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

 

Berdiri 
 

1.  MAZMUR PEMBUKA 
 

PL1 : Haleluya! Pujilah TUHAN di sorga, 
U : pujilah Dia di tempat tinggi!  
 

PL1 : Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, 
U : pujilah Dia, hai segala tentara-Nya!  
 

PL1 : Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, 
U : pujilah Dia, hai segala bintang terang!  
 

PL1 : Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, 
U : hai air yang di atas langit!  
 

PL1 : Baiklah semuanya memuji nama TUHAN, 
U : sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta.  
 

PL1 : Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, 
U : dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar.  
 

PL1 : Pujilah TUHAN di bumi, 
U : hai ular-ular naga dan segenap samudera raya;  
 

PL1 : hai api dan hujan es, salju dan kabut, 
U : angin badai yang melakukan firman-Nya;  
 

PL1 : hai gunung-gunung dan segala bukit, 
U : pohon buah-buahan dan segala pohon aras:  
 

PL1 : hai binatang-binatang liar dan segala hewan, 
U : binatang melata dan burung-burung yang bersayap;  
 

PL1 : hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, 
U : pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia;  
 

PL1 : hai teruna dan anak-anak dara, 
U : orang tua dan orang muda!  
 

PL1 : Biarlah semuanya memuji-muji TUHAN, 
U : sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur, 
 : keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit.  
 

PL1 : Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, 
U : menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, 
 

PL1 : bagi orang Israel, umat yang dekat pada-Nya. 
U : Haleluya! (Mazmur 148) 
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2. NYANYIAN JEMAAT – “Nyanyikan Tuhanmu: Haleluya!” PKJ 28:1-2 
 

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

  
 
Pemandu :  
Semua :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. VOTUM 
 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Allah Perjanjian yang Mahasetia! 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 
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4. SALAM 
PF : Damai sejahtera Yesus, Sang Alfa dan Omega, menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. KATA PEMBUKA 

PL2 : Waktu berarak maju bagaikan mega melayang jauh, 
  berlalu dari pandangan, bertingkah menyisakan angan. 
  Namun, setiap titik pergerakannya 
  mengandung asa yang membuncah di dada, 
  menggoreskan cinta dan kadang tangisan mendamba, 
  dalam rajutan kisah bersama Sang Pencipta. 
  Waktu berarak maju, 
  menggugah kita untuk bercerita 
  tentang indahnya karya Sang Pencipta, 
  yang tak lelah menyatakan cinta 
  dan selalu setia pada janji-Nya yang mulia, 
  bagi kita, segenap insan di dunia. 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Kekuatan Serta Penghiburan” KJ 332:1-2 
 
Semua Kekuatan serta penghiburan 

diberikan Tuhan padaku. 
Tiap hari aku dibimbing-Nya; 
tiap jam dihibur hatiku. 
Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, 
‘ku dib’rikan apa yang perlu. 
Suka dan derita bergantian 
memperkuat imanku. 

 
Laki-laki Tiap hari Tuhan besertaku, 

diberi rahmat-Nya tiap jam. 
Perempuan Diangkat-Nya bila aku jatuh, 
 dihalau-Nya musuhku kejam. 
Semua Yang nama-Nya Raja Mahakuasa, 
 Bapa yang kekal dan abadi, 
 mengimbangi duka dengan suka 
    dan menghibur yang sedih. 

 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
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8. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Anak Kecil” KJ 105:4,5 
 

Semua Ya Anak kecil, ya Anak lembut, 
Kau citra kasih Bapa-Mu; 
nurani kami bakarlah 
dengan kasih-Mu s’lamanya, 
ya Anak kecil, ya Anak lembut.  

 

Semua Ya Anak kecil, ya Anak lembut, 
pada-Mu kami bertelut, 
sejiwa-raga milik-Mu 
dan pasrah diri pada-Mu, 
ya Anak kecil, ya Anak lembut. 

 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

PF : Beginilah firman TUHAN: "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan 
menjawab engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan 
menolong engkau; Aku telah membentuk dan memberi engkau, 
menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi 
kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi 
sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung: 
Keluarlah! kepada orang-orang yang ada di dalam gelap: Tampillah! Di 
sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan 
rumput, dan di segala bukit gundulpun tersedia rumput bagi mereka.” 
(Yesaya 49:8-9) 

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

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Sejenak Aku Menoleh” PKJ 244:1-2 

 
Semua Sejenak aku menoleh pada jalan yang t’lah kutempuh.  

Kasih Tuhan kuperoleh membuatku tertegun. 
Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang. 
Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang.  
Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. 
 

Semua Bukan kar’na aku baik dipegang-Nya tanganku erat.  
Bukan pula orang laik, hingga aku didekap. 
O, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. 
Dengan apa kunyatakan kasih Tuhan yang ajaib?  
Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib. 

 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Lukas 2:21-33 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
“HALE, HALE, HALELUYA”   [2x] 
Semua  Hale, hale, haleluya! 
    Hale, hale, haleluya! 
    Hale, hale, haleluya! 

Haleluya, haleluya! 
 

13. KHOTBAH 
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

1166..  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? 

   
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! 
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! 
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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” [2x] 
(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 

 
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 - 
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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. 

 

N. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhanku Berjanji” PKJ 140:1,3   

 
Pemandu   
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Semua   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. PENGAKUAN IMAN (dipimpin PL3) 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 

Duduk 

 
18. DOA SYAFAAT 
 
19. PERSEMBAHAN SYUKUR (dipimpin PL3) 
 

a. AjakanPersembahan 
PL3 : Saudara-saudari, bersama Pemazmur, kita berkata: 
  “Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepada-Mu, Allahku, 

aku hendak meninggikan Engkau.” (Mazmur 118:28) 
 

b. Pengumpulan persembahan – diiringi dengan nyanyian:   
   “Yang Diperbuat Allahku” KJ 378:1,2,4,6 

   
Semua Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya. 

Rancangan-Nya tetap teguh; ‘ku berserah pada-Nya. 
Tuhankulah selamanya yang ingin kuandalkan: 
pada-Nya aku aman. 
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Perempuan Yang diperbuat Allahku tak usah kuragukan 
dan jalan lurus kutempuh berkat pimpinan Tuhan. 
Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya: 
hidupku di tangan-Nya. 

 
Laki-laki Yang diperbuat Allahku tak sungkan kuterima; 

tetap di marabaya pun Terang hidupku Dia. 
Di waktu-Nya ternyatalah betapa mengagumkan 
tujuan kasih Tuhan. 

 
Semua Yang diperbuat Allahku peganganku abadi; 

bencana, maut, kemelut tak risau kuhadapi: 
terasalah rangkulan-Nya tempat hatiku aman, 
kuasa-Nya kuandalkan. 

 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
20. NYANYIAN JEMAAT – “Berpeganglah Pada Janji Tuhanmu” GB 252:1 

  
 
 

Semua  
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21. PENGUTUSAN 
 
PF : Pergilah dan syukurilah setiap janji Tuhan yang telah tergenapi dan 

yang masih akan terus tergenapi dalam kehidupan kita setiap hari.  
U : Kita segera meninggalkan tahun 2017 dengan penuh syukur 
  atas penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. 
  Kita akan memasuki hari esok dengan iman yang teguh kepada 

Tuhan, yang selalu setia menggenapi janji sesuai waktu dan cara-
Nya yang ajaib. 

 
22. BERKAT 

PF : TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 
  TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya 
  dan memberi engkau kasih karunia; 
  TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
  dan memberi engkau damai sejahtera. (Bilangan 6:24-26) 
U :  “Amin” PKJ 293 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 

 
 

23. NYANYIAN JEMAAT – “Berpeganglah Pada Janji Tuhanmu” GB 252:4 (Pagi) 
  
Semua Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 

hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. 
Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, 
berpeganglah pada janji-Nya. 
Jangan bimbang, 
berpeganglah pada janji Jurus’lamat. 
Jangan bimbang, 
percaya pada janji Tuhanmu. 

 
“Sudah Tiba Saatnya” [2x] – Dinyanyikan dalam Ibadah Sore dan Malam 

 
(sambil bergandengan tangan) 

 
Semua Sudah tiba saatnya tahun ini lalulah, 

marilah kita mohon pada Yang Mahakuasa: 
semoga persekutuan kita dikuatkan 
dengan berkat Tuhan sampai selama-lamanya. 

 


