
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



TATA IBADAH MINGGU PASKAH III 2 

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 : Apabila aku berseru, jawablah aku, 
U : ya Allah, yang membenarkan aku. 
PL1 : Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. 
U : Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku!  
PL1 : Banyak orang berkata: 
  "Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita?" 
U : Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya TUHAN!  
PL1 : Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, 
U : lebih banyak dari pada mereka 
  ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. 
  (Mazmur 4:2,7,8) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Indahnya Saat yang Teduh” KJ 454:1,3 
 

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

Semua Indahnya saat yang teduh 
menghadap takhta Bapaku: 
kunaikkan doa pada-Nya, 
sehingga hatiku lega. 
Di waktu bimbang dan gentar, 
jiwaku aman dan segar; 
‘ku bebas dari seteru 
di dalam saat yang teduh. 

  

Semua Indahnya saat yang teduh 
penampung permohonanku 
kepada yang Mahabenar 
yang bersedia mendengar. 
Sejak kulihat wajah-Nya, 
‘ku yakin pada firman-Nya 
dan menyerahkan bimbangku 
di dalam saat yang teduh. 
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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 : Di Serambi Salomo, Petrus berkata: 
  “Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita 

telah memuliakan Hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan 
dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, 
bahwa Ia harus dilepaskan. Demikianlah Ia, Pemimpin kepada 
hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia 
dari antara orang mati; dan tentang hal itu kami adalah saksi. 
Dan karena kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama itu 
telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini; 
dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang 
ini di depan kamu semua." (Kisah Para Rasul 3:13,15,16) 

 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Segala Benua dan Langit Penuh” KJ 281:1,2 
 
Semua Segala benua dan langit penuh 

dengan bunyi Nama yang sangat merdu, 
penghiburan orang  berhati penat, 
pengharapan orang yang sudah sesat. 
Nama itu suci kudus. 
Siapa belum mengenal Penebus? 
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Semua Sesungguhnya Yesus yang layak benar 
dib’ri Nama itu, kudus dan besar, 
yang oleh sengsara kematian-Nya 
memb’ri keampunan dan damai baka. 
Nama itu suci kudus. 
Siapa belum mengenal Penebus? 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Suara-Mu Kudengar” KJ 33:1,3 
 
Semua Suara-Mu kudengar memanggil diriku, 

supaya ‘ku di Golgota dibasuh darah-Mu! 
Aku datanglah, Tuhan, pada-Mu; 
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. 
 

Semua Kaupanggil diriku, supaya kukenal 
iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. 
Aku datanglah, Tuhan, pada-Mu; 
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. 

 
 

Berdiri 

 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : ". . . kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu 
yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan 
dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang 
sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak 
bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah 
membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah 
memuliakan-Nya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju 
kepada Allah." (1Petrus 1:18,19,21) 

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

 
(SALAM DAMAI) 
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10. NYANYIAN JEMAAT – “Tercurah Darah Tuhanku” KJ 35:1,3,4 
 
Perempuan Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota; 

yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya, 
terhapus dosanya, terhapus dosanya – 
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya. 
 

Laki-laki Ya Anak Domba, darah-Mu tak hilang kuasanya, 
 sehingga s’lamat umat-Mu dan suci s’lamanya, – 

dan suci s’lamanya, dan suci s’lamanya, – 
sehingga s’lamat umat-Mu dan suci s’lamanya. 

 
Semua Sejak kupandang salib-Mu dengan iman teguh, 

kasih-Mulah kupuji t’rus seumur hidupku, – 
seumur hidupku, seumur hidupku, – 
kasih-Mulah kupuji t’rus seumur hidupku. 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Lukas 24: 36- 48 
 
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! 

 
13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
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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, pemazmur berkata: 
  “Haleluya! Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan 

segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan 
dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan TUHAN, layak 
diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Dikirim-
Nya kebebasan kepada umat-Nya, diperintahkan-Nya 
supaya perjanjian-Nya itu untuk selama-lamanya; nama-
Nya kudus dan dahsyat.” (Mazmur 111:1,2,9) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Aku Melangkah Ke Rumah Tuhan” PKJ 145:1,3,4 

 
Perempuan Aku melangkah ke rumah Tuhan 

dalam iringan umat Kristus, 
‘ku mensyukuri berkat, rahmat-Mu, 
yang sungguh banyak kepadaku. 

Semua Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan, 
atas berkat-Mu yang Kaulimpahkan. 
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan, 
atas kasih-Mu yang Kaucurahkan. 

 

Laki-laki  Aku serahkan hasil hasil karyaku, 
    harta, tenaga, serta waktu. 
    Dari tangan-Mu jua asalnya, 
    bagi kemuliaan-Mu, Bapa. 
Semua Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan, 

atas berkat-Mu yang Kaulimpahkan. 
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan, 
atas kasih-Mu yang Kaucurahkan. 

 

Semua Aku berlutut di hadapan-Mu, 
aku serahkan jiwa raga. 
Kar’na Engkau menebus hidupku: 
utuslah aku jadi saksi. 

 Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan, 
atas berkat-Mu yang Kaulimpahkan. 
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan, 
atas kasih-Mu yang Kaucurahkan. 

 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Kuasa-Mu dan Nama-Mulah” KJ 341:1-2 

 

Semua Kuasa-Mu dan nama-Mulah hendak kami sebar 
 dan kar’na itu, ya Tuhan, kami tak akan gentar. 
 Bagaikan padi segenggam mestilah mati di pendam, 
 supaya tumbuh dan segar, 
 di panas surya memekar berbuahlah. 

  Tuaian pun besar. 
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Semua Teladan sudah Kauberi demi derita-Mu 
 dan melalui salib-Mu Kaut’rima kuasa-Mu! 
 Bagian kami tak lebih, seperti segenggam benih, 
 melintas kubur yang gelap, 
 agar kelak ‘kan menetap 
 bersama-Mu di Firdaus gemerlap. 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, bersaksilah tentang Kristus yang telah bangkit! 
U :  Kebangkitan Kristus mengobarkan keberanian dalam hati kita 

untuk pergi dan bersaksi bagi dunia.  
 

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 – “Kuasa-Mu dan Nama-Mulah” KJ 341:3 
 
Semua Bagaikan padi, Tuhan pun dikubur, dipendam, 
 kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. 
 Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang t’lah menyerah 
 hidupnya untuk kuasa-Mu, 
 memberitakan nama-Mu, 
 agar seg’ra buahnya milik-Mu. 
 
 


