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I. PERSIAPAN 

  Jemaat mempersiapkan diri dengan saat teduh dan berdoa 

 Pelayan Firman (PF) dan Majelis Jemaat berdoa di ruang Konsistori  

II. PANGGILAN BERIBADAH      (berdiri) 

P2  Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 

Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 

XIX sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di gedung gereja 

ini maupun di rumah masing-masing.  

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya.  

Pemberita  Firman  pada  Ibadah  Hari  Minggu ini adalah  Pdt.Ny. 

Vera Tresje Kaya-Loupatty. (beri jeda) 

 Umat Tuhan, dengan sukacita dan syukur, mari berdiri menyambut 

Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dan memuji Tuhan 

dari PKJ. 13 ―Kita Masuk Rumah-Nya‖  

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada-Nya 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada-Nya 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus 

Menyembah Kristus Tuhan 

(Pelayan Firman dan para Majelis memasuki ruang ibadah) 

Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya 

Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya 

Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kistus 

Menyembah Kristus Tuhan 

III. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 

langit dan bumi. 

J : 1  .  2  3 | 4  .  3  . ‗ |  2   .  1  . ‗ |  4  .  2  . | 1  .  .  . || 

     A - - - - - - - - min,     a - - - min,   a - - - - -min 
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IV. SALAM 

PF : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dam 

Kristus Yesus, Tuhan  kita menyertai engkau. (I Timotius 1:2) 

J : 1   .   7  |  1  .  || 

  A - - - - min   

V. NAS PEMBIMBING 

PF : ―Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di 

hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, 

kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang disorga‖  

  (Matius 6 : 1) 

VI. NYANYIAN JEMAAT PKJ. 228 ―Bapa Sorgawi‖ 

Bapa Sorgawi, bagiMulah segala pujian dunia! 

Jadikan kami saluran kasih, bagi sesama manusia 

Haleluya, haleluya! Engkau Bapa kami kekal selamanya! 

VII. DOA HARI INI 

P2 Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:  

  Bapa sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru ini kami 

menghaturkan puji dan syukur kepada-Mu atas perlindungan-

Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang 

membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi 

hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati 

iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah 

kami sepanjang hari ini; arahkanlah pikiran dan hati kami, 

jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, 

tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan 

mementingkan diri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan 

sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam 

menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina. 

Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang 

hari ini kami dapat melakukan seturut kehendakMu, tidak 

pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima 

kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat 

tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu, Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, Amin. 
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VIII. PS/VG 

IX. NYANYIAN UMAT  

PKJ. 15 ―Kusiapkan hatiku, Tuhan‖ 

Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. 

Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini 

Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini 

Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firmanMu 

FirmanMu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya 

Dan s‘lama-lamanya tiada berubah. 

Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. 

 Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu  

 

X. PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 

PF  Jemaat Tuhan silahkan berdiri dan sedia mendengar Firman 

Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya!  (jeda) 

GB 394  

Jmt Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‘lamanya, 

Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

Pujilah Tuhanmu s‘lamanya, Haleluya! 

P3       Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru,  

Kisah Para Rasul 22 : 1-5, yang menyatakan:  . . . . . .  

Demikianlah Pembacaan Alkitab. 

PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam  

di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. (jeda) 

       GB 392A 

Jmt Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

 Bapa, Put‘ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

duduk 

XI. K H O T B A H 

… – saat teduh –… 
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XII. PENGAKUAN IMAN 

XIII. PADUAN SUARA 

XIV. PELAYANAN PERJAMUAN KUDUS 

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 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 serta yang di sorga, kami 

memuji dan memuliakan namaMu dalam madah kebesaran yang 

tiada hentinya: 
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Umat : "KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH TUHAN ALLAH, YANG 

MAHAKUASA, YANG SUDAH ADA DAN YANG ADA DAN YANG 

AKAN DATANG." 

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 : KJ 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 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:…………… 

(PF: turun dari mimbar) 
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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 

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‖  tanpa bersalaman (Namaste) 

Umat : ―DAMAI SEJAHTERA BAGI KAMU‖  salam Namaste 

UNDANGAN: 

PF  :  Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. 

 

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 ... 
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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-

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) 

 

Nyanyian Syukur atas Perjamuan Kudus KJ. 392 ―Kuberbahagia‖ 

Kuberbahagia yakin teguh; Yesus abadi kepunyaanku! 

Aku warisNya, ku ditebus, ciptaan baru Rohulkudus 

Reff : Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya 

  Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya 

XV. DOA SYAFAAT 

XVI. PERSEMBAHAN SYUKUR 

P : Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita 

kepada Tuhan dengan dilandasi Firman Tuhan yang berbunyi: 

―Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatnya, 

jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi 

orang yang member dengan sukacita.‖ (I Korintus 9 : 7) 
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Persembahan Bapak, Ibu dan saudara dapat diserahkan kepada 

Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke 

Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM  No. 163-00-0127927-5 

(jeda) 

J :  Menyanyikan PKJ 146 ―Bawa Persembahanmu‖ 

  Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 

  Dengan rela hatimu, janganlah jemu 

  Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. 

  Reff :  Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu 

            Bawa persembahanmu, ucaplah syukur 

(sesudah persembahan terkumpul Pelayan memimpin doa persembahan) 

XVII. DOA PERSEMBAHAN 

P4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur. Kita berdoa: 

 Segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu Bapa di sorga, oleh 

karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati 

dari awal sampai saat ini. Kami percaya... Kuduskan dan terimalah 

persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini 

menjadi berkat dalam setiap pelayanan dengan tepat dan benar. 

Ajarkanlah kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Terimalah 

syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin 

XVIII. WARTA JEMAAT 

XIX. NYANYIAN PENUTUP: KJ. 369a ―Ya Yesus Ku Berjanji‖ 

Ya Yesus ku berjanji setia padaMu 

Kupinta Kau selalu dekat ya Tuhanku 

Di kancah pergumulan jalanku tak sesat 

Karna Engkau temanku pemimpin terdekat 

Ya Yesus Kau berjanji kepada umat-Mu 

Di dalam kemuliaan Kau sambut hambaMu 

Dan akupun berjanji setia padaMu 

Berikanlah karunia mengikutMu teguh 
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XX. PENGUTUSAN DAN BERKAT 

PF : Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, pulanglah dengan damai  

untuk menjadi saksi-Nya, di tempat kita masing-masing  

berada dan terimalah berkat Tuhan: 

―Kasih karunia Tuhan Yesus, dan kasih Allah dan persekutu-an 

Roh Kudus menyertai kamu sekalian‖ (2 Kor 13 : 13) 

J : Amin, Amin, Amin 

XXI. SAAT TEDUH 

XXII. IBADAH SELESAI 
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