
Tata Ibadah Minggu Paskah Subuh, 1 April 2018 
 
PRELUDE 
oleh Gerson Rehata “Allah Sumber Kuatku” 
 
 
UNGKAPAN SITUASI 
- VIDEO  
- NARASI BERBALASAN: 
P2 Batu yang terguling. Lihat betapa kokohnya batu itu 

menutup pintu kubur Yesus. Siapakah yang dapat 
menggesernya?  

 
Pelkat PA Bukan aku, aku hanyalah anak kecil, tidak bisa berbuat 

apa – apa. Lihat saja Batu yang terguling itu terlalu besar 
untuk ku pindahkan. 

 
Pelkat PT Bukan aku juga, Aku terlalu malas untuk bangun sepagi 

ini untuk menggulingkannya. Lebih baik aku tetap 
tertidur lelap dalam mimpiku. 

 
Pelkat GP Buat apa aku menggesernya? Apa untungnya aku 

menggulingkan batu itu? Aku tidak dapat melakukannya 
karena kesibukanku yang padat. 

 
P2 Batu itu bagaikan dosa manusia yang menutup pintu hati 

kita semua. Di mana kelemahan, kemalasan dan ego kita 
membuat batu itu tidak dapat bergeser dan menghalangi 
kasih Tuhan untuk masuk dalam hati. 

  
 Tapi sungguh Tuhan yang adalah Juruselamat kita, dalam 

Yesus Kristus menggeser batu itu untuk kita, sehingga 
kita memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, patutlah 
kita mengucap syukur dan memuji Dia! 
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NYANYIAN JEMAAT  KJ 136 : 1, 3 “SEBELUM SEMUA JADI”  
 
JEMAAT SEKTOR DAUD 
Sebelum semua jadi ada Firman Mulia; 
Dia Alfa dan Omega, citra Allah BapaNya. 
Dia itu Yang Pertama, pun Yang AkhiR 
Dialah selamanya dan abadi 
 
SEMUA 
Ia ambil rupa insan, rupa Adam yang fana,  
Menderita sampai mati menebus manusia, 
Agar kita tak binasa, tapi hidup olehNya 
selamanya dan abadi. 
 

 
UNGKAPAN SITUASI 
Pelkat PKP Patutlah kita meneladani Maria Magdalena, Maria Ibu 

Yakobus    serta Salome yang sedia menjadi 
pembawa Berita Kebangkitan Tuhan Yesus kepada 
murid – muridNya. 

 
Pelkat PKB Jangan keraskan hatimu untuk percaya akan 

kebangkitanNya. Berbahagialah mereka yang tidak 
melihat, namun percaya. 

 
Pelkat PKLU Usia serta berbagai keterbatasan diri, jangan menjadi 

alasan untuk menyiarkan kabar sukacita ini kepada 
sesama maupun alam sekitar.  

 
NYANYIAN JEMAAT  KJ 136 : 5 “SEBELUM SEMUA JADI”  

SEMUA 
Puji, hai malaikat sorga, Puji Raja semesta! 
Penguasa duniawi, puji Allah Yang Esa! 
Biarlah segala lidah mengagungkan Tuhannya 
selamanya dan abadi. 
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AJAKAN BERIBADAH 
P2 Hai maut, di manakah kemenanganmu? 
 Hai maut, di manakah sengatmu? 
 Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 
 Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada 
 kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 
 Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai umat yang 

dianugerahi pembebasan untuk mengucap syukur serta 
memuji Dia, Sang Juruselamat. Dengan suara yang 
menggegap mari berdiri dan menyambut FirmanTuhan hadir 
di tengah kita. 

  
 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN JEMAAT  KJ 224: 1, 2, 3 “MASYURKAN RAJAMU” 
 
 JEMAAT SEKTOR NEHEMIA 
 

 
 
 SEMUA  
 Tuhanmu Penebus, yang melepaskan kau, 
      memb’rikan darahNya pembasuh dosamu. 
      Suaramu dan hatimu berpadu ‘muji Tuhanmu! 
 

---- Alkitab sebagai lambang kehadiran Allah diarak masuk ke ruang ibadah --- 
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 SEMUA  
  Di muka takhtaNya semua bertelut; 
 musuhNya menyembah tersungkur bersujud. 
 Suaramu dan hatimu berpadu ‘muji Tuhanmu! 

 
VOTUM 
 

 

 
 
 
NATS PEMIMBING 
PF Akulah kebangkitan dan hidup, barangsiapa percaya 

kepadaKu; ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap 
orang yang hidup dan yang percaya kepadaKu, tidak akan 
mati selama- lamanya.          (Yoh 11 : 25-26a) 
 

 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan 

dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.             (1 Kor. 1 : 3) 
J Dan menyertaimu juga 
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NYANYIAN JEMAAT  KJ 178  “KAR’NA KASIHNYA PADAKU” 
SEMUA 
Kar'na kasihNya padaku Yesus datang ke dunia; 
Ia t"lah memb"ri hidupNya gantiku yang bercela. 
 Refrein:  O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya! 
   Kasih Jurus"lamat dunia menebus manusia. 
 
SEMUA 
Dengan sabar dan hikmatNya Yesus pimpin hidupku; 
Firman dan kebenaranNya itulah peganganku.     Ref,. 

 
duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 Mari kita menundukkan kepala kita dan mengaku akan segala 

perbuatan dosa yang kita lakukan. 
 

-------(Pengakuan dosa Pribadi dengan instrument musik Mazmur 130)-------- 
 

NYANYIAN PENGAKUAN     MAZMUR130 (nyanyian bertanggapan) 
 
PEMANDU LAGU 
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PEMANDU LAGU 
Jika Kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat 
bertahan. Tapi padaMulah pengampunan supaya Engkau ditakuti 
orang. 

LAKI-LAKI (Refrain) 
 
 
PEMANDU LAGU 
Jiwaku menantikan Tuhan dan aku pun mengharapkan firmanNya 
lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. 

PEREMPUAN (Refrain) 
 
 
PEMANDU LAGU 
Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padaNya ada kasih setia. 
Banyak Dia lakukan pembebasan. Dia yang ‘kan bebaskan kita dari 
dosa. 

SEMUA (Refrain) 
 
 
BERITA ANUGERAH 
PF Setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, 

ingatlah Firman Tuhan dalam Yohanes 3 : 16 – 17, yang 
menyatakan demikian: “…………..” 

 Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus, 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.  

J Syukur kepada Tuhan. Amin! 
 
NYANYIAN JEMAAT KJ 40 : 1, 2, 6 “AJAIB BENAR ANUGERAH” 
 
 SEMUA 
 Ajaib benar anugerah pembaru hidupku! 
     'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh. 
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 LAKI-LAKI  Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang, 'ku lega! 
 PEREMPUAN  Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah! 
 
 SEMUA 
 Meski selaksa tahun lenyap di sorga mulia, 
     rasanya baru sekejap memuji namaNya! 
 
 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, 

mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang 
terdapat dalam Ibrani 13 : 20 – 21, yang menyatakan 
demikian: 
“ …………………..” 

 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 382 “GLORIA, GLORIA” 
J Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa 
 Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus 
 Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus! 

     duduk 
 

--- Kesaksian Pujian 
Paduan Suara/Vokal Grup“PS Jemaat Gideon Kelapa Dua Depok” 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Mari kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan : Haleluya! 
J KJ 473 b “HALELUYA” 
 Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
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P3 Pembacaan Firman Tuhan terambil dari Yohanes 20 : 24 -29 
 (dibacakan oleh Perwakilan PKB & PKP) 
 
PF Kiranya Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di 

antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah 
J KJ 474“KEPADAMU PUJI PUJIAN” 
 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. 
 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi! 
 
KHOTBAH “Percayakah Engkau Bahwa Dia T’lah Bangkit?” 
 

-- saat teduh,untuk menghayati Firman Tuhan yang baru didengar 
– tanpa diiringi musik -- 

 
 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT KJ 212: 1, 2 “TUHANKU BANGKIT PUSARA 
        TERBUKA” 
 
JEMAAT SEKTOR YUSUF 
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SEMUA 
Sudah tersingkap rahasia kubur:  
dosa dan Iblis t'lah kalah tersungkur. 
Aku percaya, gentarku lenyap: 
Yesus Pahlawan yang hidup tetap! 
Yesus Pahlawan yang hidup tetap! 
 
SEMUA 
Di dunia ini tak lagi 'ku takut: 
Tuhan yang bangkit berjuang sertaku; 
tak kuhiraukan kuasa gelap: 
Yesus Pahlawan yang hidup tetap! 
Yesus Pahlawan yang hidup tetap! 

 
PENGAKUAN IMAN  
PF Umat Tuhan mari berdiri. Dalam persekutuan dengan Gereja 

di segala tempat bersama kita ucapkan Pengakuan Iman 
Rasuli sebagai ikrar iman kita. 

 Dengan mulut, dengan hati dan sikap sempurna masing-
masing berkata: “Aku pecaya ……” 

                                                                                                                                   
duduk 

DOA SYAFAAT 
PF Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon 
J Dengarkanlah doa kami 
PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah 

mengajar kami berdoa: 
J “Bapa kami yang di surga….  
 [diakhhiri doksologi– KJ 475  “Kar’na Engkaulah”] 
 
--- Kesaksian Pujian  
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Dengan sukacita, marilah kita memberikan ungkapan syukur 

hati sambil mengingat nats persembahan yang terambil dari 
Mazmur 136 : 1 yang berbunyi demikian: “ ……….” 
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NYANYIAN JEMAAT 187: 1,2,3,4 “YESUS BANGKIT, NYANYILAH” 
 
JEMAAT SEKTOR YAKUB 

 
 

SEMUA 
Naikkan puji dan syukur: Haleluya!  
bagi Kristus, Rajamu. Haleluya!  
Maut ditanggung olehNya; Haleluya! 
 yang berdosa s"lamatlah. Haleluya! 

 
--------(Saatnya Jemaat menyerahkan Kantong Prsembahan  Syukur Paskah Keluarga 

&  Pelkat PT menyerahkan Kaleng Amal Kasih ke depan)----------- 
 
SEMUA 
Siksa salibNya memb’ri. Haleluya! 
pendamaian tak terp’ri. Haleluya! 
dan malaikat s’lamanya. Haleluya! 
menyanyikan hormatNya. Haleluya! 
 

--------(kantong persembahan diedarkan)----------- 
 SEMUA 
 Puji Allah! Nyanyilah! Haleluya! 
  Mahaagung kasihNya! Haleluya! 
  Bala sorga, puji t’rus. Haleluya! 
  Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya! 
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DOA SYUKUR 
P4 Marilah berdiri untuk menyerahkan syukur ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur secara berbalasan: 
P4 Bapa yang maha baik, dalam nama anakMu Yesus Kristus. 

Segala puji dan syukur hanya kepadaMu, karena 
kemurahanMu saja, kami dapat hidup dalam karya 
keselamatan yang Engkau anugerahkan. Pada saat ini kami 
telah mengumpulkan pemberia sukarela yang asalnya dari 
padaMu juga. 

J Kiranya apa yang telah terkumpul ini dapat dipakai dan 
dikelola sesuai dengan kehendakMu untuk perluasan kasih 
serta kabar keselamatan bagi seluruh mahkluk ciptaanmu di 
dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin 

 
 duduk 

 
PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 
(P6) : ………………………… 
 
AMANAT PENGUTUSAN 
PF Respon atas berita kebangkitan yang didengar ialah para 

murid dengan tanpa gentar menyirakan kabar baik itu dari 
Yerusalem  sampai ke penjuru dunia. Maka, berdasarkan iman 
kepada Yesus Sang Putera Paskah, Gembala Agung kita, mari 
berdiri. Pergilah dan jangan pernah lelah memberitakanlah 
firman Tuhan yang telah Engkau dengar melalui hidup dan 
kerjamu sehari – hari. 

 
NYANYIAN JEMAAT GB 265L 1, 2, 3 “KUDATANG KE TAMAN 
         PERMAI” 
 JEMAAT SEKTOR LEWI 
 ‘Ku datang ke taman permai pada pagi seorang diri. 

 Di telingaku aku mendengar sapaan Yesus, Tuhanku. 
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 JEMAAT SEKTOR LEWI   
 Refrain: 
     Tuhan pun berjalan bersamaku  dan berkata ‘kumilik-Nya. 

          Sukacita dibrikan padaku,seorang pun tiada tahu. 
 
 SEMUA 
 Suara-Nya lembut terdengar  dan merdu bak burung 
 bernyanyi 
      Melodi dib’ri dalam hatiku, getarkan sanubariku.  Ref. 
 
 SEMUA 
 ‘Ku tinggal tetap dengan-Nya sarnpai malam pun melingkupi. 
       Suara-Nya melas minta kupergi; sungguh, itu panggilanku. Ref 
 
Berkat 
PF  Jemaat, terimalah berkat Tuhan atasmu: 

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 
Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya 

Dan memberi engkau kasih karunia; 
Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu 

Dan memberi engkau damai sejahtera.” 
 

J GB 402c AMIN” 
 

Jemaat tetap berdiri  
Kitab Suci simbol Firman Tuhan diarak ke pintu keluar 

 
 
POSTLUDE 
“In Christ Alone” oleh Pemandu Lagu & PS Pelkat GP 

 
“ Selamat Hari Raya Paskah “ 


