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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 : Kepada-Mu, ya TUHAN, kuangkat jiwaku; 
  Allahku, kepada-Mu aku percaya; 
U : janganlah kiranya aku mendapat malu; 
  janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku.  
PL1 : Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu; 
U : yang mendapat malu ialah mereka 
  yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya.  
PL1 : Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, 
U : tunjukkanlah itu kepadaku.  
PL1 : Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, 
U : sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, 
  Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.  
PL1 : Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya TUHAN, 
U : sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.  
PL1 : Dosa-dosaku pada waktu muda 
U : dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kauingat, 
PL1 : tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, 
U : oleh karena kebaikan-Mu, ya TUHAN.  
PL1 : TUHAN itu baik dan benar; 
U : sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.  
PL1 : Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, 
U : dan Ia mengajarkan jalan-Nya 
  kepada orang-orang yang rendah hati.  (Mazmur 25:1-9) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Dari Kungkungan Malam Gelap” NKB 10:1,3 
 

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

Semua  Dari kungkungan malam gelap, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam t’rang-Mu tetap; Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari sengsara, sakit dan aib, masuk dalam kasih ajaib. 
Dan kurindukan dosaku raib, Yesus, ‘ku datanglah. 
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Semua Dari gelisah, angkuh, sesat, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam naungan berkat, Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari kecewa, hati sendu, masuk ke dalam t’rang kasih-Mu 
dan sukacita pun milikku, Yesus, ‘ku datanglah. 
 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pemilik, 

Penuntun, dan Pemelihara kehidupan! 
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, 
  “Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang 

menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, 
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan 
supaya semua orang berbalik dan bertobat.”  (2Petrus 3:9) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus, Terang-Mu Pelita Hatiku” PKJ 308 [2x] 

 
Semua  Yesus, terang-Mu pelita hatiku. 
   Jangan keg’lapan menguasaiku. 
   Yesus, terang-Mu pelita hatiku. 

Biar selalu kusambut cinta-Mu! 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Yesus, Tebuslah Seg’nap Dosaku” NKB 11:1-2 
 
Semua  Ya Yesus, tebuslah seg’nap dosaku. 
    ‘Ku rindu ‘Kau tinggal t’rus di hatiku. 
    Enyahkan berhala dan musuh keji 
    dan basuhlah daku menjadi bersih. 
    Hatiku ‘kan bak salju persih, 
    kar’na darah-Mu membasuhku bersih. 
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Semua Ya Yesus, sekarang tolong diriku, 
supaya berpaut tetap pada-Mu. 
Dosaku membuat hatiku pedih, 
oh, basuhlah daku menjadi bersih. 

    Hatiku ‘kan bak salju persih, 
    kar’na darah-Mu membasuhku bersih. 

 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Marilah, baiklah kita berperkara! – firman TUHAN – 
  Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih 

seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, 
akan menjadi putih seperti bulu domba. Sion akan Kubebaskan 
dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat 
akan Kubebaskan dengan tindakan yang benar." (Yesaya 1: 18,27) 

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

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Memanggil” KJ 355:1,3 

 
Semua Yesus memanggil, “Mari seg’ra!” 
 Ikutlah jalan s’lamat baka; 
 jangan sesat, dengar sabda-Nya, 
 “Hai marilah seg’ra!” 
 Sungguh, nanti kita ‘kan senang, 
 bebas dosa, hati pun tent’ram 
 bersama Yesus dalam terang 
 di rumah yang kekal. 

 
Perempuan Jangan kaulupa, Ia serta; 
 p’rintah kasih-Nya patuhilah. 
Laki-laki Mari dengar lembut suara-Nya, 
 “Anak-Ku, datanglah!” 
Semua Sungguh, nanti kita ‘kan senang, 
 bebas dosa, hati pun tent’ram 
 bersama Yesus dalam terang 

di rumah yang kekal. 
 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yehezkiel 18:25-32 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua : “Haleluya” KJ 473a 

 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

PELAYANAN SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS 
 

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? 
   

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. 
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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 

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! 
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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 – “Biar ‘Ku Tumbuh Di Batang-Mu” KJ 309:1,3   
(Gelas-gelas Perjamuan Kudus dikumpulkan) 

 

Semua Biar ‘ku tumbuh di batang-Mu, 
  ya Pokok Anggur yang benar, 
  supaya Kau hidupkan daku 
  menjadi ranting yang segar. 
  Jika Engkau beri berkat, 
  aku berbuah yang lebat. 
 
Semua Dengan-Mu saja ‘ku bersatu, 
  tak tercerai sesaat pun. 
  Kasih-Mu pandu di jalanku; 
  ‘ku hidup oleh hidup-Mu. 
  Dengan salib-Mu ‘ku menang, 
  jikalau Kauberi terang. 

 
 

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 (tanpa diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
 
18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, Rasul Paulus berkata: 
  “. . . Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya 

kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan 
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu 
adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi 
serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh 
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan 
manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan 
kepada Allah dan yang sempurna.” (Roma 12:1-2) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
    “Berserah Kepada Yesus” KJ 364:1,2,4,5 

 
Semua  Berserah kepada Yesus 

tubuh, roh, dan jiwaku; 
kukasihi, kupercaya, 
kuikuti Dia t’rus.  

   Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 

 
Laki-laki  Berserah kepada Yesus 

di kaki-Nya ‘ku sujud. 
Nikmat dunia kutinggalkan; 
Tuhan, t’rima anak-Mu! 

Semua  Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 

 
Perempuan Berserah kepada Yesus 

kuberikan diriku. 
B’ri kasih-Mu dan kuasa-Mu, 
ya, berkati anak-Mu! 

Semua  Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 

 
Semua  Berserah kepada Yesus 

kurasakan api-Nya. 
Kar’na s’lamat yang sempurna 
puji, puji nama-Nya! 

   Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 

 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Ikut Dikau Saja, Tuhan” KJ 376:1,3 
 
Laki-laki Ikut Dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku; 

aku s'lamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. 
Semua  Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 
 
Perempuan Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, 

hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. 
Semua  Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 
 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dan hiduplah dalam pertobatan! 
U :  Kita sadari bahwa hanya dengan pertobatan yang sungguh-

sungguh, maka kita akan mengalami hidup yang seutuhnya di 
dalam Tuhan.   

 
 

21. BERKAT 
PF : “Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah,  
  Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. 

Kasih karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita 
Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.” (Efesus 6:23-24) 

 U :  “Amin” KJ 478a 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Ikut Dikau Saja, Tuhan” KJ 376:4 
 
Semua Ikut dalam kesucian, lahir, batin yang bersih; 

aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. 
 Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 


