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PERSIAPAN 
 Doa pribadi Jemaat 
 pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Persiapan dan doa para Pelayan Ibadah di konsistori 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah 

di Hari Minggu IX Sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini akan 
dilayankan Sakramen Perjamuan. 
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan 
dan kita diberkati oleh-Nya.  
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah……. 

 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 : Angkatlah hatimu bagi Tuhan, berilah ungkapan syukur dengan 

persembahan seluruh kehidupan bagi Dia. Tuhan mengundang kita 
untuk masuk dalam Perjamuan Kudus-Nya. Persiapkan hatimu dalam 
persekutuan beribadah kepada Tuhan, percaya bahwa hanya karena 
anugerahNya kita beroleh keselamatan kekal dalam Tuhan Yesus 
Kristus. 

 
Jemaat : Kami menyambut kehadiran Tuhan dalam Ibadah dan Sakramen 

Perjamuan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. 

 

MENGHADAP TUHAN 
AJAKAN BERIBADAH 

P 
P2 Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah - tengah 

persekutuan kita. 
 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 27 : 1, 2, 3 “NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU” 
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Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk kedalam ruang ibadah 
 

2.  Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. 
      Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. 

Reff: 
 
3.  Wahai langit yang mengatasi s'gala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. 
      Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. 

Reff: 
 

V O T U M  
PF    Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

 bumi. (MAZMUR 124:8) 

J    1    .    |    1    .    || 

 A      -       min.   

 

NAS PEMBIMBING                         ROMA 10 : 9-10 
PF ”Sebaba jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, 

dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari 
antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati 
orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan 
diselamatkan.” 

 

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

Yesus Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 26 : 1, 2, 3 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU” 

 

 
2.  Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, 
      tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah!   Reff: 
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3.   Ini saja andalanku: jasa kurbanMu. 
      Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh.    Reff: 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah      
                 mengaku akan dosa-dosa kita : 
 Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan  

mengaku di hadapanMu hakekat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga 
cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami 
menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang 
mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami  berdosa; 
mengembara dari jalan-Mu, menyianyiakan pemberianMu dan 
melupakan kasihMu. 
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan 
menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. 
Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan; 
bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. 
Tolonglah kami, ya Allah Yang Pengasih, agar kami hidup dalam terang-
Mu, dan berjalan pada jalanMu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan 
kami. 
Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah, ya Tuhan: 

 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 37 : 1, 2 “BILA KURENUNGKAN DOSAKU” 

    

     
 2.  Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
          Iri hati dan benciku kadang menjelma     Reff: 
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BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam ROMA 6 : 
17 – 18 yang menyatakan……. 

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

J SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  

 

NYANYIAN JEMAAT: GB 45 : 1, 3 “DOSAMU DIHAPUSKAN” 

   3.  Dosamu diampuni,  juga dilupakan-Nya, 
                      dosamu diampuni,  juga dilupakan-Nya. 
                      Sabda Tuhanmu hai dengarlah:  "Lihat pada-Ku". 
                      Dosamu diampuni,  dosamu diampuni, 
                      juga dilupakan-Nya,  juga dilupakan-Nya. 

 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita berdiri dan menerima Petunjuk Hidup Baru untuk dilaksanakan 

sepanjang minggu ke depan, seperti tertulis dalam YAKOBUS 3 : 13-18  
yang menyatakan:………. 

 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
 hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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NYANYIAN JEMAAT: GB 383 “GLORIA, GLORIA, GLORIA” 

 
   

Duduk 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA EPIKLESE  
PEMBACAAN ALKITAB  :  
   PF       Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!  

 

       J : NYANYIAN JEMAAT PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 

    Haleluya, Haleluya, Haleluya, A...min. 

    P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari EFESUS 1 : 15-23  yang  menyatakan..................... 
    PF        :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah  
       syukur kepada Allah. 

             NYANYIAN JEMAAT: GB 392B “ KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

duduk 

KHOTBAH   
 

Saat TeduhTanpa diiringi musik 

PENETAPAN PERJAMUAN 
PF : Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis dalam 

   Matius 26 : 26 - 29 yang menyatakan: “Dan ketika mereka sedang    
makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-
mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan 
berkata: “Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku.” Sesudah itu Ia 
mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada 
mereka dan berkata: “Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab 
inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak 
orang untuk pengampunan dosa. 

                      Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak 
akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku 
meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam 
Kerajaan Bapa-Ku.”  
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PENJELASAN 
PF : Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa  

 Setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus 
dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti  

                    Perjamuan Kudus. 
     Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah  

 Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk 
memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa 
dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan-Nya.  

                  Melalui Perjamuan Kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus 
di dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dengan demikian, 
persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada Perjamuan Malam 
terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya didalam 
Kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di 
Perjamuan-Nya. 

 Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan 
hayati melalui Perjamuan Kudus ini, sesungguhnya mau 
mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah 
dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh 
Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi 
tentang Yesus Kristus, sebagai sang Penebus dan Juruselamat dunia 
melalui kata dan perbuatan. 

 

DOA PENGUATAN 
PF : Mari berdoa : 
 Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur karena Engkau  

             layakan kami hadir dam perjamuan kudus ini untuk mengingat- 
 rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan 

             menyelamatkan kami. Kepada-Mu kami persembahkan tubuh kami  
             sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan  
             kepada-Mu. 

---- saat hening 
 

 Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami 
dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang 
menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga 
selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan 
manusia sejati. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan 
tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam 
kami. 

---- saat hening 

 

Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi 
satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup ber-sekutu dengan sesama 
dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus agar dunia percaya 
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bahwa Engkaulah, Tuhan dan juruselamat. Sebab seperti roti dan 
anggur yang terkumpul menjadi satu makanan di atas meja Perjamuan 
Kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang 
tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. 

---- saat hening 
 

Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai 
sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkanlah 
kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu 
kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan 
kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama 
Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa ; 

 
PF &J:     Bapa kami yang di sorga ……….……(diakhiri doxology GB. 475) 

 
PENGAKUAN IMAN  : 
PF        : Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan    

                       darah  Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut  
  Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel.  Dengan hati dan mulut,  
  masing-masing berkata:  

 
PF  &  J : Aku percaya kepada satu Allah,  Bapa Yang Mahakuasa, pencipta      

langit dan  bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan 
kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang 
lahir dari sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari allah, 
terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, 
diperanakkan, bukan dibuat; sehakikat dengan sang Bapa, yang 
dengan perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat; yang telah turun dari 
sorga untuk manusia dan untuk keselamatan kita; dan menjadi 
daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia; 
yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus; 
menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai 
dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga; yang duduk di sebelah 
kanan sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk 
menghakimi orang yang hidup dan yang mati; yang kerajaannya 
takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan 
dan yang menghidupkan, yang ke luar dari sang Bapa dan sang Anak, 
yang bersama-sama dengan sang Bapa dan sang Anak disembah dan 
dimuliakan; yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. 
Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku 
satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan 
kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.  
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NYANYIAN JEMAATGB 95 : 1 & 2”KRISTUS SANG RAJA” 

 

 
  
  2.  Kristus, Sang Raja, Pengantin sorga 
                     mengundang kita datang ke pesta. 
                     Berbahagia yang ikut makan 
                    di perjamuan bersama-Nya. 
  
—-(Meja Perjamuan disiapkan, Pelayan Sakramen turun dari mimbar)—- 

PENGARAHAN HATI  : 
PF :  Supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus,  
  Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang 

kelihatan ini; tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang 
tetuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.  

PF :  Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita 
 J  :  Damai Sejahtera Bagimu (Saling Berjabat Tangan dengan sesama 

dikiri dan kanan) 
 

UNDANGAN: 
PF : Jemaat,Marilah……., Karena segala sesuatu telah tersedia.   
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JAMUAN 
PF : (mengambil roti) Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh 

Kristus.Ambilah.....(roti diedarkan). Makanlah....ingat dan percayalah 
bahwa Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk 
penebusan kita. 

  
PF :(mengambil cawan) Anggur dalam Cawan yang kita pakai untuk 

mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah…(Sloki 
diedarkan). Minumlah....ingat dan percayalah, bahwa darah Tuhan kita 
Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita.  

 

                ———————(membaca nas Alkitab)————————— 
  
PF : Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati  
               dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 
PERSEMBAHAN PERJAMUAN KUDUS                                                Diiringi Musik 
 
——(Meja Perjamuan dirapikan, Pelayan Sakramen kembali ke mimbar)—— 

 

JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 291 : 1-5 “MARI BERSYUKUR SEMUA” 

1.  Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan! 
 

 Refrein: 
                Kasih perjanjianNya sungguh nyata selamanya. 
 
2.  Langit-bumi ciptaanNya mencerminkan kuasaNya.   Reff: 
 
3.  UmatNya dibebaskanNya untuk hidup bersejaht"ra.   Reff: 
 
4 . Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita.   Reff: 
 
5.  Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan.   Reff:  

 

DOA SYAFAAT   
 

UNGKAPAN SYUKUR 
P4 Jemaat, Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Matius 5 
: 23,24 yang menyatakan“Sebab itu, jika engkau mempersembahkan 
 persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada 
dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan 
mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali 
untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT: KJ 300 : 1-5 “ANDAIKAN YESUS KAU BUKAN MILIKKU” 
1.  Andaikan, Yesus, Kau bukan milikku 
          dan tak Kau b"rikan darahMu bagiku, 
          ke mana aku mohon pengampunan 
          dan perlindungan? 
 
2.   "Ku tahu sungguh siapa Penghiburku; 
        tak ada hati seperti hatiMu. 
        Kaulah, ya Tuhan, Kau Yang Mahakasih; 
        lain tiada lagi. 
 
3.   Aku sadari, bahwa aku ini 
      makhluk terhina yang telah Kaupilih. 
      Itu semua murahMu belaka 
      yang tak bertara. 
 
-------Jemaat Memeberi Persembahan-------- 
 
4.  Andaikan Tuhan tidak meraihku, 
     tak mungkin aku akan mencariMu; 
     kar"na kasihMu Kaupeluk diriku 
     dalam tanganMu. 
 
5.  Aku bersyukur dan memuji Tuhan, 
     kar"na diriku ikut Kaumasukkan 
      dalam kawanan domba tebusanMu 
      oleh darahMu. 

 
DOA SYUKUR 
P4 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa 

secara berbalasan: 
  sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu 

yang agung itu, sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi 
persembahan sukarela seperti ini?  

J sebab daripadaMulah segala-galanya dan dari tanganMu sendirilah 
persembahan yang kami berikan kepadaMu. Amin 

 Duduk 

 

 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 
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AMANAT PENGUTUSAN 
PF  Bertekunlah dalam iman, pergilah dan layanilah Allahmu dengan percaya 

pada kasih dan anugerah-Nya. Ingatlah amanat Firman Tuhan pada  
2 TESALONIKA 3 : 3 yang menyatakan:“Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan 
menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat.” 

 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 185 : 1, 2, 3” TUHAN MENGUTUS KITA” 

 
 

   
  

BERKAT 
PF Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya: 
 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih 
karunia; 
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai 
sejahtera. 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 478b   “AMIN, AMIN, AMIN” 

 
 

 

..... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar..... 


