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PENJELASAN DAN KEBIJAKAN MAJELIS SINODE GPIB
Nomor 9498/III-20/MS.XX
Tentang Jumat Agung ©:
Pelaksanaan Perjamuan Kudus (10 April 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Sebaiknya 30 menit sebelum ibadah, keluarga sudah siap dan mengambil 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 masing-masing.
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.
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Tata Ibadah Perjamuan Kudus
MINGGU ADVEN IV
Persiapan

AJAKAN BERIBADAH
Ibu : Pada hari ini di minggu keempat Adven kita juga akan menerima
sakramen Perjamuan Kudus, kiranya kita menyiapkan hati kita untuk
menerimanya.
Marilah bersyukur saudaraku, kita datang menghadap hadirat Tuhan,
dengan berdiri kita menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah
persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT

GB 6 ―Bernyanyilah Orang Percaya‖

Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus
T‘rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus!
Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecilpun sedih
Tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib
NAS PEMBIMBING:
Ayah

: Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah
segala perbuatan-Nya yang ajaib! (1 Tawarikh 16 : 9)

PENGAKUAN DOSA :
Ibu

Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu serta dengan segala
kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita, kita
berdoa:
―Ya Bapa, Allah kami, Engkaulah yang telah menyertai kami sepanjang
waktu. Dihadapan-Mu kami membawa pengakuan kami.

Kel

Ada karya dan kegiatan pelayanan yang tidak menunjukkan hasil yang
baik, karena kami kurang mempersiapkan diri. Kami bahkan tidak peduli
dan mengabaikan kegiatan pelayanan di tengah persekutuan ini. Atas
kekurangan kami, kami mohon ampunilah kami.

Ibu

Ya Bapa Sumber rahmat dan kasih karunia, Engkau setia dan tidak jemu
memperhatikan perbuatan dan perilaku kami di tengah persekutuan. Di
hadapan-Mu ya Allah yang Maha Tahu kami mengaku:
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Kel

Kami sering mengabaikan persekutuan ini dan lebih mementingkan
keperluan dan kebutuhan kami, sehingga pertumbuhan iman kami
menjadi suam suam kuku bahkan dingin. Atas kelemahan diri ini ya
Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu.

Ibu

Allah Bapa kami, dengarlah doa kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi.
Demi kemuliaan nama-Mu, ampunilah kami, baharuilah hidup kami dan
motivasi pelayanan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin

NYANYIAN UMAT : GB 46 ―Tuhan Yesus Sungguh Sayang‖
Tuhan Yesus sungguh sayang padaku
Aku juga sayang pada-Nya
Tuhan Yesus s‘lalu jaga diriku, aku aman dilindungi-Nya
Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya
Dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut
Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya
Agar aku memuliakan nama-Nya

PELAYANAN FIRMAN
DOA MOHON ROH KUDUS:
PEMBACAAN ALKITAB:

Ayah Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibacakan
dari Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 16 : 7-13 menyatakan
….
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang
mendengar
Firman
Tuhan
dan
yang
melakukannya.
MARANATHA!
Kel

GB. 398A Maranatha
Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha

KHOTBAH : ………………………….
Renungan
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DOA DAN NYANYIAN HIDUP
1 Tawarikh 16 : 7-13
Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala
perbuatan-Nya yang ajaib (ay.9)
Qui bene cantat, bis orat secara harafiah berarti ―Ia yang bernyanyi
dengan baik sama dengan berdoa dua kali‖ . Kalimat ini diucapkan oleh Santo

Augustinus, uskup dan pujangga Gereja dari Hippo. Ungkapan tersebut
nampak dalam bacaan kita hari ini yang berisi nyanyian ucapan syukur dan
sukacita Daud, para imam, suku Lewi serta masyarakat Israel setelah mereka
memindahkan tabut TUHAN, dari Kiryat-Yearim ke Yerusalem. Dalam proses
pemindahan tabut TUHAN, ada ketentuan yang ditetapkan Daud sesuai
dengan jaman Musa, bahwa yang mengangkut itu adalah suku Lewi.
Alasannya, sebab mereka dipilih TUHAN (15:2). Saat proses pengangkutan,
Daud, orang Lewi dan para penyanyi menggunakan jubah dari kain lenan.
Pengangkutan tabut menuju Yerusalem diiringi oleh sorak dan bunyi
sangkakala, nafiri serta ceracap sambil memeperdengarkan permainan gambus
juga kecapi (15:27-28).
Nyanyian itu disampaikan oleh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya
kepada TUHAN atas permintaan Daud (16:7). Israel diundang untuk memuji
nama TUHAN dengan cara memperkenalkan perbuatan-perbuatan-Nya di
antara bangsa-bangsa. Bangsa Israel diminta untuk mempercakapkan segala
perbuatan-Nya yang ajaib. Mereka yang berdoa dan beribadat disebut sebagai
orang-orang yang mencari TUHAN. Maksudnya, ialah orang-orang yang
percaya dan berharap kepada-Nya untuk bermegah di dalam nama-Nya.
Nyanyian ini mendorong seluruh umat Israel untuk mencari TUHAN
dan terutama mengingat perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib. Tanpa
perenungan yang berulang-ulang melalui proses mengingat tersebut, maka
umat Israel tidak akan sanggup memenuhi undangan untuk memperkenalkan
dan mempercakapkan perbuatan-perbuatan TUHAN yang ajaib. Israel adalah
orang-orang pilihan TUHAN, anak-anak Yakub. Gelar ini mengungkapkan
kesadaran akan hubungan mereka yang khusus dengan TUHAN.
Saudara, kita pun dipanggil untuk memiliki sikap yang sama seperti
Daud. Mari hadir ditengah masyarakat untuk menyanyikan perbuatan TUHAN
melalui tutur kata, perilaku, dan karya hidup kita setiap hari. Itulah doa.
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J.

: Menyanyi GB. 132 ―Datang, Ya Datang Imanuel‖
Datang, ya datang Imanuel
Kusiapkan diri menanti Engkau
Hati yang bengkok kuluruskan:
Kuperbaiki hidup yang lama jadi baru
Reff Datanglah, datang Imanuel
Kusiapkan diri menyambut Engkau
Datanglah, datang Imanuel
Kusiapkan diri menyambut Engkau

PENGAKUAN IMAN:
Ayah : Marilah kita berdiri dan bersama-sama mengikrarkan Pengakuan Iman
Rasuli:
Kel

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

(Jemaat duduk)

PELAYANAN SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS
PENETAPAN PERJAMUAN
PF

Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis
dalam 1 Kor 11 : 23-29 yang mengatakan . . . .

PENJELASAN
PF
Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap
orang telah mengaku iman kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan
sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti Perjamuan Kudus.

Bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan
darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk
memulihkan hubungan kita dengan Allah yg terputus karena dosa &
untuk menyelamatkan isi dunia ciptaan-Nya. Melalui Perjamuan Kudus
ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus didalam kematian &
kebangkitan-Nya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus & 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 & hayati
melalui perjamuan kudus ini, sesungguhnya hendak mengingatkan kita
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kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar
dari kegelapan dosa pada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup
yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus,
sebagai Sang Penebus & Juruselamat dunia melalui kata dan perbuatan.
DOA SYUKUR AGUNG
PF

Ya Bapa, Pencipta & Raja semesta. Kami bersyukur karena Engkau
layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat
rayakan kematian & kebangkitan Kristus demi memulihkan & menyelamatkan kami. Kepada-Mu kami persembahkan tubuh kami sebagai
persembahanyang hidup, ynag kudus & yang berkenan kepada-Mu.
---- saat hening
Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami
dikenyangkan & disegarkan dengan roti & anggur yang menghidupkan,
yakni tubuh & darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi
makan & minum oleh Dia yang adalah Allah sejati & manusia sejati.
Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal
& hidup di dalam Tuhandan Tuhan tinggal di dalam kami.
---- saat hening
Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi
satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama
dalam cinta kasih & persaudaraan yang tulus agar dunia percaya bahwa
Engkaulah, Tuhan & Juruselamat. Sebab seperti roti & anggur yang
telah 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 yang telah memberikan sukacita & damai
sejahtera oleh anugrah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing & kuatkan kami,
agar kami mampu meneruskan sukacita & damai sejahtera-Mu kepada
orang lain dengan memberitakan tentang kematian & kebangkitan
Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus
yang telah mengajar kami berdoa:

PF & J Bapa kami yang ada di surga .... Diakhiri dengan Doxologi GB 389B
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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.

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

Salam Damai

(PF: turun dari mimbar)

: 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.

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)

UNDANGAN:
PF

: Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu.

JAMUAN:
PF

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

: Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur
ini,
PF mengangkat cawan anggur
adalah lambang Darah Kristus; ambilah ...

(jemaat maju kedepan mengambil roti dan anggur)
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 Nas Alkitab,)
―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).
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 anakanak-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)

DOA SYAFAAT:
Ayah

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

Kel

:

Ayah

: Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin!

DENGARLAN DOA KAMI!
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PERSEMBAHAN SYUKUR
Adik : Marilah kita memberikan Persembahan syukur kepada Allah sambil
mengingat kata Alkitab, Amsal 3 : 9-10 :

―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.‖
Tuhan memberkati persembahan saudara
Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus
Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM No. 16300-0127927-5

NYANYIAN PERSEMBAHAN, GB 250―Berbahagialah‖
Reff

Berbahagialah, berbahagialah,
Berbahagialah kamu yang beriman

Orang miskin di hadapan Allah ‗kan empunya Kerajaan Sorga
Bagi orang yang berdukacita, mereka ayang akan dihibur
Reff
---- Umat Memberi Persembahan Pada Kotak Yang Tersedia,----

Reff

Berbahagialah, berbahagialah,
Berbahagialah kamu yang beriman

Yang lemah dan lembut bahagia, kar‘na bumi menjadi miliknya
bagi oarang yang haus kebenaran mereka kelak dipuaskan
Reff
DOA PERSEMBAHAN:
Kakak : Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan Persembahan ini di dalam
doa bersama-sama:
Kel

:

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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PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Ibu

: 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: KJ 87 ―Gapuramu Lapangkanlah‖
Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja Mulia,
Sang Maharaja semesta dan Jurus‘lamat dunia;
Sejahtera dibawa-Nya. Dengan meriah nyanyilah,
―Terpuji Penebus, Gembala yang kudus‖
Benar dan adil hukum-Nya, dan rahmat lambang kuasa-Nya!
Mahkota-Nya kekal kudus, wahana-Nya lemah lembut
Berakhirlah keluh kesah. Dengan meriah soraklah
―Terpuji Penebus, Penolong yang kudus.‖
BERKAT:
Ayah

Kel

: 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).
: Menyanyi: GB 400
Amin, amin. Haleluya, amin
SAAT TEDUH
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