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PERSIAPAN 

 Presbiter bertugas menyambut Jemaat yang datang beribadah dan 

mempersilakan jemaat sebelum memasuki ruang ibadah untuk mengikuti 

ProKes dengan panduan dari Tim SatGas   

 Doa pribadi  

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter bertugas GPIB 

Jemaat Abraham Grup 1 Kopassus mengucapkan selamat datang dan 

selamat beribadah di HARI MINGGU PASKAH.  

Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pdt. 

Vera T Kaya-Loupatty 

 

….instrument lagu-lagu paskah… 

UNGKAPAN SITUASI 

PKB   Selamat Paskah! Meskipun dalam suasana pandemi Covid-19, 

Hari Paskah masih dapat dilaksanakan, baik yang mengikuti 

dari gereja maupun dari rumah. Betapa bahagia dan 

sukacitanya hati ini. Paskah merupakan Hari Kebangkitan 

Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa 

maut. Ini merupakan bukti CINTA KASIH-NYA bagi kita semua. 

 

Teruna Ya, Kristus telah bangkit! Kubur itu telah kosong. Melalui 

kebangkitan-Nya, kita memperoleh kehidupan baru, harapan-

harapan baru, untuk terus berkarya di tengah keluarga, 

persekutuan, masyarakat, serta bangsa dan negara. 

 

Pemuda Paskah adalah hari raya utama dalam Kekristenan, karena 

merupakan titik tolak iman orang percaya. Oleh sebab itu, 

marilah kita sambut Hari Paskah dengan penuh kegembiraan 

dan sukacita. Kemenangan-Nya menjadi kekuatan baru yang 

membangkitkan dan menghidupkan. Kasih-Nya telah 

mengubah cara setia kita untuk hidup dalam rancangan dan 

kehendak-Nya. 

 

P2 Jemaat, marilah berdiri, menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 
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MENGHADAP TUHAN 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

KJ 188 : 1, 2, 3 “KRISTUS BANGKIT! SORAKLAH” (do = c) 

Semua  Kristus bangkit! Soraklah: Haleluya!  

Bumi, sorga bergema: Haleluya!  

Berbalasan bersyukur: Haleluya!  

Muliakan Tuhanmu! Haleluya!  

Laki-laki  Karya kasih-Nya genap, Haleluya!  

Kemenangan-Nya tetap. Haleluya!  

Surya s‟lamat jadi t‟rang Haleluya!  

takkan lagi terbenam. Haleluya!  

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah..  

Semua  Kuasa kubur menyerah Haleluya! 

dan neraka takluklah. Haleluya! 

Kristus jaya atas maut Haleluya! 

dan terbukalah Firdaus. Haleluya! 

 

VOTUM       

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 

dan bumi. (Mazmur 124:8) 

J KJ. 476
a
 

 1  .  |  1  .  | (Do=G) 

 A    -   min! 

NAS PEMBIMBING     

PF Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, 

bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. (Yohanes 20:9) 

SALAM         

PF Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 

J        Dan melimpah atasmu juga 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

KJ 188 : 4, 5, 6 “KRISTUS BANGKIT! SORAKLAH” (do = c) 

Perempuan Hidup Raja mulia: Haleluya! 

   Kita s‟lamat oleh-Nya. Haleluya! 

   Maut, di mana jayamu? Haleluya! 

   Kubur, mana kuasamu? Haleluya! 
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PA,PT,GP Hai tinggalkan maut kelam; Haleluya! 

   ikut Dia yang menang! Haleluya! 

   Bangkitlah, manusia, Haleluya! 

   dalam kebangkitan-Nya! Haleluya!     

Semua  Raja agung, t‟rimalah, Haleluya! 

   Sorak puji semesta! Haleluya! 

   Hormat kami bergema: Haleluya! 

   Kaulah Hidup yang baka.  

..Jemaat duduk 

DOA HARI INI 

P2   Jemaat, marilah berdoa kepada Allah: 

    

----- saat hening sejenak -----  

Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena 

kebangkitan Yesus Putra-Mu semakin meneguhkan iman percaya kami 

bahwa tidak ada yang lain selain kuasa-Mu dalam melawan maut dan 

dosa. 

PKB Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kesempatan yang 

Kau berikan, sehingga kami dapat bertemu kembali dalam perayaan 

Hari Paskah tahun ini. Pengorbanan-Mu telah mengajarkan kami untuk 

tetap setia kepada-Mu sampai akhir hidup ini. Karena kasih-Mu, dosa 

kami telah diampuni, dalam cinta-Mu, kami menemukan ketent‟raman 

dan kedamaian 

PKP Allah Bapa yang Maha Kuasa, bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, 

sehingga kami menjadi manusia baru, yang dapat melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab kami dengan riang gembira. Bebaskanlah kami 

dari segala yang jahat, dari kebencian dan peperangan. Jadikan kami 

saluran berkat-Mu bagi sesama.  

P2 Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan kebangkitan Putra-MU Yesus, Kau 

tanamkan harapan serta semangat baru di dalam hati kami. Satukanlah 

kami di dalam cinta kasih-Mu, dan bantulah kami membangun 

masyarakat yang rukun sejahtera, sehati dan sepikir, di mana tidak ada 

lagi orang yang merasa diasingkan. Kiranya, kasih-Mu menyinari 

kehidupan jemaat-Mu yang beribadah saat ini. Amin 

 

 

 



5 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

KJ 194 : 1 “DIKAU, YANG BANGKIT, MAHAMULIA”  (do = e) 

Dikau, Yang Bangkit, mahamulia! 

Dikaulah abadi jaya dan megah! 

Turun malak sorga putih cemerlang; 

kubur ia buka, tanda Kau menang! 

Refrain  Dikau, Yang Bangkit, mahamulia! 

  Dikaulah abadi jaya dan megah! 

     

Kesaksian pujian  

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: Haleluya! 

J ♫ GB. 393. “HALELUYA” ( do = d ) 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari YOHANES 20 : 1 - 10 yang menyatakan:  

PA ……… 

P3     Demikian pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara 

kamu dan ucaplah syukur kepada Allah (Kolose 3:16).  

 

J ♫ GB 392b "KEPADAMU PUJI-PUJIAN" (do = bes) 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 

Jemaat duduk 

 

KHOTBAH 

Tema: “KASIH MENGUBAH CARA SETIA” 

..hening sejenak 
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JAWABAN JEMAAT 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 242 : 1, 2 “OH, KASIH ALLAH YANG BESAR” ( do = d ) 

Semua     Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun. 

PA,PT,GP Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. 

Perempuan Kar‟na besarlah kasih-Nya dib‟rikan Put‟ra-Nya. 

Laki-Laki Oleh darah-Nya damailah, Allah dan manusia. 

Reff (semua) Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya.  

       Oh, kasih Allah s‟lamanya di sorga terdengar 

Semua 

     Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya. 

     Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s‟lamanya. 

     Lagu malaikat terdengar agungkan kasih-Nya; 

     kasih-Nya pasti dan tetap, menebus manusia. 

Refrain       Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya.  

      Oh, kasih Allah s‟lamanya di sorga terdengar 

 

PENGAKUAN IMAN  

PF Jemaat dipersilakan berdiri, bersama kita ikrarkan pengakuan percaya 

kita menurut rumusan Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 

masing-masing orang berkata: 

PF+J AKU PERCAYA KEPADA ALLAH, BAPA YANG MAHAKUASA, 

KHALIK LANGIT DAN BUMI…   ..Jemaat duduk 

 

DOA SYAFAAT 

PF  … Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

U  Dengarkanlah doa kami!  

PF  Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, 

Tuhan dan Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa:  

PF+U Bapa kami yang di sorga… 

PF+U (menyanyikan Doksologi KJ. 475 ) 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan 

sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan ini. Bersyukur juga 

atas kebangkitan-Nya yang memberikan kita kesempatan untuk meraih 

segala harapan menuju kehidupan yang berkenan dihadapan-Nya. 

Marilah, kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan 

dalam I Tawarikh 16 : 29, yang menyatakan: 
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“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah 

menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan.” 

 

(Jemaat yang beribadah secara daring, dapat menyampaikan persembahan 

dengan cara mentransfer atau memindai QR code yang tersedia. Tuhan 

memberkati saudara dan persembahan saudara) 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

KJ 202 : 1, 2, 3 “MAUT SUDAH MENYERAH” ( do = g ) 

Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya: 

Jurus‟lamat t‟lah menang dalam sinar cemerlang, 

dalam sinar cemerlang 

 

Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia 

dan saksikan Penebus masuk sorga yang kudus, 

masuk sorga yang kudus 

...Jemaat dipersilakan menyampaikan persembahan… 

Sorga, bukalah gerbang, sambut Raja yang menang! 

Antarkan ke takhta-Nya Yang kekal kuasa-Nya, 

Yang kekal kuasa-Nya. 

DOA SYUKUR 

P4 Jemaat, marilah berdiri  untuk menyerahkan persembahan ini kepada  

Tuhan dalam doa: 

Ya Tuhan, karena kasih-Mu, kami memperoleh berkat melalui usaha 

dan kerja. Kami tahu, Engkaulah Allah, yang menguji hati kami. Sebab 

itu, kami mempersembahkan persembahan ini dengan sukarela dan 

tulus ikhlas kepada-Mu. Amin 

              …Jemaat duduk 

 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

PESAN PASKAH 

AMANAT  PENGUTUSAN       ..Jemaat berdiri 

PF   Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semua selaku umat yang 

percaya kepada-Nya. Kebangkitan-Nya telah membawa semangat baru, 

untuk terus berkarya, melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Marilah, 

kita menyatakan kasih Kristus di mana pun kita berada, sebab kasih 

mengubah cara setia kita untuk hidup sesuai dengan rancangan dan 

kehendak-Nya. 
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♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 182 : 1, 2 “ANAK ALLAH TURUN KE DUNIA” ( do = as ) 

Anak Allah turun ke dunia; mengasihi, mengampuni, 

dan menebus s‟luruh hidupku. 

Kubur yang kosong bukti kebangkitan-Nya. 

Refrain „Ku tak cemas akan hari esok, kuatir pun hilang lenyap. 

Sekarang hidup „ku makin bermakna, 

karena Yesus hidup, aku pun hidup 

 

Oh, manisnya bersama Yesus, aku tent‟ram, bahagia. 

Terjaminlah masa depanku,  

hidupku jadi baru oleh hidup-Nya. 

Refrain „Ku tak cemas akan hari esok, kuatir pun hilang lenyap. 

Sekarang hidup „ku makin bermakna, 

karena Yesus hidup, aku pun hidup 

 

BERKAT 

PF Angkatlah hati dan arahkanlah 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”.  

 

J ♫ GB. 402c. “Amin” (do = f) 

 Amin, amin, amin, amin, amin. 

Amin, amin, amin. 

 

 


