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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN  

 Doa Pelayan di Konsistori 

 Saat Teduh 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P Selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung. 

Keluarga-keluarga Kristus yang kekasih, baik yang ada di gereja 
maupun yang berada di rumah. Seharusnya hari ini kita berada di 
Gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah 
menebus segala dosa kita. Tetapi karena keadaan yang tidak 
memungkinkan, kita harus dipisahkan oleh jarak dan ruang. Namun 
itu bukanlah alasan untuk melemahkan semangat kita beribadah 
kepada Tuhan. kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah 
bersama keluarga yang disebut sebagai Gereja kecil (Ecclesiola). 
kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan 
makna melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan belarasa 
Tuhan Yesus kepada kita. Untuk kita, kita bersyukur dan 
memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan 
Perjamuan Kudus. Ibadah akan dipimpin oleh :  
1. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 09.00 WIB 
2. Pdt. Hans Hanoch Jacob pada pukul 17.00 WIB 
Marilah kita berdiri memuliakan nama-Nya. 
 

 
 Nyanyian KJ  183 : 1,2 “Menjulang Nyata Atas Bukit Kala”    
    

1. Menjulang nyata atas bukit kala  
T’rang benderang salib-Mu, Tuhanku. 
Dari sinar-Nya yang menyala-nyala  
memancar kasih agung dan restu.  
Seluruh umat insan menengadah  
ke arah cahya kasih yang mesra.  
Bagai pelaut yang karam merindukan  
di ufuk timur pagi merekah. 

 

---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 
 

2. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan  
mengangkat hati yang remuk redam, 
Membuat dosa yang tak terperikan  
di lubuk cinta Tuhan terbenam.  
Di dalam Tuhan kami balik lahir,  
Insan bernoda kini berseri, 
Teruras darah suci yang mengalir  
di salib pada bukit Kalvari. 
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DOA HARI INI 
P   Umat Tuhan, mari berdoa kepada Allah : 

Ya Allah, kami sekeluarga datang kepada-Mu untuk mengadakan 
peringatan akan pengorbanan paling agung, yang telah Engkau 
nyatakan melalui kematian Yesus, Putera-Mu di kayu salib. Kiranya 
Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan  pikiran  kami  hanya  

kepada-Mu, ya  Allah  Tritunggal,  pusat  segala peribadahan 

hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna 
terdalam dari kematian-Mu supaya dalam duka kami menemukan 
penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan, Amin. 

duduk 
 
NARASI Matius 27 : 27 - 29 
 
P Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung 

pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling 
Yesus. 

 
U Mereka menanggalkan pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu 

kepada-Nya. mereka menganyam sebuah mahkota duri dan 
menaruh di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang buluh di 
tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan 
mengolok-olok Dia, katanya: “Salam, hai raja orang Yahudi!’’ 

 
 Nyanyian Kidung Jemaat 170 : 1  “Kepala Yang Berdarah”     do = d  

1. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih,  
penuh dengan sengsara dan luka yang pedih,  
meski mahkota duri menghina harkatMu,  
Kau patut ku kagumi: terimalah hormatku. 

 
NARASI Matius 27 :30 - 31 
 
P Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya 

ke kepala-Nya.  
U Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari 

pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. 
Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. 

 
 Nyanyian Kidung Jemaat 169 : 1 “Memandang Salib Rajaku”  do = d 

1. Memandang salib Rajaku yang mati  
untuk dunia, kurasa hancur congkakku  
dan harta hilang harganya. 
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PEMBERITAAN FIRMAN dan PELAYANAN SAKRAMEN 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF . . . . . . . . 
PEMBACAAN ALKITAB     
PF Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: Hosiana 
U  GB 397    “Hosiana” 
P Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 27 : 32 - 44, yang menyatakan: 

... Demikianlah pembacaan Alkitab.  
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 

dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
U  GB 392b  “Kepadamu Puji-Pujian”   
 
PF    KHOTBAH  

          “ PERCAYA PADA YESUS YANG TERSALIB” 
                --- Saat Teduh  

 

PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS 
PF Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana yang tertulis 

dalam I Korintus 11 : 23 - 26, begini: 
Sebab apa yang telah 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 
memecah-mecahkannya 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 ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian 
Tuhan sampai Ia datang. 
PENJELASAN 
PF Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa 

setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus 
dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemat wajib hadir mengikuti 
Perjamuan Kudus. Bahwa roti dan angur dalam cawan adalah lambang 
tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan 
untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena 
dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan-Nya. Melalui 
Perjamuan Kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam 
kematian dan kebangkitan-Nya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan 
Yesus dengan para murid pada Perjamuan Malam terakhir terus 
berlangsung sampai penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, di 
mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.  
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Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan 
hayati melalui Perjamuan Kudus ini, sesungguhnya mau mengingatkan 
kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar 
dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. 
Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus 
Kristus, sebagai sang Penebus dan Juruselamat dunia melalui kata 
dan perbuatan. 

 

DOA SYUKUR AGUNG 
PF  Jemaat Tuhan, mari kita berdoa: 
 “Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja Semesta. Kami bersyukur 

dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan 
kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan 
Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru 
yang kekal untuk memaklumkan Kerajaan-Mu dan besar pengasihan-
Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau 
menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati 
orang yang hancur. Engkau menghentikan semua badai kehidupan, 
dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan 
semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan 
martir serta seluruh Gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan 
memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya.  

 

U “KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH TUHAN ALLAH, YANG MAHAKUASA, 
YANG SUDAH ADA DAN YANG ADA DAN YANG AKAN DATANG.” 

  

PF  Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling 
utama, Anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan 
menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit 
untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-
Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang 
menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus 
di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Nya serta 
membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama 
seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian 
dikumpulkan dan diolah menjadi satu maka Engkau pun akan 
mengumpulkan jemaat-Mu dari Utara dan Selatan dan dari Tmur dan 
Barat ke dalam Kerajaan Anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan 
Juruselamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa :  

 

PF & Umat Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu....  
   (diakhiri dengan Doxologi GB 389b) 

 
PENGAKUAN IMAN RASULI      
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PF Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang 
Tubuh dan Darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku 
iman menurut Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel. Dengan hati 
dan mulut, kita berkata :  

 Aku percaya kepada satu Allah, Bapa Yang Mahakuasa, pencipta 
langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.  
Dan kepada satu Tuhan, Yesus, Anak Allah yang Tunggal yang lahir 
dari sang bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari allah, terang 
dari terang, Allah yang sejati dari allah yang sejati, diperanakkan, 
bukan dibuat, sehakekat dengan sang Bapa, yang dengan 
perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat; yang telah turun dari sorga 
untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging 
oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia; yang 
disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. 
Menderita dan dikuburkan; yang bangkit pada hari ketiga, sesuai 
dengan isi kitab-kitab, dan naik kesorga; yang duduk di sebelah 
kanan sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk 
menghakimi orang yang hidup dan yang mati; yang kerajaannya 
takkan berakhir. 
Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku 
mengaku satu baptisan yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku 
satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan 
kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. 

 
 

PENGARAHAN HATI       (Jemaat/Keluarga tetap berdiri) 
PF Jemaat, supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus 

Kristus maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan 
anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menikmatinya dengan 
iman dan pengharap-an yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan 
dan Juruselamat kita.   

PF Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. 
U      Damai sejahtera bagimu. (sambil bersalam-salaman) 
 
JAMUAN         (Jemaat/Keluarga duduk) 
PF (Mengambil roti) Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang 

Tubuh Kristus, ambillah ... 
Roti dibagikan di antara keluarga oleh Bapak/Ibu  

setelah semua menerima 
 Makanlah ... 

Ingat dan percayalah bahwa Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah 
dipecahkan untuk penebusan kita. 
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JAWABAN UMAT 

 

PF (Mengambil cawan) cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur 
ini adalah lambang Darah Kristus, ambillah ... 

Gelas dibagikan di antara keluarga oleh Bapak/Ibu 
Setelah semua menerima 

 Minumlah ... 
 Ingat dan percayalah bahwa Darah Tuhan kita Yesus Kristus telah 

ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. 
 
 
PF Membaca nas Alkitab dari Filipi 4 : 7 yang menyatakan,  
 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 
 

 ---(Merapikan Meja Perjamuan)--- 
 

 

 Nyanyian Kidung Jemaat 361 : 1, 3  “Di Salib-Mu Ku Sujud”     do = f 

1. Di salibMu ‘ku sujud, miskin, buta dan lemah;  
 Yesus, Kau harapanku, agar aku s’lamatlah. 
 Refrein:  ‘Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota, 
     Di salibMu ‘ku sujud: diriku s’lamatkanlah! 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 
 

 --- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh keluarga dan 
dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke rekening 

Gereja. Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja / transfer langsung ke Rekening Panitia 
Renovasi. ---  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.   Kuserahkan padaMu hartaku semuanya,   
 Bahkan jiwa-ragaku milikMu seluruhnya.  
 Refrein:  ‘Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota, 
     Di salibMu ‘ku sujud: diriku s’lamatkanlah! 
 

DOA PERSEMBAHAN & DOA SYAFAAT 
PF .... 
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PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
berdiri 

AMANAT PENGUTUSAN 
PF Ada penghibur dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana 

adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik 
penghiburan maupun pengampunan, disampaikan Kristus bukan 
dalam keadaan yang mudah, tetapi justru ketika Ia berada di titik 
kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita 
yang percaya kepada-Nya, diajak untuk mengambil hikmah dan 
meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat 
sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan.  

Nyanyian Kidung Jemaat 368 : 1  “Pada Kaki SalibMu”      do = f 

1. Pada kaki salibMu, Yesus, ‘ku berlindung;  
 Air hayat Golgota pancaran yang agung. 
 Refrein :     SalibMu, salibMu yang kumuliakan,  
         hingga dalam sorga k’lak ada perhentian. 
     
BERKAT 
PF Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 

terimalah berkat-Nya:  
 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari 

Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus 
menyertai kamu, sekarang sampai selama-lamanya. 

 
U KJ 478c  

 

 

 

 

 


