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PERSIAPAN / INTROITUS : 
 

a. Doa Konsistorium 
 

P6 Sari Warta (dibacakan) 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Selamat pagi.  

Seluruh Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan 

selamat beribadah di hari Minggu XVII sesudah Pentakosta, juga 

bagi ibu/bapak dan saudara yang baru pertama kali hadir dalam 

ibadah di GPIB Jemaat Gibeon ini. Hari ini kita akan melaksanakan 

Sakramen Perjamuan Kudus bagi wargasidi jemaat. Perjamuan 

Kudus yang dilaksanakan pada bulan Oktober merupakan 

Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus sedunia 

dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Tata Ibadah yang 

dipergunakan oleh seluruh anggota PGI pada Perjamuan Kudus ini 

adalah Tata Ibadah dari Gereja Kalimantan Evangelis (GKE).  

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Tuhan, dan memberkati kita semua. Pemberita Firman pada ibadah 

ini adalah ….. 

Umat Tuhan marilah kita menyambut Firman Tuhan yang akan 

diberitakan hadir dalam ruang ibadah ini 

 
  

NY. UMAT   Kidung Keesaan 23/KJ 1: 1,2  “Haleluya Pujilah”  
do = F 4/4 MM 76 

U Refr: Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Maha Esa! 
       Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 

Kantoria  
1. Langit, buana semesta patut memuji kuasaNya, 

karna berkatNya tak henti, limpah kasihNya tak terperi.  
U Refr:    ……. 

 

…………….. Prosesi Firman Tuhan memasuki ruang ibadah ………… 
 

U Refr:    …… 
2. Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah! 

Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang! Refr:   …… 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak 
meninggalkan perbuatan tanganNya.  

 
 

berdiri 
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SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari 

Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
 

U Menyanyi KJ No. 478 c 
duduk 

NY. UMAT    Kidung Keesaan 11 : 1-3  “Bersyukurlah pada Tuhan” 
Kantoria: bait 1, Umat: bait 2 & 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGAKUAN DOSA  
P2 Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan 

setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering 
melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa 
di hadapan Tuhan dalam saat teduh ….. (Jeda Sejenak ........) 

 

Umat Tuhan, marilah kita datang dan mengaku dosa dan 
kelemahan kita dihadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa : 
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di 
hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik 
dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Sebenarnya kami 
harus menerima hukuman dari pada-Mu. Namun kami mohon, 
ampunilah dosa kami, ya Bapa oleh Yesus Kristus Tuhan kami.  
Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam Perjamuan Kudus 
ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya 
dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami 
seluruhnya kepada Yesus Kristus, Anak-Mu.  
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Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melain-
kan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. 
Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami 
senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami 
memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka 
atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan 
dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. 
 

BERITA ANUGERAH & PETUNJUK HIDUP BARU            berdiri 

PF   Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus kami memberitakan 
keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya 
dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. “Aku telah menghapus 
segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin 
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah 
kepadaKu, sebab Aku telah menebus engkau!”. (Yes 44 : 22) 

 

NY. DOXOLOGI Kidung Keesaan 760     “Kepada-Mu Puji-pujian” 
 

U 
 
 

 
 
 
 

PETUNJUK HIDUP BARU 
PF Dengarkanlah akan Hukum Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam 

Injil Matius 22 : 37-40: …............ 
duduk 

 

NY. UMAT Kidung Keesaan 94/GB 39 “Bukan Kar’na Upahmu” 
Kantoria:           do = C 4/4 MM 88 

1. Bukan kar‟na upahmu, dan bukan kar‟na kebajikan hidupmu. 
Bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. 
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,  
oleh kar‟na kemurahan-Nya; melalui pengorbanan Putra tunggal-
Nya, ditebus-Nya umat manusia. 

U Refr: Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 
 Bersyukur, hai bersyukur selamanya. 
 

U. 2.  Janganlah kau bermegah, dan jangan pula meninggikan dirimu; 
baiklah s‟lalu merendah, dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. 
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya; orang sombong 
direndahkan-Nya.Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,  
yang rendah „kan ditinggikan-Nya. Refr:  …… 
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PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ........................................................ 

 

PEMBACAAN ALKITAB                    
PF Umat, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

U GB 393 “HALELUYA”                          do = D 4/4 MM 112 
 

P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari Ratapan 1 : 1 - 6 yang menyatakan: 
…....... Demikian firman Tuhan. Amin. 

 

PF Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Firman Allah 
dan yang memeliharanya 

 

U GB 392a   “Kepada-Mu Puji-Pujian”                     do = D 4/4 MM 112 
                      

PENGAKUAN IMAN                          berdiri 

PF Umat Tuhan, Pengakuan Iman adalah sebuah ungkapan 
kepercayaan yang dinyatakan anak-anak Tuhan kepada dunia, 
tentang siapa Allah yang diimaninya itu. Marilah bersama-sama kita 
mengikrarkannya, dengan mengucapkan………. 

duduk 

PUJI-PUJIAN PS/VG 
 

KHOTBAH :   
 

NY. UMAT  Kid. Keesaan 352:1-3 “Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi” 

Kantoria: bait 1, Umat: bait 2 & 3 t  
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PERJAMUAN KUDUS (PF) 
A. KATA-KATA PENUNTUN  
 Saudara-saudara sekalian. Anugerah Allah mendahului dan men-

dasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. 
Melalui pelayanan Sakramen Baptisan Kudus, saudara-saudara 
masuk ke dalam Gereja sebagai Tubuh Kristus sehingga berhak 
dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam 
sakramen Perjamuan Kudus. Karena itu, dengarkanlah akan 
penetapan Perjamuan Kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus 
dalam 1Korintus 11:23-26: “Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, 
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada 
malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia 
mengucap syukur atasnya; Ia memecahkan-nya dan berkata: “Inilah 
tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi 
peringatan akan Aku! Demikian juga Ia 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! Sebab setiap kali 
kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan 
kematian Tuhan sampai Ia datang”. 
 

B. ARTI PERJAMUAN KUDUS  
 Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa 

yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri 
dari padanya. Namun oleh karena Allah itu penuh anugerah, maka 
Ia sendiri mau menanggung seluruh akibat dosa manusia. Untuk 
menanggung seluruh akibat dosa, Allah telah datang dan menjadi 
Manusia di dalam diri Yesus Kristus yang sudah menyerahkan 
tubuh- Nya dan menumpahkan darah-Nya hingga mati di kayu salib. 
Sesudah kematian-Nya, Ia bangkit dari kematian, naik ke Sorga 
untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kekuasaan 
yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang 
ada di Sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku 
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 
Sakramen Perjamuan Kudus diadakan karena anugerah Allah 
dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan 
setiap orang untuk menerima janji-janji-Nya. Anugerah Allah itu 
mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang 
percaya secara pribadi dan bersama-sama merayakan dan 
memperingati penggenapan janji-janji Allah tersebut hingga akhir-
nya bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus dengan Sang 
Anak Domba Allah di dalam Sorga yang kekal, sebagaimana Tuhan 
Yesus telah berkata: “Barangsiapa makan daging-Ku dan minum 
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darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan 
membangkitkan dia pada akhir zaman“ (Yoh. 6:54). 
Sakramen Perjamuan Kudus adalah tanda dan meterai yang 
ditentukan dan diperin-tahkan oleh Tuhan Yesus untuk dirayakan. 
Sebagai tanda, Perjamuan Kudus adalah berita bahwa 
pengampunan dosa diberikan kepada semua orang atas dasar 
kasih karunia Allah melalui pengurbanan Tuhan Yesus. Sebagai 
meterai, Perjamuan Kudus bermaksud meyakinkan bahwa 
seseorang yang percaya dan dibaptiskan, sungguh-sungguh adalah 
murid Tuhan Yesus atau anak-anak Allah yang saat ini sedang 
berada dalam arak-arakan menanti penggenapan Perjamuan Anak 
Domba Allah pada masa yang akan datang. 
Dengan demikian, maka Perjamuan Kudus dilayankan untuk 
memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuh-Nya 
dan menumpahkan darah-Nya demi menyelamatkan manusia. 
Perjamuan Kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh 
pengurbanan Tuhan Yesus manusia berdosa menerima karunia 
Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota Kerajaan Allah. 
Perjamuan Kudus dilayankan untuk meng-hiburkan dan menguat-
kan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai 
penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya kepada Tuhan 
Yesus. Perjamuan Kudus dilayankan juga untuk membangun dan 
menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk 
ke dalam Perjamuan Anak Domba Allah yang akan dilaksanakan di 
dalam Kerajaan Allah yang kekal (Matius 26:26-29, Markus 14:22-
25, Lukas 22:14-20, 1 Korintus 11:23-26) 

 

C. PEMERIKSAAN DIRI  
 Supaya kita semua dapat mengikuti Perjamuan Kudus dengan 

semestinya sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan 
dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-
masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan: 
a. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri,  

menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? 
 

U:   Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah 
saya, ya Tuhan. 

 

b. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara 
diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup 
kembali ? 
 

U:  Saya percaya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan 
Juruselamatku. 
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c.   Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur 
kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam 
hidup saudara? 
U:  Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada 

Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak 
Allah. 

 

D. PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN NASIHAT  
 Saudara-saudara sidang Jemaat. Bagi setiap orang yang merasa 

dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima 
oleh Allah dalam anugerah-Nya, layak duduk serta dalam 
Perjamuan Kudus dari Anak-Nya, Yesus Kristus. Tetapi yang tidak 
merasa dan berbuat demikian, dinasihatkan untuk tidak ikut serta 
dalam Perjamuan Kudus. Karena setiap orang yang bertahan dalam 
perangainya yang lama hendaklah ia menahan diri dari persekutuan 
di dalam Kristus.  
Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut Perjamuan 
Kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita 
mengikuti Perjamuan Kudus, bukan karena kita sempurna 
melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata 
bahwa kita tidak tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri.  
Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan 
keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka 
kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, 
namun Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. 
 
 

(PF turun dan Presbiter mempersiapkan Meja Perjamuan) 
 

NY. UMAT GB 94:1,2  “Mari mengikuti Perjamuan”    do = C 4/4 MM 80 

U 1. Mari mengikuti perjamuan, merayakan kematian Yesus, 
guna mendamaikan manusia dengan Allah 

 agar dis'lamatkan dari maut kelam. 
2. Duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti, lambang tubuh Kristus, 

 juga minum anggur, itu lambang darah Yesus, 
 yakin dan percaya, kau dikuatkan-Nya. 

 

E. PELAYANAN PERJAMUAN KUDUS 
  

PF Umat Tuhan, silahkan berdoa di dalam hati masing-masing. 
 

…………………saat teduh………………… 
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PF mengangkat tempat roti dan berkata: Tuhan kita Yesus Kristus, 

pada malam tatkala Ia diserahkan diambil-Nya roti dan setelah 
mengucapkan doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan 
tangan-Nya sambil berkata: ’’Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi 
kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku’’ (1 Kor. 11 :24.b) 
Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada 
mereka dan berkata: (dengan mengangkat piala anggur itu PF berkata) 

’’Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-
Ku; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku’’ (1 Kor.11 :25.b). 
 

Umat Tuhan, Ingatlah akan sabda Tuhan Yesus: ’’Datanglah 
kepada-Ku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya 
beban; Aku akan menyegarkan kamu’’. Marilah dengan sukacita 
karena segala sesuatu telah sedia! 
 

……roti dan anggur dibagikan kepada anggota jemaat…. 
 

PF  Makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang 
sudah  diserahkan karena dosa kita.  
Setelah itu PF mengangkat cawan anggur dan berkata: “Ambillah, 
minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang 
sudah  ditumpahkan untuk keampunan dosa kita”.  

 

…..setelah selesai makan roti dan minum anggur…… 
 

PF “Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan 
mulia itu, menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang 
kekal”. Amin. 
 

F. PERSEMBAHAN SYUKUR KHUSUS PERJAMUAN KUDUS 
Umat membawa persembahan syukur Perjamuan ke kotak yang 
tersedia di depan, sambil mengumpulkan sloki.  
 

NY. UMAT GB 242:1,3 “Oh Kasih Allah yang besar”    do = D ¾ MM 76 
 

1. Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun. 
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. 
Kar'na besarlah kasih-Nya dib'rikan Put'ra-Nya. 
Oleh darah-Nya damailah, Allah dan manusia. 
Refr:  Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. 

 Oh, kasih Allah s'lamanya di sorga terdengar. 
aat memberi Persembahan Syukur Perjamuan sambil  membawa Sloki ke depan … 

3. Walau samud'ra tintanya dan langit biru kanfasnya; 
tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. 
Samud'ra luas 'kan kering melukis kasih-Nya, 
bentangan langit pun kecil menjadi kanfasnya. Refr: ... 
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G. DOA SYUKUR, DOA SYAFAAT DAN DOA BAPA KAMI 
  

PF “Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah nama-Nya 
yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala 
kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang 
menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan 
nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan 
belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, 
sehingga engkau awet muda seperti burung rajawali. Sebab Tuhan, 
Pengasih dan Penyayang. Ia panjang sabar dan kasih-Nya 
berlimpah. Ia tidak menghardik terus menerus, dan tidak marah 
untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan 
kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-
Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh Timur dari 
Barat, sejauh itu dibuang-Nya dosa-dosa kita.  
Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan 
mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan 
hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini 
sampai selama-lamanya.  

       (Dilanjutkan dengan Doa Syafaat dan diakhiri dengan Doa Bapa 
Kami). 

 

PUJI-PUJIAN PS/VG 
 

PERSEMBAHAN SYUKUR 
 

Ajakan Persembahan: 
P4  Umat Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk 

menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. 
Dengarkanlah nas pengantar persembahan kita:  “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” (Amsal 3:9-10). 

 

DOA PERSEMBAHAN 
P4 Marilah kita berdoa sebelum mengumpulkan persembahan kita 

Kepada Allah: “Ya, Allah yang Maha Pengasih dan penyayang, 
kami bersyukur kepada-Mu oleh karena Engkau telah berkenan 
memberikan kami rejeki dan memberkati semua pekerjaan kami. 
Berkatilah hati dan tangan kami agar mampu memberikan 
persembahan terbaik kami kepada Tuhan. Berkati pula 
persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu melalui program gereja 
kami. Didalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa”. Amin. 
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P4 Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Keesaan 378: 1-3 
“Ingatlah, Ingatlah”  

 

 Kantoria menyanyikan Bait 1 dan Umat menyanyikan Bait 2 dan 3 
setelah Kolekte dikumpulkan.  

 

--Dipersilahkan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ 
Syukur/ Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu 
diedarkan Pundi Merah untuk Kas Jemaat. (diiringi instrumentalia).. 

 
NY. UMAT Kidung Keesaan 378 ”Ingatlah, Ingatlah” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BERKAT                             berdiri 
 

PF 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.  

 

U GB 402c “AMIN”         do = F 4/4 MM 112 
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........ SAAT TEDUH …... 
 
 
 

(Salam Presbiter dan Penyerahan Alkitab) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELAMAT HARI MINGGU 
 

TUHAN MEMBERKATI 


