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh 

Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus 

menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang 

hidup bagi Allah. 

U : Terpujilah Roh Kudus! 

Pdt : Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan 

kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutan dengan Roh Kudus, 

sekarang dan selamanya. 

U : Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus! 

 

F. DOA BAPA KAMI (Diucapkan secara bersama-sama) 

 

G. SALAM DAMAI  

Pdt : Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena 

itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai 

Tuhan besertamu! 

U : Dan besertamu juga! 

   

(SALAM DAMAI) 

 

H. NYANYIAN JEMAAT – “Salam Damai” 
(sementara Pendeta dan Penatua mempersiapkan pelayanan Sakramen Perjamuan 

Kudus dan mengambil tempat duduk yang disediakan) 
 

 Bersukacitalah s’lalu, tunjukkan wajah gembiramu; 
Lihat teman di kanan-kiri dan di sekitarmu. 
Berikan salam damai, 
kar’na kasih karunia 
serta pengampunan-Nya diberi. 
Hiduplah dalam damai, 
seorang dengan yang lain. 
Itu kehendak Tuhan bagimu! 

 

Duduk 
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I. PEMECAHAN ROTI  

Pdt : (Sambil memecah-mecahkan roti)  

  Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. 

 

J. PEMBAGIAN ROTI 

Pdt : Ambillah ! 

- ROTI DIEDARKAN - 
 

Pdt : Makanlah, sambil ingat dan percayalah, bahwa tubuh Tuhan kita, 

Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia!  
 

- UMAT MAKAN ROTI SECARA BERSAMA - 

 
 
K. PENUANGAN AIR ANGGUR 

Pdt : (Sambil menuangkan air anggur ke cawan lalu mengangkat cawan)  

  Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. 

 

L. PEMBAGIAN ANGGUR 

Pdt : Ambillah ! 

- AIR ANGGUR DIEDARKAN - 
 

Pdt : Minumlah, sambil ingat dan percayalah, bahwa darah Tuhan kita, 

Yesus Kristus, telah dicurahkan bagi keselamatan dunia! 
 

- UMAT MINUM AIR ANGGUR SECARA BERSAMA - 

 

M. DOA SYUKUR  

Pdt : Mari kita berdoa 

Pdt+U : Allah yang kekal, 

  kami bersyukur untuk misteri suci Perjamuan Kudus ini, 

  yang di dalamnya, 

  Engkau telah memberikan diri-Mu bagi kami. 

  Anugerahkanlah, 

  supaya kami dapat pergi ke dalam dunia 

  dengan kekuatan Roh-Mu, 

  untuk bersaksi dan memberikan diri kami bagi sesama. 

  Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 

  Amin. 
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N. NYANYIAN JEMAAT – “Aku Hendak Tetap Berhati Tulus” NKB 193:1,3,4   
 

Semua Aku hendak tetap berhati tulus 
  kar’na teman mempercayaiku. 
  Aku hendak tetap berjalan lurus, 
  kar’na teman t’lah mengasihiku; 
  kar’na teman t’lah mengasihiku. 
 
Semua Aku hendak tetap menjadi kawan 
  bagi yang hatinya penat, sendu. 
  Dan kasihku ingin t’rus kubagikan, 
  serta imbalan tiada ‘ku perlu; 
  serta imbalan tiada ‘ku perlu. 
 
Semua Aku hendak rendah hati selalu, 
  kar’na kutahu betapa ‘ku lemah. 
  Aku hendak menolong sesamaku; 
  Allah Esa selalu kusembah; 

  Allah Esa selalu kusembah. 
 

16. PENGAKUAN IMAN 
PL3 Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 

Duduk 

 
17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, kepada kita diingatkan: 
 “Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada 

yang menghemat secara luar biasa, namun selalu 
berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi 
kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi 
minum. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya 
akan jatuh; tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun 
muda.” (Amsal 11:24,25,28) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
    “Sejahtera Tuhan” PKJ 243:1-3 

 
Semua Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan 

yang hidup dan menghidupkan 
bagimu, bagiku dan siapa pun 
yang ada di dunia ini. 
bagimu, bagiku dan siapa pun 
yang ada di dunia ini. 

 
Semua Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan 

yang hidup dan menghidupkan 
berlimpah sekarang dan s’lamanya; 
bersiaplah menerima! 
berlimpah sekarang dan s’lamanya; 
bersiaplah menerima! 
 

Semua Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan 
yang hidup dan menghidupkan 
tak dapat berdiri sendiri: 
hendaknya kaubagi-bagi! 
tak dapat berdiri sendiri: 
hendaknya kaubagi-bagi! 

 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Pakailah Waktu Anug’rah Tuhanmu” NKB 211:1-2 

 
Semua Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu, 
 hidupmu singkat bagaikan kembang. 
 Mana benda yang kekal di hidupmu? 
 Hanyalah kasih tak akan lekang. 
 Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
 sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 
Semua  Janganlah sia-siakan waktumu, 
    hibur dan tolonglah yang berkeluh. 
    Biarlah lampumu t’rus bercahaya, 
    muliakanlah Tuhan di hidupmu. 
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 Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
 sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dan teruskanlah rangkulan kasih Allah yang selalu 

menyejukkan hati itu bagi sesama! 
U : Kita akan pergi untuk membuka tangan, menyambut, 

merangkul, dan melayani sesama dengan penuh kasih.  
  Kita bersikap positif terhadap sesama, tanpa membeda-

bedakan mereka. Kasih kita wujudkan, Tuhan kita muliakan. 
 
 

21. BERKAT 
PF : “Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang 

dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah 
menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik 
kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam 
pekerjaan dan perkataan yang baik.” (2Tesalonika 2:16-17) 

U :  “Amin” KJ 478a 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Pakailah Waktu Anug’rah Tuhanmu” NKB 211:3 
 

Semua  Karya jerihmu demi Tuhan Yesus, 
    ‘kan dihargai benar oleh-Nya. 
    Kasih yang sudah kautabur di dunia, 
    nanti kautuai di surga mulia. 
 Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
   sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 


