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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 : Aku akan memuji Engkau, ya TUHAN, 
U : sebab Engkau telah menarik aku ke atas, 
  dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku.  
PL1 : TUHAN, Allahku, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, 
U : dan Engkau telah menyembuhkan aku.  
PL1 : TUHAN, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, 
U : Engkau menghidupkan aku 
  di antara mereka yang turun ke liang kubur.  
PL1 : Dalam kesenanganku aku berkata: 
U : "Aku takkan goyah untuk selama-lamanya!"  
PL1 : TUHAN, oleh karena Engkau berkenan, 
U : Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh; 
  ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut.  
PL1 : Kepada-Mu, ya TUHAN, aku berseru, 
U : dan kepada Tuhanku aku memohon:  
PL1 : "Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, 
U : kalau aku turun ke dalam lobang kubur? 
PL1 : Dapatkah debu bersyukur kepada-Mu 
U : dan memberitakan kesetiaan-Mu?  
PL1 : Dengarlah, TUHAN, dan kasihanilah aku, 
U : TUHAN, jadilah penolongku!"  (Mazmur 30:2-4, 7-11) 

 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Puji, Hai Jiwaku, Puji TUHAN” KJ 9:1,3 

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

 
 

Semua Puji, hai jiwaku, puji TUHAN 
selagi ada nafasmu! 
Allahku patutlah kuagungkan 
sepanjang umur hidupku! 
Hayatku Dia yang beri: 
Dia kupuji tak henti. 
Haleluya, Haleluya! 
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Semua  Jika penolongmu Allah Yakub, 
betapa kau bahagia! 
Ia penuhi pengharapanmu, 
Tuhan setia s’lamanya. 
Mahapencipta dunia 
tak meninggalkan makhluk-Nya. 
Haleluya, Haleluya!  

 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sumber kekuatan 
yang adil dan benar! 

U   : (Menyanyikan KJ 476b) Amin 
 
 
 
 

 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Yesus menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, Pemazmur berkata: 
  “Nantikanlah TUHAN dan tetap ikutilah jalan-Nya, . . . Orang-

orang benar diselamatkan oleh TUHAN; Ia adalah tempat 
perlindungan mereka pada waktu kesesakan; TUHAN menolong 
mereka dan meluputkan mereka, Ia meluputkan mereka dari 
tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab 
mereka berlindung pada-Nya.” (Mazmur 37:34a,39,40). 

  
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Tidak Lupa” KJ 390:1-3 

 
Semua  Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, 
    orang yang berduka dan pikulannya berat. 
 
Semua  Tuhan tidak lupa bila orang berseru; 
    Ia memberikan pertolongan yang perlu. 
 
Semua  S’lalu angkat muka dan berharap pada-Nya. 

Tuhan tidak lupa akan anak-anak-Nya. 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Kawan Yang Sejati” KJ 453:1,3 
 
Semua Yesus Kawan yang sejati bagi kita yang lemah. 
 Tiap hal boleh dibawa dalam doa pada-Nya. 
 O, betapa kita susah dan percuma berlelah, 
 bila kurang pasrah diri dalam doa pada-Nya. 
 
Semua Adakah hatimu sarat, jiwa-ragamu lelah? 
 Yesuslah Penolong kita; naikkan doa pada-Nya! 
 Biar kawan lain menghilang, Yesus Kawan yang baka. 
 Ia mau menghibur kita atas doa pada-Nya. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : “Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut 
akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk 
melepaskan jiwa mereka dari pada maut dan memelihara hidup 
mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan TUHAN. 
Dialah penolong kita dan perisai kita! Ya, karena Dia hati kita 
bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya." 
(Mazmur 33:18-21) 

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

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Ketika Hilang Sudah Asaku” NKB 168:1,2 

 
Semua Ketika hilang sudah asaku, 

tenaga pun lenyap, 
Tuhan Yesus datang meraih diriku, 
ditolong-Nya seg’ra. 

 Seg’ra ditolong-Nya, besar kuasa-Nya. 
Bila ‘ku lemah, Yesus datanglah, ditolong-Nya seg’ra. 
 

Semua Ketika aku hampir tenggelam 
dan maut menyergap, 
waktu nyaris hancur oleh kuasa k’lam, 
ditolong-Nya seg’ra. 
Seg’ra ditolong-Nya, besar kuasa-Nya. 
Bila ‘ku lemah, Yesus datanglah, ditolong-Nya seg’ra. 
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Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Ratapan 3:22-33 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

 Semua : “Haleluya” NKB 223a 

 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

P E L A Y A N A N  S A K R A M E N  P E R J A M U A N  K U D U S  
 

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? 
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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  

 

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 
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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) 

 

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 
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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. 

 

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. 
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N. NYANYIAN JEMAAT – “Harap Akan Tuhan” KJ 445:1-2   

(sementara gelas-gelas Perjamuan Kudus dikumpulkan) 

 

Semua  Harap akan Tuhan, hai jiwaku! 
   Dia perlindungan dalam susahmu. 
   Jangan resah, tabah berserah, 
   kar’na habis malam pagi merekah. 
   Dalam derita dan kemelut 

  Tuhan yang setia, Penolongmu! 
 

Semua  Harap akan Tuhan, hai jiwaku! 
    Dia perlindungan dalam susahmu. 

 Walau sendu, hatimu remuk, 
 Tuhan mengatasi tiap kemelut. 
 Ya Tuhan, tolong ‘ku yang lemah: 

  setia-Mu kokoh selamanya! 
 

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 (tanpa diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
 
18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

 
a. Ajakan Persembahan 

PL3 : Saudara-saudari, seperti Daud, kita berkata: 
  “Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, 

. . . Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan 
memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena 
setia-Mu; sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi 
segala sesuatu.” (Mazmur 138:1a,2) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Bapa, Engkau Sungguh Baik” GB 244 [2x] 

 
 

 
 
Semua   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdiri 

 
 
c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Yang Mau Dibimbing Oleh Tuhan” KJ 379:1,4 
 
Semua  Yang mau dibimbing oleh Tuhan 

dan yang berharap tak henti, 
akan mendapat pertolongan, 
bahkan di saat terpedih. 
Tuhanlah dasar imannya, 
bukanlah pasir alasnya. 

 
Semua  Pada-Nya ada sukacita; 
   nantikan saja waktunya. 
   Bila kau tulus dan setia, 
   Tuhan menolong segera. 
   Ia beri berkat penuh 
   yang tak terduga olehmu. 

 
20. PENGUTUSAN 

 

PF : Pergilah dalam iman sambil terus menantikan pertolongan Tuhan! 
U :  Kita melangkah dalam iman kepada Tuhan, Sang Penolong. 

Kasih setia-Nya tidak berkesudahan. Pertolongan-Nya selalu 
nyata dengan cara dan waktu yang tepat, sesuai kehendak-
Nya, bagi setiap orang yang menanti dengan setia. 

 
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” NKB 228d 

 
 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
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22. NYANYIAN JEMAAT – “Yang Mau Dibimbing Oleh Tuhan” KJ 379:7 
 
Semua  Tetaplah kau di jalan Tuhan, 

setia dalam tugasmu: 
dengan berkat yang tak berkurang 
dibarui-Nya hidupmu. 
Yang kepada-Nya berserah 
tak ditinggalkan oleh-Nya. 

 


