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PERJAMUAN KUDUS
JUMAT AGUNG

Depok , 02 April 2021

PERSIAPAN
 Warga jemaat mengambil sikap duduk dan berdoa pribadi
 Prokantor & kantoria mengajarkan lagu-lagu baru
 Setelah bagi tugas, para pelayan berdoa di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
: Majelis Jemaat mengucapkan Selamat datang dan Selamat beribadah di Hari Jumat
Agung ini. Di dalam-Nya akan dilayankan Sakramen Perjamuan untuk mengingatrayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di Salib untuk menebus dan menyelamatkan
kita. Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan keselamatan dan pengucapan
syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya dan menjadi
saksi-Nya. Pemberita Firman dan Pelayan Sakramen saat ini adalah.
(Pkl. 06.00 WIB) : Pdt. Ny. Yvonne D. Taroreh-Loupatty
(Pkl. 07.00 WIB) : Pdt. Yohanes Nico
(Pkl. 09.00 WIB) : Pdt. Ny. Yvonne D. Taroreh-Loupatty
(Pkl. 17.00 WIB) : Pdt. Yohanes Nico

AJAKAN BERIBADAH
P2 :

Jemaat silakan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN

Jmt. ♪ -- “MENJULANG NYATA ATAS BUKIT KALA” (KJ. 183 : 1, 2)
1

Menjulang nyata atas bukit kala t’rang benderang salibMu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu.
Seluruh umat insan menengadah kearah cahya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah.

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
2

VOTUM
PF
:
Jmt.

:

SalibMu, 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.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
(Mazmur 124:8)
1 . 1 . ║
A – min.

NAS PEMBIMBING
PF : “Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena
kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.” (Galatia 3
: 13)
SALAM RASULI
PF
: Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. (2 Kor. 13:13)
Jmt

.: DAN MENYERTAIMU JUGA!
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Jmt

.: ♪ -- “INSAN, TANGISI DOSAMU” (KJ. 157 : 1, 2)
1. Insan, tangisi dosamu! Ingatlah, Kristus menempuh jalan penuh sengsara
dan bagai hamba terendah Ia kosongkan diriNya menjadi Perantara.
Yang mati dihidupkanNya, yang sakit disembuhkanNya,
yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya,
memikul dosa dunia di atas kayu salib.
2. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita.
Ikutlah Dia yang menang, pikullah salib dan beban dengan bersukacita!
KasihNya perkenalkanlah dan dalam kuasa namaNya
kalahkanlah yang jahat. Ingat darahNya yang kudus,
yang bagi Allah, Bapamu, berharga tinggi amat!
(duduk)

DOA HARI INI
P2 :

Ya Tuhan Yesus, di Hari Jumat Agung ini, kami semua datang bersujud di bawah kaki
salib-Mu sambil mengakui semua khianat, salah dan dosa kami, baik terhadap keluarga,
gereja, sesama, lingkungan dan Negara-bangsa, terlebih terhadap TUHAN. Kami berdosa
karena mengabaikan firman, perintah dan ketetapan-Mu serta menjauhi persekutuan
dengan-Mu. Kami bersikap angkuh dan sombong. Kami lebih menuruti pikiran dan
keinginanan hati kami.
Kami bersalah dan berbuat jahat terhadap sesama. Kami tidak peduli dan mengabaikan
tanggung jawab sosial gereja untuk menolong mereka yang menderita dan membutuhkan
pertolongan. Kami tidak bersikap dan bertindak seperti Simon orang Kirene yang
meskipun dengan terpaksa harus memanggul salib dan bersama Yesus berjalan menuju
Golguta. Ia mengabaikan urusan dan kepentingan pribadinya demi meringankan beban
seorang yang tidak ia kenal.
Ya Tuhan Yesus, di kaki salib-Mu, kami bertelut, mengaku dan bertobat. Kasihani dan
ampunilah kami. Berilah damai, agar kami layak duduk di meja perjamuan-Mu.
Pekenankanlah kami menerima dan menikmati firman hidup dan menghidupkan, yakni
tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan anggur perjamuan ini. Demikian
pengakuan dan permohonan kami. Amin.

Jmt.: ♪ -- “DI MUKA TUHAN YESUS” (KJ. 29 : 3)
Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku;
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus.
.----- duduk
Kesaksian Pujian:
PEMBERITAAN FIRMAN & PELAYANAN SAKRAMEN
DOA EPIKLESE
PF.
: ………
PF.

: Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab! Hosiana!

Jmt.

:

♪ - GB 397 “HOSIANA”
Hosiana, Hosiana, Hosiana !

PEMBACAAN ALKITAB
P3
: Bacaan Alkitab dari Kitab Injil Matius 27 : 32-44 yang menyatakan: …….
Demikian Pembacaan Alkitab.
Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan
ucaplah syukur kepada Tuhan:
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Jmt.

:

♪ - GB. 392b ‘KEPADAMU PUJI-PUJIAN’
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(duduk)
KHOTBAH “PERCAYA PADA YESUS YANG TERSALIB”
PF.
: ……
--------- saat teduh -------PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS
PF
: Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus seperti tertulis dalam
26 : 26 – 29, yang menyatakan : .....……………………

Matius

PENJELASAN
PF.
: Saudara-saudara, sesungguhnya Roti dan Cawan yang berisi anggur ini merupakan
kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan
kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa,. Melalui perjamuan kudus ini,
persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada Perjamuan Malam terakhir
akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, dimana kita
duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.
Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui
perjamuan kudus ini, sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru,
yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan
oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan
perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.
DOA SYUKUR AGUNG
PF.
: Kita Berdoa : Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur dan
memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini
adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam
cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami
milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk
memaklumkan Kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau
mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang
tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang
berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan
dan peperangan 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 surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang
tiada hentinya:
Jmt

.: KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH, TUHAN YANG MAHAKUASA; YANG SUDAH ADA
DAN YANG ADA DAN YANG AKAN DATANG
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PF.

: Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, Anak-Mu,
Yesus Mesias, yang rela disalbkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari
belenggu dosa dan maut dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di
hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang
makan roti dan minum dari 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
makanan maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari Utara dan Selatan dan
dari Timur dan Barat ke dalam Kerajaan AnakMu, Yesus Mesias, Tuhan dan
Juruselamat, yang telah mengajarkan kami berdoa :
BAPA KAMI YANG DI SURGA ….

Jmt.

: ♪ - GB. 389b ‘KAR’NA ENGKAULAH’
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PENGAKUAN IMAN
PF.
: Jemaat, sebelum makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan
Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Nicea
Konstaninopel. Dengan hati dan mulut, masing-masing 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 KRISTUS, 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, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat
dengan Sang BAPA, yang dengan perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat; yang telah
turun dari surga 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 isi Kitab-kitab dan naik ke surga; yang duduk di sebelah kanan
Sang BAPA dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang
yang hidup dan yang mati; yang kerajaan-Nya takkan berakhir.
AKU PERCAYA kepada ROH KUDUS, yang jadi TUHAN dan yang menghidupkan,
yang keluar dari Sang BAPA dan Sang ANAK, yang bersama-sama dengan Sang
BAPA dan Sang ANAK disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan
perantaraan para nabi.
AKU PERCAYA satu gereja 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.
(duduk)
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Jmt.: ♪ Kantoria

‘MARI MENGIKUTI PERJAMUAN’
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2. Duduk sekeliling meja Tuhan,
makan roti, lambang tubuh Yesus,
juga minum anggur, itu lambang darah Yesus,
yakin dan percaya, kau dikuatkan-Nya.

3. Marilah semua ucap syukur;(Diaken menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar)
kemenangan Yesus sudah nyata.
PENGARAHAN HATI
Mari
kita hidup
kasihdengan
yang sempurna
PF.
: Jemaat,
supaya
kitadalam
dipelihara
roti sorgawi, yakni Yesus Kristus maka
danmelekatkan
menjadi saksi
seluruh
dunia.
janganlah
hatikedan
pikiran
kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini,
tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus,
Tuhan dan Juruselamat kita.
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita
Jmt.
: DAMAI SEJAHTERA BAGIMU
(sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan
kanan)
UNDANGAN
PF.
: Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu
JAMUAN
PF.
: (mengambil roti) Roti yang dipecahkan-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Ambilah …..(roti diedarkan)…...
Makanlah …… ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah
dipecah-pecahkan sebagai harga tebusan untuk menyelamatkan kita.
PF.

:

(mengambil cawan)
Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah
Kristus. Ambillah… (cawan diedarkan)…..
Minumlah … ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah
ditumpahkan untuk menyucikan dan menyelamatkan kita.

PF.

:

----- Pembacaan nas Alkitab dan nyanyian antar meja . . . . .
(untuk meja terakhir . . . .)
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan
pikiranmu dalam Kristus Yesus.
(Diaken merapikan meja jamuan -- PF kembali ke mimbar)
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JAWABAN UMAT
PERSEMBAHAN KHUSUS PERJAMUAN KUDUS
Jmt.: ♪ - KJ. 170 : 1,4 ‘KEPALA YANG BERDARAH’
1. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih,
penuh dengan sengsara dan luka yang pedih,
meski mahkota duri menghina harkatMu,
Kau patut kukagumi: terima hormatku.
4. Gembala yang setia, terima dombaMu!
Kau Sumber bahagia, Penuntun hidupku.
SabdaMu t’lah membuka karunia tak terpri
dan nikmat dari sorga padaku Kauberi.
DOA SYAFAT
PF : ……….
Kesaksian Pujian : PS/ VG
PERSEMBAHAN SYUKUR
P4

: Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat
yang telah dilimpahkan-Nya. Firman Tuhan,
‘Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus
dan yang berkenan kepada Allah; itu adalah ibadahmu yang sejati.” (Roma 12 : 1)
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Jmt.

: ♪-

GB 83 : 1, 3 ‘MARILAH MENGUCAP SYUKUR’

1

Marilah mengucap syukur pada Allah
atas rahmat yang telah dib'rikan bagi dunia.
Kristus t'lah berkorban bagi umat manusia,
marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya.

3

Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata
apapun di dunia tak sebanding.
B'rikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih,
itu persembahan yang sejati bagi Dia.

DOA PERSEMBAHAN
P4
: Jemaat, mari berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan :
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengurbanan-Mu
mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa
persembahan kami tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu.
Jmt.

:

TERIMA DAN KUDUSKAN, YA TUHAN, AGAR BERGUNA UNTUK PELAYANAN
KASIH DAN KEADILAN DEMI KEMULIAAN NAMA-MU. AMIN.
(duduk)
PENGUTUSAN

Warta Jemaat
P6
: …………
(berdiri)
hal 7

AMANAT
PF
: ……..
Jmt

.:

♪ - ‘OH, KASIH ALLAH YANG BESAR’ (GB 242 : 1, 2)

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.
Ref.

2

Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya.
Oh, kasih Allah s'lamanya di sorga terdengar.

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. (Ref.)

BERKAT
PF : Jemaat, arahkan hati dan 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.
Jmt.: ♪ - GB 402b Amin

Jemaat tetap berdiri -- saat teduh / doa pribadi – salam persekutuan
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