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PERSIAPAN 

 Warga jemaat mengambil  sikap duduk dan berdoa pribadi 

 Prokantor & kantoria mengajarkan lagu-lagu baru 

 Setelah bagi tugas, para pelayan berdoa di konsistori   
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 :  Majelis Jemaat mengucapkan Selamat datang dan Selamat beribadah di Hari 
Jumat Agung ini. Di dalamnya akan dilayankan Sakramen Perjamuan untuk 
mengingat-rayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di Salib untuk menebus dan 
menyelamatkan kita.  

  Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan keselamatan dan pengucapan 
syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya dan 
menjadi saksi-Nya. 

  Pemberita Firman dan Pelayan Sakramen saat ini adalah Pdt. . . . . . . . . 
 
UNGKAPAN SITUASI 
P2  : Semalaman Tuhan Yesus bergumul dengan derita yang harus ditanggung 

sampai keringat-Nya menjadi darah. Penangkapan-Nya bagai seorang 
perampok dan pengadilan yang tidak adil terhadap diri-Nya menambah derita 
insani Sang Mesias.  

   Dengan kelelahan hati, jiwa dan raga, Tuhan Yesus memanggul salib dalam 
olok-olokan, hinaan dan celaan menempuh via dolorosa. Yesus menjalani 
semuanya tanpa keluh dan protes sebagai wujud ketaatan kepada Allah. 

 

--------- saat teduh --------- 
 

P2.  : Dengan langkah tertatih, Tuhan Yesus sampai di puncak Golgota. Jubah 
hinaan-Nya dilucuti dan dalam ketelanjangan Dia dipaku pada salib yang 
dipikul-Nya. Sebagai ganti jubah yang dilucuti, Dia dipasangkan mahkota duri 
dengan julukan penghinaan “INRI” (IESU NAZARENTHUM REX IUDEA).  

  Dalam penghinaan itu, Tuhan Yesus berada antara langit dan bumi sebagai 
jalan pendamaian antara Allah dan manusia.  

 

--------- saat teduh --------- 
 

P2.  : Tuhan Yesus akhirnya disalib dan mati! Kutuk Allah yang seharusnya 
ditanggung oleh manusia, ditimpakan kepada-Nya. 

  Lalu … siapakah yang bertanggung jawab? TIdak ada seorangpun yang mau 
berkata dengan jujur. Tidak ada lagi tanggung jawab – tidak ada lagi jiwa besar. 
Yang ada hanyalah kebohongan dan kepalsuan demi untuk kepentingan diri 
sendiri. Para murid lari meninggalkanNya.  

  Yesus sendiri menanggung siksa dan derita sampai mati demi keselamatan kita. 
 

--------- saat teduh --------- 
 

P2 :  Jemaat silakan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah 
persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

 ♪ --   “PADA KAKI SALIBMU”   (KJ. 368) 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua oleh kaum perempuan, bait 
ketiga oleh laki-laki, bait keempat oleh seluruh jemaat, refrain oleh seluruh 
jemaat)     
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 semua 1.   Pada kaki Salib-Mu, Yesus, ‘ku berlindung;  
         air hayat Golgota pancaran yang agung 
.       Refrain:     Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, 
         hingga dalam sorga k’lak ada perhentian.  

---Prosesi Alkitab--- 

  
 Peremp.   2. Pada kaki salib-Mu kasih-Mu kut’rima 
   Sinar bintang Fajar t’rang yang memb’ri cahaya. Refr. 

 Laki-laki   3. Pada kaki salib-Mu kuingat kurban-Mu, 
   dalam jalan hidupku kukenang selalu. Refr. 
 

 semua 4.   Pada kaki Salib-Mu, ‘ku tetap percaya,  
          hingga dalam sorga k’lak jiwaku bahagia. Refr. 
  
VOTUM  

PF :  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.    
                     (Mazmur 124:8)  

Jmt.:     1  .  1  .   ║ 

 A – min. 
 
NAS PEMBIMBING  

PF :  “Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk 
karena kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung pada kayu 
salib.”                 (Galatia  3 : 13) 

SALAM RASULI 

PF :  Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh 
Kudus menyertai kamu sekalian.          (2 Kor. 13:13) 

 

Jmt.:  DAN MENYERTAIMU JUGA! 
 

 ♪  --     ‘MEMANDANG SALIB RAJAKU’  (KJ. 169) 

 (Bait pertama oleh Pemandu Lagu, bait ketiga oleh seluruh jemaat) 
PL 1.  Memandang salib Rajaku yang mati bagi dunia.,  
       kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. 
 

semua 3.  Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu;  
      mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. 

                    (duduk) 
PENGAKUAN DOSA 

P2 :  Jemaat, marilah mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunan-
Nya. Diawali dengan pengakuan pribadi.  

 

----- jemaat mengaku dosa secara pribadi diiringi instr KJ 29 ----  
 

P2  :   Ya Tuhan Yesus, di Hari Jumat Agung ini, kami semua datang bersujud di 
bawah kaki salib-Mu sambil mengakui semua khianat, salah dan dosa kami, 
baik terhadap keluarga, gereja, sesama, lingkungan dan Negara-bangsa, 
terlebih terhadap TUHAN. Kami berdosa karena mengabaikan firman, perintah 
dan ketetapan-Mu serta menjauhi persekutuan dengan-Mu. Kami bersikap 
angkuh dan sombong. Kami lebih menuruti pikiran dan keinginanan hati kami. 
Ampuni dan kasihanilah kami, ya Yesus.   
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Jmt.:  ♪  --   “DI MUKA TUHAN YESUS”  (KJ. 29) 
1. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku . 

         Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

P2  :   Kami bersalah dan berbuat jahat terhadap sesama. Kami tidak peduli dan 
mengabaikan tanggung jawab sosial gereja untuk menolong mereka yang 
menderita dan membutuhkan pertolongan. Kami tidak bersikap dan bertindak 
seperti Simon orang Kirene yang meskipun dengan terpaksa harus memanggul 
salib dan bersama Yesus berjalan menuju Golgota.  

  Ia mengabaikan urusan dan kepentingan pribadinya demi meringankan beban 
seorang yang tidak ia kenal.  

 

Jmt.:  ♪  --  “DI MUKA TUHAN YESUS”  (KJ. 29) 
2. Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 

         kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 

P2  :   Ya Tuhan Yesus, di kaki salib-Mu, kami bertelut, mengaku dan bertobat. 
Kasihani dan ampunilah kami. Berilah damai, agar kami layak duduk di meja 
perjamuan-Mu. Pekenankanlah kami menerima dan menikmati firman hidup dan 
menghidupkan, yakni tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan 
anggur perjamuan ini. Demikian pengakuan dan permohonan kami. Dengarlah, 
ya Tuhan.   

 

Jmt.:  ♪  --  “DI MUKA TUHAN YESUS”  (KJ. 29)  

3. Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku; 
         bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 

BERITA PENGAMPUNAN 

PF :  Setiap kita yang telah bertobat dan mengaku dosa dengan tulus ikhlas, 

dengarlah Berita Pengampunan seperti tertulis dalam Roma 5 : 8 – 9 yang  
mengatakan :  

  “Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus 
telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita 
sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan 
dari murka Allah.” 

          

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di 
dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus.  

 

Jmt.:   Syukur kepada Tuhan. Amin. 

 ♪ --   ‘KU HERAN JURUS’LAMAT’    (KJ 174b) 

(Bait pertama oleh Pemandu Lagu, Bait kedua secara bergantian, bait ketiga dan 
refrain oleh seluruh jemaat)    

1. ‘Ku heran , Jurus’lamatku bagiku tersalib? 
Tertumpah darah Rajaku bagiku yang keji? 
Refrain:  
Pada kayu salib ‘ku melihat terang  
dan beban hidupku hilang lenyap;  

  mataku celik karena iman dan aku bahagia tetap. 
 

  2. Laki-laki Menanggung kejahatanku, tersiksa Almasih. 
      Perempuan Betapa agung rahmatNya, kasih-Nya tak terp’ri! 
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do = abes MM + 72

0 5 3 4 5   7 1 1 7 5 5 0 5 7 1 3

Ke- pa - da - Mu pu - ji - pu - ji  - an,   ma- dah syu-kur

1 3 4 3 1 3 7 7 . ' 3 4 4 3 3 1

dan se - ga - la ke - mu-lia - an: Ya Ba - pa, Pu - tra, Roh

3 1 7 . '  7 7 5 5 7 1 7 5   7 5   4 3 .

Ku   - dus  sampai ke - kal se - la - ma- la   - ma  - nya.

3.  Tak heran surya jadi g’lap menutup mukanya, 
ketika mati Khaliknya demi manusia. 

 
PERINTAH HIDUP BARU :  

PF :  Jemaat silakan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru yang tertulis 

dalam Filipi  2 : 1 – 11,  yang mengatakan : ……………........... 

  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup 
kita setiap hari dan kesaksian kita di dalam dunia. 

 

 ♪ --   ‘GOLGOTA, TEMPAT TUHANKU DISALIB’  (KJ. 177) 

 (Bait pertama oleh Pemandu Lagu, Bait ketiga oleh seluruh jemaat) 
1. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela, 

  agar dunia damai pula dengan Allah, Khaliknya. 
  Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia 
  bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. 
 

3.   Mari kita muliakan cinta kasih Penebus: 
dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. 
Ia taat sampai mati pada salib Golgota. 
Kita hidup oleh Dia: Puji Tuhan s’lamanya ! 

----- duduk 

 
PEMBERITAAN FIRMAN & PELAYANAN SAKRAMEN 

 

DOA EPIKLESE 

PF. :  ……… 
 

PF. :  Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab! Hosiana! 
  

Jmt.: ♪ -  KJ. 473b    ‘HOSIANA’ 

   Hosiana, Hosiana, Hosiana ! 
 
PEMBACAAN ALKITAB 

P3 :  Bacaan Alkitab dari Kitab Injil Markus 15 : 20b – 32 yang menyatakan: ……. 
  Demikian Pembacaan Alkitab. 

 Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Tuhan:   

 

Jmt.: ♪ -  GB. 392b   ‘KEPADAMU PUJI-PUJIAN’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(duduk) 
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KHOTBAH 

PF. : …… 
 --------- saat teduh -------- 

PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS 

PF :  Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus seperti tertulis dalam Matius 26 
: 26 – 29, yang menyatakan : .....…………………… 

 

PENJELASAN 

PF. : Saudara-saudara, sesungguhnya Roti dan Cawan yang berisi anggur ini 
merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan 
Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa,. Melalui 
perjamuan kudus ini,  persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada 
Perjamuan Malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di 
dalam Kerajaan Allah, dimana kita duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.  

  Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati 
melalui perjamuan kudus ini, sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali 
pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan 
kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah 
hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus 
dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. 

 
DOA SYUKUR AGUNG 

PF. : Kita Berdoa : Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur 
dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam 
cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti 
dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus 
Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa 
dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan Kerajaan-Mu dan besar 
pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. 
Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati 
orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang 
tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-
bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan 
manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di 
surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang 
tiada hentinya:      

  

Jmt.: KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH, TUHAN YANG MAHAKUASA; YANG SUDAH 
ADA DAN YANG ADA DAN YANG AKAN DATANG  

 

PF. : Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, 
Anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalbkan untuk menebus dan 
menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut dan yang bangkit untuk 
membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah 
dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini 
benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan 
melayani menurut teladan-Nya serta membawa damai sejahtera-Mu kepada 
segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh 
tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan maka 
Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari Utara dan Selatan dan dari 
Timur dan Barat ke dalam Kerajaan AnakMu, Yesus Mesias, Tuhan dan 
Juruselamat, yang telah mengajarkan kami berdoa :  

           BAPA KAMI YANG DI SURGA …. 
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do = c MM + 80

3 3 3  3 2   2 3   4 3 . 3 . 5 5 5 5 4 4

Ma- ri  meng- i - kut-i perja- mu-an, dan   mengi - ngat ke- ma-

5   6 5 . 5 . ' 6   6 6 6 4    4 .   3 4 5   6 5 4

ti- an Tu- han, gu-na menda - maikan  ma-nu- si - a de-ngan

3 3   . ' 3 3 3 5 4 2 . 3   2 1   1 7 1 . 0

Al - lah a  - gar di - s'la- matkan da-ri ma-ut ke - lam.

Jmt.:  ♪ - GB. 389b   ‘KAR’NA ENGKAULAH 
 
PENGAKUAN IMAN 

PF. : Jemaat, sebelum makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan 
Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Nicea 
Konstaninopel. Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 

 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,/ Diperanakan, 
bukan dibuat,/ sehakekat dengan Sang BAPA,/ yang dengan perantaraan-Nya 
segala sesuatu dibuat;/ yang telah turun dari surga untuk kita 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 isi Kitab-kitab/ dan naik ke surga;/ yang duduk di sebelah kanan Sang 
BAPA/ dan akan datang kembali dengan kemuliaan/ untuk menghakimi orang 
yang hidup dan yang mati;/ yang kerajaan-Nya takkan berakhir./ 

AKU PERCAYA kepada ROH KUDUS,/ yang jadi TUHAN dan yang 
menghidupkan,/ yang keluar 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. 
                                                                                                      (duduk) 

Jmt.:  ♪ -         ‘MARI MENGIKUTI PERJAMUAN’    (GB. 94)    
 
kantoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

  2. Duduk sekeliling meja Tuhan,

makan roti, lambang tubuh Yesus,

juga minum anggur, itu lambang darah Yesus,

yakin dan percaya, kau dikuatkan-Nya.

  3. Marilah semua ucap syukur;

kemenangan Yesus sudah nyata.

Mari kita hidup dalam kasih yang sempurna

dan menjadi saksi ke seluruh dunia.

Semua 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Diaken menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar) 

 
PENGARAHAN HATI 

PF. : Jemaat,  supaya  kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus maka 
janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan 
ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.  

  Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita 

Jmt.: DAMAI SEJAHTERA BAGIMU         (sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan kanan)  

 
UNDANGAN 

PF. : Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu 
 

JAMUAN 
PF. : (mengambil roti)  Roti yang dipecahkan-pecahkan ini adalah lambang tubuh 

Kristus. Ambilah …..(roti diedarkan)…... 
   Makanlah ……  ingat  dan  percayalah bahwa  tubuh Tuhan Yesus Kristus telah 

dipecah-pecahkan sebagai harga tebusan untuk menyelamatkan kita. 
 
PF. : (mengambil cawan)   
   Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang 

darah Kristus. Ambillah… (cawan diedarkan)…..  

   Minumlah … ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah 
ditumpahkan untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. 

   
PF. :  ----- Pembacaan nas Alkitab dan nyanyian antar meja ------ 
 
  (untuk meja terakhir) 
  Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan 

pikiranmu dalam Kristus Yesus.  
(Diaken merapikan meja jamuan -- PF kembali ke mimbar) 

 

JAWABAN  UMAT 

 

 ♪ - KJ 183     ‘MENJULANG NYATA ATAS BUKIT KALA’ 
 (Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
 

1. Menjulang nyata atas bukit kala 
 t"rang benderang salibMu, Tuhanku. 
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do = f MM + 72

3 2 1 3    . . 3    . . 3 2 1 3 . . 2 . . '

A - ku ber-syu      - kur pa - da - Mu, Tu    - han,

2 1 7 2    . . 2    . . 2 5 4 3 . . 3 . . '

a  - tas ka - ru      - nia dan ka - sih- Mu.

3 4 5 6    . . 2    . . 2 3 4 5 . . 1 . . '

Se - lu - ruh ji       - wa, tu - buh dan roh    - ku,

1 2 3 4    . . 7    . . 7 1 2 3 . . 3 . . '

'ku- per-sem-bah     - kan ke - pa - da - Mu.

3 4 5 6    . . 2    . . 2 3 4 5 . . 1 . . '

'Ku ba - ha - gi       - a; 'ku su - ka - ci      - ta;

1 4 3 2    . . 2    . . 2 6 7 1 . . 1 . .

'ku u  - cap syu     - kur se - la - ma- nya.

 Dari sinarnya yang menyala-nyala 
 memancar kasih agung dan restu. 
 Seluruh umat insan menengadah 
 ke arah cahya kasih yang mesra. 
 Bagai pelaut yang karam merindukan 
 di ufuk timur pagi merekah. 
 

2. Laki-laki  SalibMu, Kristus, tanda pengasihan 
 Perempuan  mengangkat hati yang remuk redam, 
 Presbiter  membuat dosa yang tak terperikan 
    di lubuk cinta Tuhan terbenam. 
 Jemaat  Di dalam Tuhan kami balik lahir, 
    insan bernoda kini berseri, 
    teruras darah suci yang mengalir 
    di salib pada bukit Kalvari. 
            
DOA SYAFAAT 

PF  :   ………. 

 
PERSEMBAHAN SYUKUR 

P4 : Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita 
  kepada TUHAN.  
  Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan dan mendatangkan kebaikan bagi 

pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. 
  ”Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau 
  perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil 
  mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita”. 
  (Kolose 3: 17) 
   
  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.  
 

 ♪ -  GB. 87     ‘AKU BERSYUKUR PADAMU’ 
 (Bait pertama dan ketiga oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
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2. Perempuan Oh, Tuhan Yesus, karya-Mu agung; 
     Dikau curahkan darah kudus 
             Laki-laki  jadi tebusan dosa dunia 
     agar manusia selamatlah. 
             Semua  Ajarlah kami, bimbinglah kami 
     agar setia t'rus bersyukur. 
  

3. Tiada kata kami ungkapkan, 
   hanyalah syukur kepada-Mu. 
   Kaulah yang layak kami tinggikan 
   kar"na besarlah kuasa-Mu. 
   T'rimalah Tuhan ungkapan syukur 
   yang kami bawa kepada-Mu. 
 
DOA PERSEMBAHAN 
P4 : Jemaat kekasih Tuhan yang telah diselamatkan, mari berdiri! Mari bersyukur 

dalam doa secara bergantian: 
  Betapa berharganya kasih setia-Mu yang Allah. 
   Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu mereka 
   mengenyangkan diri di dalam rumah-Mu; 
   Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. 
   Sebab pada-Mu ada sumber hayat. 
J : Lanjutkanlah kasih setia-Mu, bagi orang yang mengenal Engkau 
   dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. 
   Buatlah persembahan kami ini berkat untuk mewartakan kasih dan keadilan-Mu, 

ya Tuhan. 
 
P4 & J : A m i n 

(duduk) 
 

P E N G U T U S A N  

 
Warta  Jemaat 
P6 : …………  

(berdiri) 

AMANAT 
PF :  Jemaat, silahkan berdiri!.  
  Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu 
  sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ingatlah 

nas Alkitab yang terambil dari Surat 1 Petrus 1:18-19 
  “Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia 

yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, 
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, 
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan 
tak bercacat.” 
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♪ -   OH KASIH ALLAH YANG BESAR   (GB. 242)     

(Bait pertama oleh pemandu lagu, bait kedua secara bergantian, bait ketiga 
oleh seluruh jemaat) 

 

 
 
 

2. Laki-laki  Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya. 
Perempuan  Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s"lamanya 

       Semua  Lagu malaikat terdengar agungkan kasih-Nya; 
    kasih-Nya pasti dan tetap, menebus manusia. 
 

3.      Walau samud"ra tintanya dan langit biru kanvasnya; 
  tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. 
  Samud"ra luas "kan kering melukis kasih-Nya, 
  bentangan langit pun kecil menjadi kanfasnya. 
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B E R K A T 

PF : Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya :  
  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. 

 

Jmt.:  ♪ - KJ 478c Amin, amin, amin 

 

 
 
 
                                                 
jemaat tetap berdiri -- saat teduh / doa pribadi – salam persekutuan – ke pintu untuk bersalaman 
dengan Presbiter 


