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PENJELASAN DAN KEBIJAKAN MAJELIS SINODE GPIB
Nomor 9498/III-20/MS.XX
Tentang Perjamuan Kudus :
Pelaksanaan Perjamuan Kudus (12 Juli 2020) dilaksanakan di rumah-rumah, dengan
mengingat pesan Alkitab: “Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiaptiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara
bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji
Allah” (Kisah Para Rasul 2:46-47a). Roti dan Anggur (sesuai rekomendasi Dokumen BEM
WCC, yang berdasar pada teologi inkarnasional), dapat diganti dengan semua jenis roti
dan panganan tradisional dan minuman seperti sirup, air putih, teh, serta minuman
tradisional lainnya), yang dapat dipersiapkan oleh keluarga masing-masing. Pelaksanaan
Perjamuan Kudus dilakukan di rumah masing-masing, melalui media sosial (online), baik
lewat live streaming (jika memungkinkan) maupun rekaman video. Tata Ibadah
Perjamuan Kudus yang dipergunakan adalah tata ibadah Perjamuan Kudus di
Rumah atau di Rumah Sakit. Tata Ibadah yang dipergunakan dikerjakan oleh kantor
Majelis Jemaat dan dibagikan melalui media sosial (whatsapp), disertai video khotbah.
Teknis pelaksanaan Ibadah Perjamuan kudus diatur oleh Majelis Jemaat masing-masing
dan dapat berkoordinasi dengan MUPEL.

PERSIAPAN:
1. Sebaiknya 30 menit sebelum ibadah, keluarga sudah siap dan mengambil
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tempat di ruang tamu atau ruang keluarga atau meja makan dalam keadaan
yang bersih dan segar (sudah mandi) serta rapi (berpakaian sopan dan pantas).
Pastikan keadaan rumah aman (kompor, keran air maupun mesin lainnya sudah
dimatikan, termasuk alat komunikasi seperi HP, TV, radio tape).
Mempersiapkan peralatan ibadah pribadi, yaitu Tata Ibadah, Alkitab, Kidung
Jemaat dan persembahan syukur supaya tidak seorang pun memiliki
alasan untuk meninggalkan tempat selama ibadah berlangsung.
Memperhatikan dan melatih lagu-lagu yang ada dalam Tata Ibadah.
Pastikan posisi gawai/gadget yang akan menampilkan rekaman rumusan
perjamuan dalam posisi stabil, baterai penuh, signal kuat dan kualitas suara yang
jelas.
Persiapkan pembagian tugas menurut giliran dalam tata ibadah (bapak/ibu/anak).
Peran-peran itu tentu dapat disesuaikan menurut keadaan keluarga masingmasing. Usahakan agar semua berperan.
Sediakan peralatan perjamuan, seperti: teko utama untuk tempat air, gelas yang
sudah terisi minuman sebanyak peserta perjamuan serta potongan roti
atau makanan untuk perjamuan disiapkan di atas satu piring.
Anak-anak ataupun peserta ibadah yang tidak mengambil bagian dalam

perjamuan kudus diingatkan untuk tetap tertib .
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MENGHADAP TUHAN
Ibu. : Keluarga yang kekasih memasuki hari Minggu ke VI Pentakosta
didalamnya kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus
lewat Sakramen Perjamuan Kudus hari ini. Mari kita berdiri menghadap
Tuhan menyanyi dari KJ 2 : 1,2 “Suci, Suci, Suci”.
 Suci, suci, suci, Tuhan Maha kuasa!
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung namaMu!
 Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur
di depan tahtaMu mem‘bri mahkotanya
Segenap malaikat sujud menyembahMu,
Tuhan, Yang ada s‘lama-lamanya.
NAS PEMBIMBING:
Ibu :

Tuhan Yesus bersabda: ―Marilah kepadaKu, semua yang letih lesu dan
berbebanberat, Aku akanmemberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk
yang Ku pasang dan belajarlah kepadaKu, karena Aku lemah lembut dan
rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan‖
(Matius 11 : 28-29)

PENGAKUAN DOSA :
Ibu : Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala

kerendahan hati, kita mengaku bersama akan dosa-dosa kita. Kita
berdoa:
Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu

Kel. : HAPUSKANLAH PELANGGARAN KAMI MENURUT RAHMATMU YANG
BESAR
Ibu

: Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami

Kel

: DAN TAHIRKANLAH KAMI DARI DOSA KAMI

Ibu

: Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah kami berdosa

Kel. : DAN MELAKUKAN APA YANG KAU ANGGAP JAHAT
Ibu

: Sembunyikanlah wajahMu terhadap dosa kami

Kel. : HAPUSKANLAH SEGALA KESALAHAN KAMI
Ibu

: Jangan membuang kami dari hadapanMu

Kel. : DAN JANGAN MENGAMBIL ROHMU YANG KUDUS DARI KAMI
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Ibu

: Bangkitkanlah kembali kegirangan kami karena keselamayan yang dari
padaMu.

Semua :

SUPAYA KAMI BERBALIK KEPADAMU DAN BERSORAK SORAI
MEMUJI-MUJI NAMAMU.

NYANYIAN UMAT : KJ. 26 : 1 dan 2 “Mampirlah Dengar Doaku”
1.

Mampirlah dengar doaku Yesus Penebus
Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t‘rus
Reff : Yesus Tuhan, dnegar doaku;
Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t‘rus

2.

Dihadapan tahta rahmat, aku menyembah
Tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Reff : . . .

PELAYANAN FIRMAN
DOA MOHON ROH KUDUS:
PEMBACAAN ALKITAB:
Ayah

: Pembacaan Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Korintus 1 : 1-9
Demikianlah Firman Tuhan, terpujilah Kristus HALELUYA

Menyanyi : GB. 393 ―Haleluya”
Haleluya, haleluya nama Tuhan terpujilah
Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah
KHOTBAH : P.F ………………………….
J.

: Menyanyi GB. 62 “Siapa Yang Berpegang”
 Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan
Datanglah KerajaanMu, di Gereja yang harus bersatu
Agar nyata manusia baru, datanglah KerajaanMu
Reff: Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu!
 Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan
Datanglah KerajaanMu; di lautan, di gunung, di ladang
dan di Bandar, di pasar, di jalan, datanglah KerajaanMu! Reff:……………

PENGAKUAN IMAN:
Ayah

: Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengikrarkan
Pengakuan Iman Rasuli:

Semua : AKU PERCAYA KEPADA ALLAH BAPA………………………….. ……dst

(Jemaat duduk)
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PELAYANAN SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS
PEMUTARAN REKAMAN
PERJAMUAN KUDUS

PENGANTAR
PF

: ...

PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS:
PF

: Saudara sekalian, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus seperti yang
dibacakan menurut I Korintus 11 : 23-26 sbb:…………………………

PENGARAHAN HATI
PF

: Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, janganlah
kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan
hendaklah di dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita
kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita. Carilah perkara yang
diatas dimana Kristus duduk disebelah kanan Allah.

J.

: AMIN, DATANGLAH TUHAN YESUS.

DOA BAPA KAMI
PF

:

Jemaat Tuhan, mari kita 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.
Melalui roti dan anggur ini , Engkau mempersatukan kami dengan Yesus
Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang
kekal. Engkau yang telah menjadikan kami milikMu, Engkau jugalah
yang memampukan kami untuk memaklumkan kerajaanMu dan
kebesaran pengasihanMu bagi dunia ini: 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 serta pertikaian bangsabangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hambaMu, malaikat
dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir serta seluruh gerejaMu di
segala waktu dan tempat serta yang di sorga, kami memuji dan
memuliakan namaMu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya:

Umat :

"KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH TUHAN ALLAH, YANG MAHAKUASA,
YANG SUDAH ADA DAN YANG ADA DAN YANG AKAN DATANG."
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PF

:

Kami memuji namaMu, ya Bapa, karena pemberianMu yang paling
utama, yaitu AnakMu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus
dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang
bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapanMu. Utuslah
Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami agar kami yang menerima
roti dan anggur ini benar-benar menjadi anggota Tubuh Kristus di dunia
yang saling mengasihi dan melayani menurut teladanMu serta
membawa damai sejahteraMu kepada segala makhluk. Sama seperti
bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, lalu 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 & Umat

:

Kidung Jemaat no. 475

Kar‘na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya, amin.
PELAYANAN PERJAMUAN:
PF

: Sementara Pelayanan Perjamuan mempersiapkan meja perjamuan, kita
menyanyi dari KJ 33 : 1,2 “SuaraMu Kudengar”



SuaraMu ku dengar memanggil diriku,
Supaya ‗ku di Golgota dibasuh darahMu
Ref: Aku datanglah, Tuhan, pada-Mu
Dalam darahMu kudus, sucikan diriku.



Kendati ‗ku lemah, tenaga Kau beri
Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Reff:……………

Pengarahan Hati

(PF: turun dari mimbar)

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
tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.
Salam Damai
PF

: Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu
supaya
damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita:
―damai sejahtera bagi kamu‖
sambil bersalaman (Namaste)

Umat

: ―DAMAI SEJAHTERA BAGI KAMU‖ sambil bersalaman (Namaste)
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UNDANGAN:
PF

: Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu.

J.

: (Kalau pakai meja, jemaat berjalan menuju meja atas undangan dari
Majelis
jemaat) (kalau tidak menggunakan meja, jemaat tetap
ditempat).

JAMUAN:
PF

: Roti yang dipecah-pecahkan ini
PF memecahkan roti
adalah lambang Tubuh Kristus;

PF

: Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini,
PF mengangkat cawan anggur
adalah lambang Darah Kristus; ambilah ...
roti dan anggur diedarkan
setelah semua mendapat:

PF

: Ingatlah dan percayalah bahwa Tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Makanlah ...

PF

: Ingatlah dan percayalah bahwa Darah Tuhan kita, Yesus Kristus
telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Minumlah ...

PEMBACAAN ALKITAB:
P.F

: (PF membaca Yes 52:13 – 53:12,)
―Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.‖

J.

: Menyanyikan : 3 . 2 4 . 3 . 5 . 4 . 2 . 1 . 7 . 1 . 0
A-min A—min
A-------------------min
(setelah merapikan peralatan Perjamuan Kudus,
Pelayan kembali ke tempat masing-masing/mimbar).

PUJI-PUJIAN:
P.F

: Dengan penuh sukacita dan rasa syukur marilah kita memuji Tuhan kita
Yang Mahamurah:
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namaNya yang kudus hai segenap
bathinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala
kebaikanNya. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkanNya dari
pada kita segala pelanggaran kita. Seperti BAPA sayang kepada anak-
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anak-Nya demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan
Dia. (Mazmur 103).
J.

: SEBAB ITU MULUT KAMI MENGUCAPKAN PUJI-PUJIAN KEPADA TUHAN
UNTUK SETERUSNYA DAN SELAMA-LAMANYA (MAZMUR 145:21)

PEMUTARAN REKAMAN SELESAI
DOA SYAFAAT:
Ayah

: Marilah kita berdoa:……………………..
Ya Allah dalam pengasihanMu kami mohon:

Kel

: DENGARLAN DOA KAMI!

Ayah

: Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin!

PERSEMBAHAN SYUKUR
Anak : Marilah kita memberikan Persembahan syukur kepada Allah sambil
mengingat kata Alkitab, Mazmur 96 : 8 : “Berilah kepada TUHAN

kemuliaan namaNya, bawalah
masuklah ke pelataranNya.”

persembahan

dan

NYANYIAN PERSEMBAHAN, PKJ 146 : 1,2 & 3 “Bawa Persembahan”
 Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan
Dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka
Reff: Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
 Persembahkan dirimu, untuk Tuhan pakai
agar kerajaanNya, makin nyatalah.
Damai dan sejahtera, diberikan Tuhan. Reff:………..
DOA PERSEMBAHAN:
Anak : Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan Persembahan ini di dalam
doa bersama-sama:
Semua : YA TUHAN, TERIMALAH PERSEMBAHAN SYUKUR DARI JEMAAT YANG
ENGKAU SELAMATKAN INI. JADIKANLAH PERSEMBAHAN SYUKUR INI
SUATU BERKAT BAGI PELAYANAN KASIH DAN KEADILAN. AMIN.
(duduk)
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AMANAT PENGUTUSAN
Ayah : Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus, pergilah,
beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam
kehidupan Saudara/i, Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 Petrus 5 : 10-11 ―Dan
Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam
Kristus kepada kemuliaanNya yang kekal, akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu
menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai
selamalamanya! amin.‖
Nyanyian Pengutusan: K.J 466a : 1,3,4 “Ya Tuhan isi Hidupku”
 Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah,
Supaya dalam diriku, citraMu nyatalah
 Kiranya tiap langkahku, dan pekerjaanku
pun yang biasa dan kecil memuji namaMu.
 Biar seluruh hidupku, pujian bagiMu
Sehingga dari akupun, terpancar kasihMu.
Doa Penutup
Ayah

: Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkatNya.
―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. (Bilangan 6 : 24 – 26).

Semua : Menyanyi: KJ 478b
3 2
1
7
A – min,

a – min,
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2

1
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1 .

a -----------------------min

SAAT TEDUH
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