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P E R S I A P A N 
- Doa pribadi warga jemaat 

- Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru 

- Seluruh pelayan berdoa di konsistori  
 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2  Jemaat yang kekasih, hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan 

Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Namun karena pandemi 
yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam 

rumah bersama keluarga yang disebut sebagai Gereja kecil 

(Ecclesiola).  
  Namun kiranya peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus tidak 

kehilangan makna melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan 
belarasa Tuhan Yesus kepada kita.  

  Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan 

Yesus dengan merayakan Perjamuan Kudus khusus dalam rangka hari 
Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia.  

  Pelayan Firman dan Sakramen pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. 
………. 

 
 

AJAKAN BERIBADAH 

P2    Sakramen Perjamuan merupakan perayaan atas kematian dan 

kebangkitan Yesus Kristus. Marilah Kita  menghayati Pelayanan 
Sakramen Perjamuan dalam ibadah ini untuk melakukan kebenaran 

firman-Nya.  

 Umat yang Tuhan kasihi marilah kita berdiri menyambut Tuhan yang 
hadir  melalui  Firman  dengan menyanyi bersama dari ... 

 
 

M E N G H A D A P   T U H A N 
 

NYANYIAN JEMAATKK 10 : 1 da 2 “BERSORAKLAH, HAI ALAM SEMESTA” 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



hal 3 

 

2.  Bersoraklah, hai alam semesta “Kau Rajaku!” 
 Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur, 

 di hati umat-Nya pujian menggema. 

 Bersoraklah, hai alam semesta “Kau Rajaku!” 
 

VOTUM  
PF  Ibadah Hari Minggu XIX Sesudah Pentakosta ini ditahbiskan dengan 

pengakuan:  
  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 

dan  bumi. (Mzm. 124:8) 

U  1    .    |    1    .    || 
     A      -       min.     

 
NAS PEMBIMBING 

PF Markus 9 : 50b “Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam 
dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." 

 
SALAM 

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

          Yesus Kristus, menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 
U          Dan menyertaimu juga 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 249 “SERIKAT PERSAUDARAAN”  

do = bes 4 ketuk 
 

1.  Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! 

  Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. 
  Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, 

  berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan. 
 

Duduk 
P2       DOA HARI INI    

Ya Tuhan Allah Bapa Kami, 

Terima kasih untuk hari yang indah ini, yang Engkau karuniakan 
kepada kami. 

Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih 
diberikan nafas kehidupan, untuk menghirup udara segar dan 

mengagumi alam ciptaanMu, serta berkarya di dunia ini. 

Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga, karena tak akan 
terulang kembali. 

Oleh karenanya kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. 
Kami mohon hikmat dan bijaksana dariMu Tuhan untuk melalui hari 

ini dengan bijak.  
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Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepada-Mu atas 
setiap berkat yang Kauberikan dan dengan bersikap dan berpikir 

positif. 

Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktifitas 
kami di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. 

Didalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 33 : 1 “TUHAN ALLAH JANGANLAH” 
 

 
 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN dan PELAYANAN SAKRAMEN 

  

PF  Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : HALELUYA! 

 

U       GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU 

       Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, 
       Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

       Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 

P3 Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Kisah Para Rasul 22 : 

1-5 yang menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan   
PF  Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaanNya menetap 

di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U        ♪ Do = d  4/4  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” (GB 392a) 

        Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

        Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 
duduk 

https://kupang.tribunnews.com/tag/berdoa
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KHOTBAH   
 
NYANYIAN JEMAAT: GB 116 : 1 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR 
T’RANG”  

1=D 4/4 

 
1.  Yesus inginkan dirimu bersinar t'rang 

  agar seluruh dunia memuji-Nya. 
  Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu, 

  agar terang-Nya makin jauh tersebar. 

 
  Reff: 

  Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 
  ingatlah Kristus minta darimu; 

  pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 

  supaya dunia mengagungkan nama-Nya 
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

PENETAPAN PERJAMUAN 

(Oleh PF dari Meja Perjamuan)  
 

PF : Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis dalam  
          I Korintus 11:23-29   yang menyatakan … 
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 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 hendak 
mengingatkan kita kembali 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 
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tentang Yesus Kristus, sebagai Sang Penebus dan Juruselamat dunia 
melalui kata dan perbuatan. 

 
DOA SYUKUR AGUNG 
PF : Mari berdoa : 
  Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur dan 

memuliakan namaMu, 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, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru 
yang kekal untuk memaklumkan KerajaanMu dan kebesaran pengasihanMu 
bagi dunia ini, dan menjadikan kami milikMu.  

  Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, 
memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, 
membebaskan yang tertindas dan menghentikan semua badai kehidupan dan 
pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua 
hambaMu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir serta 
seluruh GerejaMu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan 
memuliakan namaMu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. 

U     : Kudus, kudus, kuduslah, Tuhan Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang 
ada dan yang akan datang. 

PF : Kami memuji namaMu, ya Bapa, karena pemberianMu yang paling utama, 
AnakMu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan 
menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit 
untuk membuat kami tak bernoda di hadapanMu.  

  Utuslah Roh KudusMu mendiami hati kami, agar kami yang menerima Roti dan 
Anggur dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia 
yang saling mengasihi dan melayani menurut teladanNya serta membawa 
damai sejahteraMu kepada segala mahkluk. Sama seperti bahan baku roti dan 
anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi 
satu, maka kumpulkanlah kami umatMu dari Timur dan Barat dan dari Utara 

dan Selatan dalam Kerajaan AnakMu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juruselamat, 
yang telah mengajarkan kami berdoa: 

PF+U: Bapa kami…  

 (Doxologi  GB 389B KARNA ENGKAULAH) 
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PENGAKUAN IMAN  : 
PF : Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah 

Tuhan Yesus, marilah berdiri… untuk mengaku iman menurut 

Pengakuan Iman Rasuli. 

  Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 

PF+U: Aku percaya kepada Allah, 
Bapa yang Mahakuasa, khalik langit dan bumi. 

Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, 

Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, 
lahir dari Anak Dara Maria, 

yang menderita sengsara, 
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, 

disalibkan, mati dan dikuburkan, 
turun ke dalam kerajaan maut, 

pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, 

naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa, 
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi 

orang yang hidup dan yang mati. 
Aku percaya kepada Roh Kudus; 

Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus; 

pengampunan dosa; kebangkitan tubuh; 
dan hidup yang kekal.                                                                     

 
Duduk  

(PF dan Petugas turun) 
  
NYANYIAN JEMAAT: KJ 464 : 1 dan 4 “TUHAN, PECAHKANLAH ROTI 
HAYAT”  

do = d 4 ketuk 
 

1.  Tuhan, pecahkanlah roti hayat, 

  bagai di tasik dulu Kaubuat. 
  Kau kerinduanku, ya Tuhanku, 

  Dikau kucari dalam sabdaMu. 

 
4.  Utuslah Roh Kudus kepadaku, 

  agar terbuka mata hatiku, 
  hingga jelas benar ajaranMu 

  dan Kau kurangkul dalam sabdaMu. 
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PENGARAHAN HATI 

PF : Supaya kita terpelihara 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 
tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita. 

PF : Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. 
U : Damai sejahtera bagimu (jemaat menyampaikan salam namaste)  
 
 
JAMUAN 

  (PF mengangkat Roti)  
PF :   Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh      

          Kristus. 

      Makanlah...(Makan bersama-sama) 
     Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah    

        dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 
 

     (PF Mengangkat Cawan) 
 

PF :    Cawan minuman ini yang dipakai untuk mengucap syukur adalah       

          persekutuan dengan darah Kristus. 
    Minumlah...(Minum bersama-sama) 

 Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah            

ditumpahkan  untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.   

Mengakhiri Perjamuan (Filipi 4:7)  

PF :  Umat Tuhan, terimalah berkat:  
   “Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”  
U : KJ 476a A…min.  
 

JAWABAN UMAT 
 

NYANYIAN JEMAAT KK 410 : 1 dan 2 “PUJILAH SUMBER HIDUPMU” 
Do = g 2/4, ¾  MM ± 80 
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2.  Sion, elukan Rajamu; 
  sungguh, dikaulah yang dicari sampai didapati-Nya. 

  Sion, elukan Rajamu! 

  Songsonglah Yang datang dalam nama Tuhan 
  dan terima Dia, jadilah milik-Nya! 

  Pujilah Sumber hidupmu! 
 

Doa Syafaat, 

 
AJAKAN PERSEMBAHAN  
P4  Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan bagiNya.  
Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi : “Muliakanlah TUHAN dengan 
hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, 
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-
limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 
anggurnya.” (Amsal 3 : 9-10) 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara. 

 
Nyanyian Persembahan : GB 79 : 1, 2 “B’RI PADANYA” 

 

 
 

(saatnya Jemaat memberikan persembahan diiringi organ, sampai  persembahan 
selesai dikumpulkan, lagu persembahan dinyanyikan kembali) 

 
2.    B’ri pada-Nya seg’nap hartamu, 

b’ri pada-Nya seg’nap bakatmu, 
kar"na engkau kepunyaan-Nya 

dan Ia pun Tuhanmu. 
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P4:  Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan 
dalam doa syukur : 

‘Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena 

karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. 
Dia setia pada janji-Nya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan 

karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia 
dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. 

Kepada-Mu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya, 

Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk 
mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya.   

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 
 

(Duduk) 
 
                                                                                                                              

P E N G U T U S A N 
 
 

WARTA JEMAAT 

 
AMANAT PENGUTUSAN                  

                                                                                                     

PF     Umat yang dikasihi Tuhan 

      Pergilah dan sampaikanlah kepada sesama Kasih Allah yang begitu 
besar dalam kehidupan kita dan lingkungan masyarakat, bangsa dan 

negara.  
 
NYANYIAN JEMAAT:   GB 215 : 1 “KUINGIN SELALU DEKAT PADAMU” 

do=Es 3/4 

 
1.  Kuingin selalu dekat pada-Mu, 

  ikut 'Kau, Tuhan, tiada jemu; 

  Bila Kau pimpin kehidupanku, 
  tak 'kan 'ku ragu, tetap langkahku. 

 
  Reff: 

  Oh Jurus'lamat, pegang tanganku, 

  bimbingan-Mu yang aku perlu. 
  B'ri pertolongan dan kuasa-Mu; 

  oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. 
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BERKAT                                       
PF     Arahkan hati dan pikiranmu 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: GB 402B “AMIN” 
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