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PERSIAPAN
• Bunyi lonceng 1x (5 menit sebelum jam dimulai)
• Saat teduh/ doa pribadi
• Warta lisan
I. JEMAAT BERHIMPUN
AJAKAN
(Jemaat berdiri)
Pnt : Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai
segala suku bangsa!Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan
kesetiaan TUHAN untuk selama-lamanya. Haleluya!
1.

(Prosesi masuk Pelayan Firman dan Penatua tugas)
HAI MAHKLUK ALAM SEMESTA
KJ. 60:1,7.
Syair: Altissimo omnipotente, Franciscus Assisi 1224/25/26; All Creatures of our God and King, William Henry Draper, 1926
Terjemahan: H. A. Pandopo, 1982
Lagu: Peter von Brachel, 1623

do = d, 1 ketuk
1. Hai mahluk alam semesta,
Tuhan Allahmu pujilah:
Haleluya, haleluya!
Surya perkasa dan terang,
candra, kartika cemerlang,
puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
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7. Hai segenap saudaraku,
pujilah Tuhan Allahmu:
Haleluya, Haleluya!
Abdi berhati mulia,
ucapkan syukur pada-Nya!
Puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
2. VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaanNya sampai selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
3. SALAM
PF : Tuhan beserta Saudara sekalian.
J
: Dan beserta Saudara juga.
4. KATA PEMBUKA
(Jemaat duduk)
PF : Kelahiran-Nya, telah menjelaskan kepada semesta bahwa
Allah yang mahatinggi itu bersedia untuk menempuh
jalan turun, meniadakan jarak antara Allah dan manusia.
Dalam baptisan-Nya, Tuhan Yesus memproklamasikan
kepada sorga dan bumi bahwa Ia meneguhkan janji untuk
melaksakanan misi Allah di bumi. Janji-Nya bukan hanya
seremoni, namun aksi yang dihidupi sampai mati.
Baptisan-Nya, menunjukkan bagaimana Ia harus hidup
dan bagaimana Ia mati. Ia hidup dan mati sebagai Anak
Allah yang taat tanpa kompromi. “Dan dalam keadaan
sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.” (Filipi
2:8). Dikasihi oleh Tuhan Yesus adalah alasan bahagia
kita yang kekal !
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TUHANKU YESUS
KJ. 19:1,3,5.
Syair: Schonster Herr Jesu/Faieres Lord Jesus, Jerman 1677/1840
Terjemahan: Yamuger, 1978
Lagu: Christian Ernst Graf, 1766

do = es, 2 ketuk
1. Tuhanku Yesus, Raja alam raya,
Allah dan Manusia, Kau kukasihi,
Kau Junjunganku, Bahagiaku yang baka.
3. Indah t'rang surya, indah sinar bulan,
alam bintang yang megah;
Jauh lebih indah, Yesus, terang-Mu
di sorga dan di dunia.
5. Apa yang indah dalam dunia ini
nampak dalam diri-Mu.
Yang Mahaindah, Harta sorgawi,
hanya Engkau, ya Tuhanku!
5.

PENGAKUAN DOSA
DI MUKA TUHAN YESUS
KJ. 29:1,3,4.
Syair: For Jesu milda ogon, Lars Stenback (1811-1875)
Terjemahan: Yamuger, 1982
Lagu: Huugo Nyberg, 1873

la = c, 4 ketuk
1. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
3. Di muka Tuhan Yesus 'ku insaf akan salahku;
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus.
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4. Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayang-Nya;
hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus.
6. BERITA ANUGERAH
(Jemaat berdiri)
PF : Dengarkanlah pemberitaan anugerah Allah: “TUHAN
adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan
berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak
untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukanNya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak
dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita,
tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya
kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia;
sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari
pada kita pelanggaran kita.” (Mazmur 103: 8-12).
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah !
PUJI YESUS
KJ.293:1-2.
Syair: Praise Him, Praise Him, Fanny J. Crosby, 1869,
Terjemahan: Yamuger, 1977,
Lagu: Chester G. Allen, 1869

(Jemaat TIDAK bersalaman)
1. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat!
Langit, bumi, maklumkan kasihNya!
Haleluya! Nyanyilah, para malaikat:
kuasa, hormat b’rilah kepadaNya.
Selamanya Yesus Gembala kita,
siang malam kita didukungNya.
Puji Dia! B’ritakan keagunganNya!
Puji Dia! Mari bernyanyilah!
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2. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat!
Pada salib dosa dihapusNya.
Gunung Batu dan Pengharapan Abadi
dinyatakan di Bukit Golgota.
Haleluya! Hilanglah dukacita
oleh kuasa kasih setiaNya.
Puji Dia! B’ritakan keagunganNya!
Puji Dia! Mari bernyanyilah!
II. PELAYANAN FIRMAN
(Jemaat duduk)
7.

DOA MEMOHON PERTOLONGAN ROH KUDUS

8. PEMBACAAN ALKITAB
a) Bacaan Pertama
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 43:1-7.
Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang
menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk
engkau, hai Israel: "Janganlah takut, sebab Aku telah
menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan
namamu, engkau ini kepunyaan-Ku. 2 Apabila engkau
menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau,
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan
dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau
tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan
membakar engkau. 3 Sebab Akulah TUHAN, Allahmu,
Yang Mahakudus, Allah Israel, Juruselamatmu. Aku
menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia
dan Syeba sebagai gantimu. 4 Oleh karena engkau
berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi
engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu,
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. 5 Janganlah
takut, sebab Aku ini menyertai engkau, Aku akan
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mendatangkan anak cucumu dari timur, dan Aku akan
menghimpun engkau dari barat. 6 Aku akan berkata
kepada utara: Berikanlah! dan kepada selatan: Janganlah
tahan-tahan! Bawalah anak-anak-Ku laki-laki dari jauh,
dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung bumi, 7
semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang
Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan
yang juga Kujadikan!"
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
b) Antar Bacaan : Mazmur 29.
Refrein
(1st dinyanyikan oleh cantor, 2nd dinyanyikan bersama jemaat)
Pada Tuhan b’ri kemuliaan!
Pada Tuhan saja kekuatan!
Mari sujud kepada Tuhan
berhiaskan kekudusan.
1. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga,
kemuliaan serta kekuatan.
B'rikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya,
sembah Dia dalam kekudusan.
Refrein.
2. Suara Tuhan diatas air yang besar,
Allah yang mulia mengguntur!
Suara Tuhan penuh dengan kekuatan,
suara Tuhan semarak penuh.
Refrein.
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c) Bacaan Kedua
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 8:14-17.
Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, bahwa tanah
Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus
Petrus dan Yohanes ke situ. 15 Setibanya di situ kedua rasul
itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh
Kudus. 16 Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorangpun
di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam
nama Tuhan Yesus. 17 Kemudian keduanya menumpangkan
tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus.
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Pnt : Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah
d) Bacaan Ketiga
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Lukas 3:15-17, 21-22.
Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan
berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang
Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, 16 Yohanes
menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku
membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa
dari padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun
aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh
Kudus dan dengan api. 17 Alat penampi sudah di tangan-Nya
untuk membersihkan tempat pengirikan-Nya dan untuk
mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung-Nya, tetapi
debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang tidak
terpadamkan."
21 Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika
Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit 22
dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke
15
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atas-Nya. Dan terdengarlah suara dari langit: "Engkaulah
Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan."
PF : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah
mereka yang mendengar Firman Allah dan yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: Haleluya, haleluya, haleluya.
9.

KOTBAH : “Ketika Yesus Juga Dibaptiskan”

10. SAAT HENING
11. PERSEMBAHAN PUJIAN:
Kebaktian I
: PS. Glorificamus
Kebaktian II & III : VG. G4 Voice
Kebaktian IV
: PS. Gema Kasih
12. PENGAKUAN IMAN
(Jemaat berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu,
masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada
baptisan kita menurut Pengakuan Iman Rasuli.
J
: Aku percaya…
13. DOA SYAFAAT

(Jemaat duduk)

III. PELAYANAN PERJAMUAN KUDUS
14. PERSIAPAN HATI
J
: (menyanyikan)

(Jemaat duduk)
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ANDAIKAN, YESUS, KAU BUKAN MILIKKU
KJ. 300 :1,3.
Syair: Ach mein Herr Jesu, Christian Gregor (1723 – 1801),
Terjemahan: Yamuger, 1980,
Lagu: Friedrich Ferdinand Flemming, 1811

do = a, 4 ketuk
1. Andaikan, Yesus, Kau bukan milikku
dan tak Kau b’rikan darah-Mu bagiku,
ke mana aku mohon pengampunan
dan perlindungan?
2. Aku sadari, bahwa aku ini

makhluk terhina yang telah Kaupilih.
Itu semua murah-Mu belaka
yang tak bertara.
15. PELAYANAN PERJAMUAN KUDUS
A. PENGANTAR
PF : Saat ini kita bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus,
karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang
menetapkannya
dan
mengundang
kita
untuk
melakukannya. Perjamuan Kudus ini diperuntukkan bagi
Saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku
percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan
khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut
Saudara-saudara yang berasal dari Gereja lain yang
bersedia dan siap untuk merayakan Perjamuan Kudus
bersama dengan kami di sini saat ini.
Agar Perjamuan Kudus ini sungguh-sungguh menjadi
berkat bagi kita, selayaknyalah kita memeriksa diri kita
masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup
dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam
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damai dengan sesama kita: dengan isteri atau suami,
dengan orangtua atau anak, dengan saudara-saudara,
dengan teman dan tetangga, dan dengan siapa pun yang
kita jumpai dalam kehidupan kita?
Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah
menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup
kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih
Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk
merayakan Perjamuan Kudus saat ini.
B.
PF
J
PF
J

PENGARAHAN HATI
: Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
: Sungguh layak bersyukur kepada-Nya.

C. DOA SYUKUR
PF : (Memimpin doa syukur)
D. PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS
PF : Kita bersyukur karena Bapa Yang Mahakudus senantiasa
menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk
mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus ini. Kita yakin
bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga
dengan iman, kita mengalami kehadiran Kristus bersama
kita di sini. Kristus, yang pada malam waktu Ia
diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap
syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
“Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah
ini menjadi peringatan akan Aku!”
Kristus, yang juga mengambil cawan, sesudah makan, lalu
berkata, “Cawan ini adalah perjanjian baru yang
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J

dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini, setiap kali
kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!”
: Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan Kristus kita rayakan!
Kedatangan Kristus kita nantikan!

E. PERINGATAN AKAN KRISTUS
PF : Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah
yang menyelamatkan dunia; kelahiran dan kehidupan
Kristus, Anak-Nya; di antara manusia, pembaptisan-Nya,
kematian-Nya, perjamuan malam terakhir bersama muridmurid-Nya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan
kenaikan-Nya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa
bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali
pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka
sebagai persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan
dalam Kristus, kita mengingat pengurbanan Kristus yang
menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di
semua tempat.
J
: Terpujilah Kristus!
PF : Ketika kita mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus ini,
Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam
Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi
persembahan yang hidup bagi Allah.
J
: Terpujilah Roh Kudus!
PF : Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus, semua
hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan
dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
J
: Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus!
F.

DOA BAPA KAMI
(diucapkan oleh Jemaat bersama-sama)
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(Jemaat berdiri)

G. SALAM DAMAI
PF : Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh
karena itu marilah kita hidup dalam damai dan
pengampunan. Damai Tuhan besertamu!
J
: Dan besertamu juga.
(Jemaat saling bersalaman sambil berkata : “Damai Tuhan
besertamu”)
(Jemaat duduk)
————pelayan sakramen dan para penatua mempersiapkan
diri di seputar meja perjamuan————H. PEMECAHAN ROTI
PF : (Sambil memecah-mecahkan roti)
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Ambillah! (Roti diedarkan)
(setelah roti selesai diedarkan)
PF : Ingat dan percayalah, bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah diserahkan bagi keselamatan dunia! Makanlah!
(Jemaat memakan roti secara bersama-sama)
I. PENUANGAN ANGGUR
PF : (Sambil menuangkan anggur ke cawan lalu mengangkat
cawan)
Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan
darah Kristus. Ambillah! (anggur diedarkan)
(setelah anggur diedarkan)
PF : Ingat dan percayalah, bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah!
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(Jemaat meminum anggur secara bersama-sama)
J. MAZMUR SYUKUR
PF : (membacakan) Mazmur 145: 9-10.
“TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat
terhadap segala yang dijadikan-Nya. Segala yang Kaujadikan
itu akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, dan orang-orang
yang Kaukasihi akan memuji Engkau.”
(Pengumpulan Cawan)

IV. JEMAAT BERSYUKUR
16. PENGANTAR
(Jemaat duduk)
Pnt : Marilah kita membawa persembahan syukur kepada
Tuhan dengan menyadari bahwa apa yang ada pada kita
sesungguhnya berasal dari pemberian-Nya juga. Firman
Tuhan berkata: “Dan bahwa setiap orang dapat makan,
minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih
payahnya, itu juga adalah pemberian Allah.”
(Pengkhotbah 3:13).
BAGI YESUS KUSERAHKAN
KJ. 363:1,2,4.
Syair: All for Jesus, All for Jesus, Mary D. James, 1889,
Terjemahan: Lembaga Literatur Baptis (dengan perubahan seperlunya). Dengan izin L.L.B.,
Lagu: Asa Hull (1828 – …)

1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya;
hati dan perbuatanku, pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.
3. Tanganku kerja bagi-Nya, kakiku mengikut-Nya;

mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
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4. O, betapa mengagumkan! Maharaja semesta
mau memanggilku sahabat; aku dilindungi-Nya!
Bagi Yesus semuanya; aku dilindungi-Nya!
Bagi Yesus semuanya; aku dilindungi-Nya!
17. DOA SYUKUR UNTUK PERSEMBAHAN
Pnt : (memimpin Doa Persembahan)

(Jemaat berdiri)

V. PENGUTUSAN DAN BERKAT
18. NYANYIAN PENGUTUSAN :

(Jemaat berdiri)

‘KU MAU BERJALAN DENGAN JURUS’LAMATKU
KJ. 370 : 1, 3.
Syair: Down in the Valley with My Saviour I Would Go, William Orcutt Crushing, 1823 – 1902,
Terjemahan: Yamuger, 1984, berdasarkan Mazmur 23,
Lagu: Robert Lowry

do = g, 4 ketuk
1. ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku
di lembah berbunga dan berair sejuk.
Ya, kemana juga aku mau mengikut-Nya
sampai aku tiba di neg’ri baka.
Refrein:
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus:
‘ku tetap mendengar dan mengikut-Nya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
ya, ke mana juga ‘ku mengikut-Nya!
3. Bersama Jurus’lamat hatiku teguh
di lembah dan bukit yang perlu kutempuh.
Tuhanku membimbing aku pada jalan-Nya
yang menuju rumah Allah yang baka.
Refrein.
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19.
PF
J
PF
J
PF
J

PENGUTUSAN
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
: Jadilah saksi Kristus
: Syukur kepada Allah
: Terpujilah Tuhan
: Kini dan selamanya.

20. BERKAT
PF : Kiranya Allah Pengasih yang tak pernah menyesal mencintai
dunia, memberkatimu! Memperlengkapimu dengan hikmatNya untuk berjalan dalam kasih-Nya. Mengaruniakanmu
keberanian untuk mempersaksikan Allah di dalam
kehidupan-Mu. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
merengkuh
dan
melingkupimu,
mengasuh
dan
mendewasakanmu,
memandangmu,
dan
terus
memperbaharuimu di dalam cinta-kasih-Nya, sekarang dan
selamanya. Amin.
(Adaptasi dari berbagai sumber)
J

: (menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x
***
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