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

 

Berdiri 

 
1. MAZMUR PEMBUKA 

PL1 : Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, 
U : apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun!  
PL1 : Seperti minyak yang baik di atas kepala 
U : meleleh ke janggut, 
PL1 : yang meleleh ke janggut Harun 
U : dan ke leher jubahnya.  
PL1 : Seperti embun gunung Hermon yang turun 
U : ke atas gunung-gunung Sion. 
PL1 : Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, 
U : kehidupan untuk selama-lamanya. (Mazmur 133) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Alangkah Baik dan Indahnya” KMM 81:1-3 
 

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

 
Pemandu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semua Alangkah baik dan indahnya, 

alangkah baik dan indahnya 
diam bersama-sama bersaudara dalam Tuhan: 
bagai embun yang turun membasahi gunung Sion. 
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Semua Alangkah baik dan indahnya, 
alangkah baik dan indahnya 
diam bersama-sama bersekutu dalam Tuhan: 
itu tempatnya Ia memerintahkan berkat-Nya. 
Alangkah baik dan indahnya, 

   alangkah baik dan indahnya. 
 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Allah yang 

Mahakuasa! 
U   : (Menyanyikan KJ 476b) Amin 

 
 

4. SALAM 
PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus, Mesias yang telah bangkit, 

menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 

 

Duduk 
 

5. NAS PEMBUKA 
PL2 : Saudara-saudari, penulis surat Yohanes berkata: 
  “Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang 

telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan 
yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Firman hidup 
– itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah kami 
lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada 
kamu juga, supaya kamupun beroleh persekutuan dengan kami. 
Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan 
dengan Anak-Nya, Yesus Kristus." (1Yohanes 1:1,3) 

 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Sungguh Indah Kabar Mulia” KJ 383:1,4 
 

Semua Sungguh indah kabar mulia; hai percayalah! 
 Yesus Kristus tak berubah s’lama-lamanya! 
 Darah-Nya tetap menghapus dosa dan cela. 
 Ia hibur yang berduka. Puji nama-Nya! 

Baik kemarin, hari ini, s’lama-lamanya 
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya! 
Puji nama-Nya, puji nama-Nya! 
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya! 
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Semua Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat 
 dan menghapus kebimbangan Tomas yang bersyak 
 dan selalu mengasihi murid-murid-Nya – 
 Ia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya.  

Baik kemarin, hari ini, s’lama-lamanya 
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya! 
Puji nama-Nya, puji nama-Nya! 

    Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya! 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Yesus, Tolonglah” KJ 28:1,2,3,6 
 
Semua  Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku 
   dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. 

 
Perempuan Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, 
   lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. 

  
Laki-laki  Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu; 
   b’ri di sengsara dan perang percaya yang teguh. 
 
Semua  Ya Yesus Penebus, berilah akhirnya 
   kesukaan-Mu yang kudus di negeri baka. 

 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan 
untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya 
oleh Dia." (Yohanes 3:16-17) 

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

 
(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Terpujilah Allah” NKB 3:1-2 
 
Semua Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
   begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar, 
   sehingga dib’rilah Putra-Nya Kudus 
   mengangkat manusia serta menebus. 
   Pujilah, pujilah! 
   Buatlah dunia bergemar, 
   bergemar mendengar suara-Nya. 
   Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, 
   b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 
 
Semua  Dan darah Anak-Nyalah yang menebus 
   mereka yang yakin ‘kan janji kudus; 
   dosanya betapapun juga keji, 
   dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. 

Pujilah, pujilah! 
   Buatlah dunia bergemar, 
   bergemar mendengar suara-Nya. 
   Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, 

 b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 20:19-31 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 

  
 Semua : “Haleluya, Haleluya” KJ 472:1,5 
 
 
 
 
 
 
 

 Semua  Puji Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, Jurus’lamat; 
    sudah bangkit, akan datang: Haleluya, Haleluya! 
 



TATA IBADAH MINGGU PASKAH II 6 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

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

dalam kata dan nada: 
 

(Menyanyikan “Aku Percaya” KJ 280:1-3) 
 

Aku percaya Allah yang kekal, 
yang oleh Sabda kita kenal: 

Bapa Pencipta alam semesta, 
yang mengasihi manusia. 

 

Aku percaya Putra Tunggal-Nya 
yang disalibkan di Golgota, 

yang dari kubur bangkit dan menang, 
naik ke sorga dalam terang. 

 

Aku percaya pada Roh Kudus 
yang mendiami kita terus. 

Aku percaya G’reja yang esa; 
‘ku jadi suci di dalamnya. 

 

Duduk 

 
17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 

18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, sebagai persekutuan yang percaya, 

bersyukurlah kepada Tuhan dan berbagilah dengan 
sesama. Ada tertulis: 

  “Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka 
sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, 
bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, 
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 
Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi 
kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka 
semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.” 
(Kisah Para Rasul 4:32-33) 



TATA IBADAH MINGGU PASKAH II 7 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Tuhan, Tolonglah, Bangunkan Iman” PKJ 282:1,3,5,6 

 
Semua Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 

pulihkanlah kasih yang remuk. 
Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 
pulihkanlah kasih yang remuk. 
Ubahlah hatiku, jamahlah diriku 
biar di tangan-Mu berbentuk. 
Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 
pulihkanlah kasih yang remuk. 

 
Laki-laki Harta dan karya, takhta dan nama 

kusembahkan bagi nama-Mu. 
Perempuan Harta dan karya, takhta dan nama 
 kusembahkan bagi nama-Mu. 
Semua T’rimalah, ya Tuhan, baktiku bagi-Mu 

dan berkati akta imanku. 
Harta dan karya, takhta dan nama 
kusembahkan bagi nama-Mu. 

 
Perempuan Kasihku, Tuhan, baktiku, Tuhan, 

tak setara kemurahan-Mu. 
Laki-laki Kasihku, Tuhan, baktiku, Tuhan, 

tak setara kemurahan-Mu. 
Semua  Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, 

sangatlah besar dan mulia. 
Kasihku, Tuhan, baktiku, Tuhan, 
tak setara kemurahan-Mu. 

 
Semua Kuingin hidup, ‘ku rindu kerja 

makin giat dan makin tekun. 
Kuingin hidup, ‘ku rindu kerja 
makin giat dan makin tekun. 
Kuatkan batinku, hidupkan tekadku 
menjadi bentara kasih-Mu. 
Kuingin hidup, ‘ku rindu kerja 
makin giat dan makin tekun. 

 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Ingat Akan Nama Yesus” KJ 344:1,3 
 
Semua  Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih: 
   Nama itu menghiburmu k’mana saja kau pergi.  
   Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia! 
   Indahlah nama-Nya, suka surga yang baka! 
 
Semua  Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. 
   Bila kita dirangkul-Nya, sukacita pun besar. 
   Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia! 

  Indahlah nama-Nya, suka surga yang baka! 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dalam kasih Yesus yang memulihkan! 
U :  Kita percaya, Yesus telah bangkit. Kehadiran-Nya memberikan 

kepastian hidup bagi kita dengan cara yang ajaib. Kita 
bersukacita karena Dia melakukan pemulihan yang sempurna 
bagi persekutuan keluarga, gereja, dan masyarakat, di dalam 
dan melalui kita. 

 
21. BERKAT 

PF : “. . . Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang 
kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala 
Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya 
memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk 
melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa 
yang berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-lamanya!” (Ibrani 13:20-21) 

 U :  “Haleluya! Amin!” NKB 225 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Ingat Akan Nama Yesus” KJ 344:4 
 
Semua  Bila mendengar nama-Nya, baiklah kita menyembah 
   dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. 
   Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia! 

Indahlah nama-Nya, suka surga yang baka! 


