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DILAYANKAN SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS
I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Firman Tuhan berkata: “Demikianlah kamu bukan lagi orang
asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orangorang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah”. (Efesus 2:19).
Marilah sebagai anggota-anggota keluarga Allah, kita beribadah,
memuji Allah sumber hidup kita !
PUJILAH SUMBER HIDUPMU
KJ. 314:1-2
Syair: Praise God from Whom All Blessings Flow, Praise Him, Dr. D. T. Niles (Srilangka), +/- 1962,
Terjemahan: Yamuger, 1980,
Lagu: Tamil (Usani)

do = g, 2 dan 3 ketuk
1. Pujilah Sumber hidupmu;
puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi.
Pujilah Sumber hidupmu!
Bunyikan bersama suling dan rebana
sambil melagukan syukur bagi Tuhan.
Pujilah Sumber hidupmu!
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2. Sion, elukan Rajamu;
sungguh, dikaulah yang dicari
sampai didapati-Nya,
Sion, elukan Rajamu!
Songsonglah Yang datang dalam nama Tuhan
dan terima Dia. Jadilah milik-Nya!
Pujilah Sumber hidupmu!
1.2. Votum dan Salam
PF : Kebaktian raya keluarga ini terjadi karena pertolongan TUHAN,
Yang menjadikan langit dan bumi, Yang memelihara kasih setiaNya sampai selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN 3x.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian.
J
: Dan beserta saudara juga.
------------------------------------------------------------------------Jemaat duduk
1.3. Menjadi Keluarga Yang Berdampak Adalah Panggilan Kita
Sebagai Keluarga
PF : Berdampak baik, seperti garam yang mengubah setiap yang
hambar atau tawar menjadi sedap, seperti terang yang
mengubah kegelapan menjadi terang yang melegakan, itulah
panggilan kita sebagai keluarga Allah. Tuhan Yesus berkata: ”
"Kamu adalah garam dunia.; Kamu adalah terang dunia.” (Matius
5:13a;14a). Garam hanyalah garam tatkala ia tetap memberi
rasa asin, terang hanyalah terang jika ia tetap menerangi.
YESUS MENGINGINKAN DAKU
KJ. 424:1-2.
Syair: Jesus Wants Me for a Sunbeam, Nettie Talbot,
Terjemahan: Yamuger, 1982,
Lagu: Edwin Othello Excell (1851 – 1921)

do = f, 6 ketuk (2x3)
1. Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya,
di mana pun ‘ku berada, ‘ku mengenangkanNya.
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Refrein:
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain,
manis dan sopan selalu, ketika ‘ku bermain.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
Pendoa 1:
…..Ya Tuhan ampunilah kami, kami berlumuran dosa.
TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA
PKJ. 43:1
Syair dan lagu: M. Karatem, 1998

do = f, 4 ketuk
Tuhan, kami berlumuran dosa.
Tuhan, sudilah ampuni kami.
Pendoa 2:
…..Ya Tuhan ampunilah kami, kami berlumuran dosa.
TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA
PKJ. 43:3
Syair dan lagu: M. Karatem, 1998

do = f, 4 ketuk
Tuhan, sudi ampuni mereka.
Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan
berlimpah kasih setia.Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk
selama-lamanya Ia mendendam.Tidak dilakukan-Nya kepada kita
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita
setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas
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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. Seperti bapa sayang kepada
anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang
yang takut akan Dia”. (Mazmur 103:8-13). Demikianlah berita
anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
INILAH RUMAH KAMI
PKJ. 288:1-2.
Syair: Arnoldus Isaak Apituley, 1999,
Lagu: Esti Kristofera

do = d, 4 ketuk
1. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang;
siapa yang menjamin? Tak lain, Tuhan sajalah.
Refrein:
Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan beserta;
sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
2. Betapalah mesranya, ayah dan ibu contohnya;
semua anak-anak ikut teladan tindaknya.
Refrein.
------------------------------------------------------------------------Jemaat duduk
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Pembacaan Alkitab
PF

: Bacaan diambil dari Yosua 24:14-18
Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan beribadahlah kepadaNya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah allah yang
kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai
Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada TUHAN. 15 Tetapi jika
kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah
14
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pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang
kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku
dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!" 16 Lalu
bangsa itu menjawab: "Jauhlah dari pada kami meninggalkan
TUHAN untuk beribadah kepada allah lain! 17 Sebab TUHAN, Allah
kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari
tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan
tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan
yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan
di antara semua bangsa yang kita lalui, 18 TUHAN menghalau
semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan
kita. Kami pun akan beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah
kita."
PF
J

: Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan memeliharanya.
Haleluya !
: (menyanyikan) Haleluya 3x.

2.3. Khotbah : “Tetap Asin dan Bercahaya”
2.4. Saat Hening
2.5. Persembahan Pujian
Kebaktian I
: VG. Gracia
Kebaktian II : Natasha/Eman
Kebaktian III : Reza/Seno
Kebaktian IV : Angie/Bella/Sharon
2.6. Pengakuan Iman
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita
mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan
Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…
2.7. Doa Syafaat
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III. PERAYAAN PERJAMUAN KUDUS
3.1. Pengantar Perjamuan Kudus
(duduk)
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 damai dengan sesama kita:
dengan istri 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.
3.2.
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.

3.3. Doa Syukur
PF : Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau
Pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh
kasih sayang. Kami bersyukur karena Anak-Mu Yesus Kristus,
yang menjadi Jalan, Kebenaran, dan Hidup bagi kami. Kami
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bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk
mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini.
Kemuliaan-Mu kami agungkan bersama-sama malak sorgawi
yang tidak henti-hentinya menyanyi:
KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH
Syair: Sanctus dan Benedictus, berdasarkan Yesaya 6:3; Wahyu 4:8;Matius 21:9,
Lagu: Disesuaikan dari liturgi Belanda, 1978

sol = g, 1 ketuk
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa!
Sorga dan bumi penuh kemuliaan-Mu!
Hosana di tempat yang mahatinggi!
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan!
Hosana di tempat yang mahatinggi!
3.4. 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 mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan
berkata: “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku”. Kristus, juga
mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata “Cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku.
Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi
peringatan akan Aku”
J
: Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan Kristus kita rayakan!
Kedatangan Kristus kita nantikan!
3.5. Peringatan Akan Kristus
PF : Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang
menyelamatkan dunia; kelahiran dan kehidupan Kristus, AnakNya, di antara manusia, pembaptisan-Nya, kematian-Nya,
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J
PF

:
:

J
PF

:
:

J

:

perjamuan malam terakhir bersama murid-murid-Nya. Kita
memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikkan-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.
Terpujilah Kristus!
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.
Terpujilah Roh Kudus!
Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus, semua
hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan
dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus!

3.6. Doa Bapa Kami (bersama-sama)
3.7. 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!
(Seluruh Jemaat berdiri saling bersalaman sambil berkata :
“Damai Tuhan bersertamu!” Setelah ini, Pelayan Sakramen
dan para penatua menuju ke meja perjamuan)
3.8. Pemecahan Roti
PF : Roti yang dipecah–pecahkan ini adalah persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Ambillah!
-------pembagian roti perjamuan diringi dengan instrument lembut------PF

: Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah!
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3.9. Penuangan Air Anggur
PF : Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan
darah Kristus. Ambillah!
----pembagian cawan minuman syukur diringi dengan instrumen---PF

: Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah !

3.10.Ucapan Syukur
PF : “Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala
kebaikan-Nya! Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang
menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu
dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia
dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung
rajawali.” (Mazmur 103 : 2 – 5).
3.11.Pengumpulan Cawan
------------pengumpulan cawan diringi dengan instrumen---------IV. PERSEMBAHAN SYUKUR
4.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya TUHAN itu!
Berbahagialah orang yang berlindung pada-Nya!” (Mazmur
34:9). Dengan hati yang bersyukur, marilah kita memberikan
persembahan kepada Tuhan. Bersyukur atas s’gala rahmat,
kecukupan, kerja dan kasih sayang…
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SYUKUR PADA-MU, YA ALLAH
NKB. 133:1-3
Syair : Thanks to God! August Ludvig Storm (1862-1914),
terj. Inggris : Norman Johson 1928 - , terj. Tim Nyanyian GKI 1989
Lagu : John Alfred Hultman (1861-1942)

do = bes, 3 ketuk.
1. Syukur pada-Mu, ya Allah, atas s’gala rahmat-Mu;
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban;
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
2. Syukur atas bunga mawar, harum, indah tak terp’ri.
Syukur atas awan hitam dan mentari berseri.
Syukur atas suka-duka yang ‘Kau b’ri tiap saat;
Dan Fiman-Mulah pelita agar kami tak sesat
3. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra;
Syukur atas perhimpunan yang memb’ri sejahtera.
Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah;
Syukur atas pengharapan kini dan selama-Nya!
4.2. Doa Syukur

(berdiri)
V. PENGUTUSAN DAN BERKAT

5.1. Nyanyian Pengutusan
SUNGGUH INGINKAH ENGKAU LAKUKAN
NKB. 212:1-2
Syair : Brighten the Corner Where You Are; Ina Duley Ogdon,
terj. B. Maruta 1979/Tim Nyanyian GKI 1989
Lagu : Charles H. Gabriel (1856-1932)

do = es, 4 ketuk
1. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar?
Jangan tunggu tiba saatnya.
Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar.
Jadilah suluh dunia!
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Refrein:
Jadilah suluh dunia! Jadilah suluh dunia!
Mungkin ada yang terhibur kar’na sinarnya.
Jadilah suluh dunia!
2. ‘Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap
bagi hati susah dan resah.
‘Kan dirasakannya penghiburan yang sedap.
Jadilah suluh dunia!
Refrein.
5.2. Pengutusan
PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus.
J
: Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan.
J
: Kini dan selamanya.
5.3. Berkat
PF : Tuhan memberkati Engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera. AMIN.
J
: (menyanyikan) Haleluya 5x. Amin 3x.
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