
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATA IBADAH MINGGU PASKAH VI 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 : Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, 
U : sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib; 
 

PL1 : keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh tangan kanan-Nya, 
U : oleh lengan-Nya yang kudus.  
 

PL1 : TUHAN telah memperkenalkan keselamatan yang dari pada-Nya, 
U : telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa.  
 

PL1 : Ia mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya 
U : terhadap kaum Israel, 
 

PL1 : segala ujung bumi telah melihat 
U : keselamatan yang dari pada Allah kita.  
 

PL1 : Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi, 
U : bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah!  
 

PL1 : Bermazmurlah bagi TUHAN dengan kecapi, 
U : dengan kecapi dan lagu yang nyaring,  
 

PL1 : dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring 
U : bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni TUHAN!  
 

PL1 : Biarlah gemuruh laut serta isinya, 
U : dunia serta yang diam di dalamnya!  
 

PL1 : Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, 
U : dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama  
 

PL1 : di hadapan TUHAN, 
U : sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. 
 

PL1 : Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, 
U : dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. (Mazmur 98) 
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2. NYANYIAN JEMAAT – “Hai Kristen, Nyanyilah” NKB 1:1-3 
 

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

Pemandu Hai Kristen, nyanyilah – 
Umat Haleluya! Amin! 
Pemandu  Rajamu pujilah – 
Umat Haleluya! Amin! 
Semua Padukan suaramu di dapan Tuhanmu, 
Pemandu  nyanyikanlah merdu – 
Umat Haleluya! Amin! 
 

Laki-laki Hatimu angkatlah – 
Perempuan Haleluya! Amin! 
Laki-laki  Mari bersoraklah – 
Perempuan Haleluya! Amin! 
Semua Tuhan Sahabatmu tinggal bersamamu, 
  Kasih-Nya pun teguh – Haleluya! Amin! 
 

Perempuan Sanjung Mukhalismu – 
Laki-laki Haleluya! Amin! 
Perempuan  Walau bah menyerbu – 
Laki-laki Haleluya! Amin! 
Semua Di surga yang baka kita menyembah-Nya, 
   bernyanyi s’lamanya – Haleluya! Amin! 

 
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 
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5. NAS PEMBUKA 
PL2 : Saudara-saudari, ada tertulis: 
  "Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau 

kita menuruti perintah-perintah-Nya. . . barangsiapa menuruti 
firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih 
Allah; dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam Dia. 
Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib 
hidup sama seperti Kristus telah hidup." (1Yohanes 2:3,5,6) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus, B’ri Kunampakkan Perangai-Mu” KMM 112 

 
Semua  Let the beauty of Jesus be seen in me – 

all His wonderful passion and purity; 
O, Thou Spirit divine, all my nature refine 
till the beauty of Jesus be seen in me. 

 
Semua  Yesus, b’ri kunampakkan perangai-Mu, 
   hidup suci penuh cah’ya kasih-Mu. 
   Asuh daku terus oleh Rohul Kudus 

hingga nampaklah Yesus di hidupku. 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhanku, Bila Hati Kawanku” KJ 467:1-3 
 
Semua  Tuhanku, bila hati kawanku 
    terluka oleh tingkah ujarku, 
    dan kehendakku jadi panduku, 
    ampunilah. 
 
Semua  Jikalau tuturku tak semena 
    dan aku tolak orang berkesah, 
    pikiran dan tuturku bercela, 
    ampunilah. 
 
Semua  Dan hari ini aku bersembah 
    serta pada-Mu, Bapa, berserah, 
    berikan daku kasih-Mu mesra. 
 Amin, amin. 
 
 

Berdiri 
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9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam 
Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di 
dalam sorga. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh 
penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih 
karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala 
hikmat dan pengertian." (Efesus 1:3,7,8) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Sahabatku yang Paling Karib” NKB 198:1,3,4 

 
 
 
Pemandu  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semua Di dunia orang jual kasih 

menghitung laba-ruginya; 
ketika tiada untung lagi, 
tak jarang sirna kasihnya, 
tetapi Yesus, Tuhanku, 
kekal Sahabat karibku. 
 

Semua Nyawa-Nya pun direlakan-Nya 
supaya aku ditebus 
dan dosaku dihapuskan-Nya 
dengan darah-Nya yang kudus. 
Ya, sungguh, Yesus, Tuhanku, 
kekal Sahabat karibku. 

 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 15:9-17 
 
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 
 

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) 
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18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, bersyukurlah dan 
  “. . . jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang 

kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus 
Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan 
diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang 
harum bagi Allah.” (Efesus 5:1-2) 

 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Bagi Yesus Kuserahkan” KJ 363:1-4 

 
Semua Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; 
 hati dan perbuatanku, pun waktuku milik-Nya. 
 Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya. 
 Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya. 
 

Perempuan Tanganku kerja bagi-Nya, kakiku mengikut-Nya; 
    mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah! 
Semua Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
    Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
 

Laki-laki  Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku; 
    pada Dia ‘ku terpaut, Dia Jurus’lamatku. 
Semua Bagi Yesus semuanya, Dia jurus’lamatku. 
    Bagi Yesus semuanya, Dia jurus’lamatku. 
 

Semua O, betapa mengagumkan! Maharaja semesta 
 mau memanggilku sahabat; aku dilindungi-Nya! 
 Bagi Yesus semuanya, aku dilindungi-Nya! 
 Bagi Yesus semuanya, aku dilindungi-Nya! 

 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Aku Hendak Tetap Berhati Tulus” NKB 193:1,3 

 
Semua Aku hendak tetap berhati tulus 
  kar’na teman mempercayaiku. 
  Aku hendak tetap berjalan lurus, 
  kar’na teman t’lah mengasihiku; 
  kar’na teman t’lah mengasihiku. 
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Semua Aku hendak tetap menjadi kawan 
  bagi yang hatinya penat, sendu. 
  Dan kasihku ingin t’rus kubagikan, 
  serta imbalan tiada ‘ku perlu; 
  serta imbalan tiada ‘ku perlu. 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, jadilah sahabat yang sejati bagi Yesus! 
U :  Kita akan menjadi sahabat sejati bagi Yesus, Tuhan yang telah 

bangkit, dengan membuktikan kasih kita kepada-Nya dan juga 
kepada sesama yang kita jumpai dalam kehidupan setiap hari. 

 
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 – “Aku Hendak Tetap Berhati Tulus” NKB 193:4 
 
Semua Aku hendak rendah hati selalu, 
  kar’na kutahu betapa ‘ku lemah. 
  Aku hendak menolong sesamaku; 
  Allah Esa selalu kusembah; 

Allah Esa selalu kusembah. 

 


