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

 

Berdiri 

 

PENYALAAN LILIN KRISTUS 
 
UNGKAPAN SITUASI 
PL1 : Lihatlah, dari lembah kematian, telah tampil kehidupan. 
U : Haleluya! 
PL1 : Maut telah kalah, Kristus telah bangkit dan menang. 
U : Haleluya! 
PL1 : Kebangkitan-Nya adalah harapan di tengah derita.  
U : Haleluya! 
PL1 : Karya kasih-Nya menghalau ketakutan, memberi kekuatan. 
U : Haleluya! 
PL1 : Kepada-Nya, kita datang memuji dan menyembah! 
U : Haleluya! 
 
“KRISTUS BANGKIT! SORAKLAH” KJ 188:1,2 

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

 
Semua Kristus bangkit! Soraklah: Haleluya! 

Bumi, surga bergema: Haleluya! 
Berbalasan bersyukur: Haleluya! 
Muliakan Tuhanmu! Haleluya! 
 

Semua  Karya kasih-Nya genap, Haleluya! 
    kemenangan-Nya tetap. Haleluya! 
    Surya s’lamat jadi t’rang, Haleluya! 
    takkan lagi terbenam, Haleluya! 

 
 

PF : Kristus telah bangkit! 
U : Ya, Kristus telah bangkit! 
PF : Kebangkitan-Nya menjadi bukti Pertolongan TUHAN bagi dunia. 
U : Cinta kasih-Nya sungguh nyata! 

 

Duduk 
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KEBANGKITAN YESUS: PENGGENAPAN JANJI KEHIDUPAN 
PL2 : Bagi dunia yang dirundung derita, Tuhan bersabda: 
  “Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku 

melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu. Aku akan membangun 
engkau kembali, sehingga engkau dibangun, . . . Engkau akan 
menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam 
tari-tarian orang yang bersukaria. (Yeremia 31:3-4) 

 
“MARI KITA BERGEMBIRA” KMM 50 [2x] 
 

Pemandu Mari kita bergembira, mari! 
Semua Mari kita bergembira, mari! 
Pemandu Ingat, Tuhan kasih pada kita. 
Semua Ingat, Tuhan kasih pada kita. 
Pemandu Mari, mari bergembiralah! 
Semua Mari, mari bergembiralah! 

 
PL2 : Yesus berkata:  
  “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.” (Yohanes 3:16) 

 
“ALLAH MENGUTUS” PKJ 178:1-2 

 
Semua Allah mengutus Putra-Nya, Yesus, 

Mahapengasih, Mahatabib; 
Ia pun mati menebus kita, 
pusara kosong bukti kebangkitan-Nya. 
Kar’na Yesus hidup, ada hari esok; 
kar’na Dia hidup, ‘ku tak gentar, 
dan aku tahu hari esok di tangan-Nya 
dan hidupku berarti kar’na hidup-Nya. 

 
Semua Bila hidupku kelak berakhir, 
 berakhir pula deritaku; 
 maut ditaklukkan hidup abadi 
 dan ‘ku disambut oleh Jurus’lamatku. 

Kar’na Yesus hidup, ada hari esok; 
kar’na Dia hidup, ‘ku tak gentar, 
dan aku tahu hari esok di tangan-Nya 

  dan hidupku berarti kar’na hidup-Nya. 
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PL2 : Petrus bersaksi:  
  “Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah 

Yudea, . . . yaitu tentang Yesus dari Nazaret . . . mereka telah 
membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu 
telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan, 
bahwa Ia menampakkan diri, . . .  Tentang Dialah semua nabi 
bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan 
mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya."  

  (Kisah Para Rasul 10:37-40,43) 
 
“TERPUJI ENGKAU, ALLAH MAHABESAR“ KJ 397:1,2 
 

Semua  Terpuji Engkau, Allah Mahabesar, 
   kar’na Yesus t’lah bangkit dan hidup kekal! 
   Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin! 
   Jiwa kami Kaujadikan segar abadi! 
 
Semua  Terpuji Engkau yang telah memberi 
   Jurus’lamat manusia, Terang Ilahi. 
   Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin! 
   Jiwa kami Kaujadikan segar abadi! 

 
 

Berdiri 
 
 

LITANI SYUKUR PASKAH 
PL2 : Dalam kesesakan aku telah berseru kepada TUHAN. 
U : TUHAN telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.  
PL2 : TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku; 
U : Ia telah menjadi keselamatanku.  
PL2 : Aku tidak akan mati, tetapi hidup, 
U : dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN. 
PL2 : Inilah hari yang dijadikan TUHAN, 
U : marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya! 
 (Mazmur 118:5,14,17,24) 
 
 

“TUHANKU BANGKIT! NYANYILAH” KJ 211:1,7 
 
Semua Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 

Kubur ditinggalkan-Nya, maut dikalahkan-Nya. 
Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
 



KEBAKTIAN LIVE STREAMING 5 

Semua Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
Yang tersalib hiduplah! Kita hidup oleh-Nya! 
Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 

 

Duduk 

 
DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

PEMBACAAN ALKITAB – Matius 28:1-10 
 
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! 
 

KHOTBAH 
 

SAAT TEDUH 
 

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

kita dalam kata dan nada: 
 

“AKU PERCAYA” 
(KJ 280) 

 

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 surga dalam terang. 
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Aku percaya pada Roh Kudus 
yang mendiami kita terus. 

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

 

Duduk 

 
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
PERSEMBAHAN SYUKUR 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, 
  “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk 

selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-
orang yang ditebus TUHAN, yang ditebus-Nya dari kuasa yang 
menyesakkan, yang dikumpulkan-Nya dari negeri-negeri, dari 
timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan.” (Mazmur 107:1-3) 

 

Apabila bapak, ibu, saudara-saudari ingin memberikan 
persembahan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening 
gereja. Tuhan memberkati. 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian:   

“AKU MELANGKAH KE RUMAH TUHAN” PKJ 145:1,4 
 

Semua Aku melangkah ke rumah Tuhan 
dalam iringan umat Kristus, 
‘ku mensyukuri berkat, rahmat-Mu, 
yang sungguh banyak kepadaku. 

 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. 
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Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
 
“KUASA-MU DAN NAMA-MULAH” KJ 341:1,3 

 
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. 
 

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. 
 
PERCAYA, PERGI, KATAKAN! 
PF : Pergi dan percayalah: 
U : Kristus sudah bangkit. 
  Kuasa kebangkitan-Nya memberi harapan dan sukacita. 
PF : Pergi dan katakanlah: 
U : Kristus sudah bangkit. 
  Itulah berita yang kita wartakan untuk dunia! 
 
 
BERKAT 

PF : Kiranya Bapa, Anak, dan Roh Kudus 
  menganugerahimu hati yang menyembah, 
  memenuhi hidupmu dengan sukacita; dan 
  mendorongmu untuk pergi mengatakan kabar keselamatan, 
  agar seluruh dunia menyadari dan mengalami kehadiran-Nya. (DWE) 
U : “Amin” GB 402c 
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(Sebelum turun dari mimbar, PF Mengucapkan: 
“Selamat Hari Paskah. Tuhan beserta kita!”) 

 
 
 

 “JIKA PADAKU DITANYAKAN” KJ 432:2 
 
Semua Jika padaku ditanyakan 
    apa akan kusampaikan 
    pada dunia yang penuh dengan cobaan, 
    aku bersaksi dengan kata, 
    tapi juga dengan karya 
    menyampaikan kasih Allah yang sejati. 
    T’lah tersedia bagi kita 
    pengampunan dan anug’rah, 
    kes’lamatan dalam Kristus, Putera-Nya. 
 K’rajaan Allah penuh kurnia 

itu berita bagi isi dunia. 


