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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 : Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, 
U : bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu.  
PL1 : TUHAN membangun Yerusalem, 
U : Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai;  
PL1 : Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati 
U : dan membalut luka-luka mereka;  
PL1 : Ia menentukan jumlah bintang-bintang 
U : dan menyebut nama-nama semuanya.  
PL1 : Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, 
U : kebijaksanaan-Nya tak terhingga.  
PL1 : TUHAN menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, 
U : tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi.  
PL1 : Bernyanyilah bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, 
U : bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi!  
PL1 : Dia, yang menutupi langit dengan awan-awan, 
U : yang menyediakan hujan bagi bumi, 
  yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput.  
PL1 : Dia, yang memberi makanan kepada hewan, 
U : kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil.  
PL1 : Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, 
U : Ia tidak senang kepada kaki laki-laki;  
PL1 : TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, 
U : kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. 
  (Mazmur 147:1-11) 

 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Seluruh Dunia, Hai, Nyanyikanlah” NKB 5:1-2 

 

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

 
Semua  Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Allahku!’ 
   Setinggi langitlah pujian bergema; 
   pun bumi tak lelah menaikkan sembah. 
   Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Allahku!’ 
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Semua  Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Rajaku!’ 
   Gereja bermazmur penuh dengan syukur, 
   Khususnya hatimu memuji tak jemu. 

Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Rajaku!’ 
 

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

Pemilik 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 : Kepada para murid-Nya, Tuhan Yesus berkata: 
  "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, 

supaya di sana juga Aku memberitakan Injil, karena untuk itu Aku 
telah datang." Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan 
Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. 
(Markus 1:38-39) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Aku Dapat Di Hatiku” KJ 423:1,4 

 
Semua  Aku dapat di hatiku mutiara yang permai: 
   Tuhan Yesus, Kawan karib, takkan lagi tercerai. 

 

Semua  Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri: 
    bunga Injil bagi kamu – yang kudapat kuberi. 

 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Setiakah Diriku Pada-Mu” PKJ 154:1-2 
 
Semua  Setiakah diriku pada-Mu, Tuhanku? 
   Dan siapkah hatiku mengiring-Mu terus? 
   ‘Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan 
   dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. 
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Semua  Kau panggil aku, Tuhan, ‘ku datang pada-Mu; 
   dengan rendah hatiku, kut’rima tugasku. 
   Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, 

  dan tuntun aku, Tuhan, arahkanlah niatku. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 
PF : "Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena 

kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya 
telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang 
menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk 
itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, 
sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan 
kita." (2Tesalonika 2:13-14) 

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

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Nyanyikan Lagi Bagiku” NKB 119:2,3 

 
Semua  Kristus memberi dunia Firman Kehidupan. 
   Hai pendosa, dengarkanlah Firman Kehidupan.  
   Bagimu anug’rah, diberi berlimpah. 
   Indah benar, ajaib benar, Firman Kehidupan. 
   Indah benar, ajaib benar, Firman Kehidupan. 
 
Semua  Manislah gema Injil-Nya, Firman Kehidupan. 
   Damai, ampunan dib’ri-Nya, Firman Kehidupan.  
   Yesus Jurus’lamat, sumber s’gala rahmat. 
   Indah benar, ajaib benar, Firman Kehidupan. 
   Indah benar, ajaib benar, Firman Kehidupan. 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – 1Korintus 9:16-23 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
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Semua : “Haleluya” KJ 473b 

 
 

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. 

 
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 
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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! 
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) 
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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 

 
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. 
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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 – “Makin Serupa Yesus, Tuhanku” NKB 138:1-2   

 
Semua Makin serupa Yesus, Tuhanku, 
 inilah sungguh kerinduanku; 
 makin bersabar, lembut dan merendah, 
 makin setia dan rajin bekerja. 
 Ya Tuhanku, kub’rikan pada-Mu 
 hidup penuh dan hatiku seg’nap. 
 Hapuskanlah semua dosaku, 
 jadikanlah ‘ku milik-Mu tetap. 
 
Semua  Makin serupa Yesus, Tuhanku, 
    setiap hari ini doaku: 
    makin bergiat menjadi murid-Nya, 
    makin berani menjadi saksi-Nya. 
 Ya Tuhanku, kub’rikan pada-Mu 
 hidup penuh dan hatiku seg’nap. 
 Hapuskanlah semua dosaku, 
  jadikanlah ‘ku milik-Mu tetap. 
 

 



 T A T A  I B A D A H  M I N G G U   

 
9 

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 
 

18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang telah menerima 

Injil dan dipanggil untuk memberitakan Injil itu, 
  “. . . marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan 

korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan 
nama-Nya. Dan janganlah kita lupa berbuat baik dan memberi 
bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan 
kepada Allah.”  (Ibrani 13:15-16) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Berkumandang Suara Dari Seberang” KJ 425:1-3 
 
Laki-laki Berkumandang suara dari seberang, 
Perempuan “Kirimlah cahyamu!” 
Laki-laki banyak jiwa dalam dosa mengerang, 
Perempuan  “Kirimlah cahyamu!” 
Semua Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 

Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
 

Perempuan Kita t’lah dengar jeritan dari jauh, 
Laki-laki “Kirimlah cahyamu!” 
Perempuan Bantuanmu b’rikan, janganlah jemu, 
Laki-laki  “Kirimlah cahyamu!” 
Semua Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 

    Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
 

Semua Jangan kita tinggal diam mendengar: 
 “Kirimlah cahyamu!” 
 Injil Tuhan haruslah kita sebar. 
 “Kirimlah cahyamu!” 
 Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
 Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
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Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Keluar Dari Kaum” KJ 342:1-2 

 
Semua  Keluar dari kaum dan rumah bapakmu, 
   serahkan dirimu kepada rahmat Hu. 
   Percaya sabda-Nya. Berjalan dengan suka 
   ke tanah air baka yang tertentu di muka. 
 
Semua  Pergi dengan seg’ra ke lorong negeri 
   dan ke simpangannya yang buruk dan keji. 
   B’ri rumah-Ku penuh. Jemput segala orang 

ke rumah s’lamat-Ku; tempatnya tidak kurang. 
 
 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, beritakanlah Injil di tengah dunia! 
U :  Kita dipanggil dan diutus, untuk memenangkan banyak orang, 

melalui pelayanan pemberitaan Injil di segala waktu dan tempat. 
Sebagai pelayan Kristus, kita akan terus berkarya dalam 
penyertaan-Nya, tanpa menyerah lelah. 

 
 

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) 
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22. NYANYIAN JEMAAT – “Keluar Dari Kaum” KJ 342:3 
 
Semua  Keluar! Ajarlah seluruh dunia. 
   Taburkan Injil-Ku di sawah ladangnya! 
   Mau t’rang, maupun gelap di rumah dan kerjamu, 

baik ingatlah tetap: ‘Ku menyertai kamu. 


