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PERSIAPAN
 Doa pribadi umat
 Persiapan para pelayan
 Pengenalan lagu / Penjelasan Tata Ibadah
Ucapan Selamat Datang
P2
Selamat pagi/sore jemaat sekalian, selamat Paskah!
Kita berkumpul di rumah Tuhan, pada hari Minggu Paskah ini,
untuk beribadah kepada Allah.
Pelayan Firman saat ini disampaikan oleh :
(Pkl. 04.00 WIB) : Pdt. Yohanes Nico
(Pkl. 09.00 WIB) : Pdt. Ny. Yvonne D. Taroreh-Loupatty
(Pkl. 17.00 WIB) : Pdt. Ny. Yvonne D. Taroreh-Loupatty
Ungkapan Situasi
(bisa diawali dengan tayangan film / animasi dgn suasana musik pagi / burung2) . . . .
P2

Maria adalah perempuan
yang paling giat dan bersemangat untuk
mengunjungi kubur … di dalam dirinya tampak rasa kasih yang paling besar.
Rasa kasihnya ini dikobarkan oleh alasan yang baik, dengan mengingat
perkara-perkara besar yang telah diperbuat Kristus baginya.
Maria sudah berada di makam Tuhan Yesus. Awalnya mungkin Maria ke
sana, bukan karena iman bahwa Yesus bangkit, tetapi karena ia ingin
menunjukkan penghormatan dan kasih yang tulus kepada Yesus.
…….......
GB 174 : 1-3 “DI PAGI NAN SUNYI”

Kantoria

2

Kantoria

P2

2 Petrus dan Yohanes seg'ra menuju kubur itu.
mereka pun tidak melihat Yesus di dalamnya.
Mereka percaya kar'na mengingat nubuat-Nya.
Kubur Yesus kosong menjadi bukti Dia menang!

Kebangkitan Kristus menyatakan pada dunia, bahwa Ia hidup! Tidak ada
kubur yang dapat mengikat sang Kristus dalam kematian. Hanya ada cahaya
terang yang menembus batu sehingga batu kubur tergeser, IA menang dan
hidup!

. . . saat teduh
KESUKAAN DI HADAPAN ALLAH
P2
Di pagi Minggu Paskah ini, umat Tuhan yang bersukacita, mari berdiri
menyambut kehadiran Allah melalui FirmanTuhan
GB 174 “DI PAGI NAN SUNYI”
Kantoria Refrain : Mari bersukacita, mari bersukaria;
kar’na kes’lamatanmu sudah menjadi nyata
Maut dikalahkan-Nya, kubur ditakhlukkan-Nya.
Mari puji Dia, besar kuasa-Nya
Prosesi ALKITAB dibawa masuk …. hanya diiringi musik ….
Semua

3. Kebangkitan Yesus membuka tabir masa depan
bagi yang percaya dan yang berharap kepada-Nya.
Kebangkitan Yesus memberi hidup selamanya:
Marilah semua kita bernyanyi Haleluya! Refrain …
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VOTUM
PF

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
yang menjadikan langit dan bumi. (Mazmur 124:8)
1 . | 1 . ||
A
min

Jemaat
SALAM
PF
Jemaat
PF

Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit!"
Benar, Ia sudah bangkit!
Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit!
Ia memberkati saudara!
Benar! Kristus sudah bangkit!
Dia memberkati saudara juga!

Jemaat

KJ 187 : 1-2 “YESUS BANGKIT! NYANYILAH”
Kantoria 1.

Jemaat

2.

Yesus bangkit! Nyanyilah: Haleluya!
Sungguh mulia hariNya! Haleluya!
Yang disalib Golgota, Haleluya,
menebus manusia. Haleluya!
Naikkan puji dan syukur. Haleluya!
bagi Kristus, Rajamu. Haleluya!
Maut ditanggung olehNya; Haleluya!
yang berdosa s’lamatlah. Haleluya!

duduk
DOA HARI INI
P2
Di dalam sukacita perayaan Paskah ini, marilah kita mengingat akan kesalahan
dan kelalaian kita sendiri lalu membawa pengakuan pribadi kepada Tuhan
….……..
Allah Mahakuasa, khalik langit dan bumi;
Engkau yang menciptakan kami dan mengenal keberadaan kami;
Engkaulah Juruselamat dunia, yang mengasihi kami.
Saat kami merayakan kemenangan Kristus yang bangkit,
kami teringat salah dan dosa kami, serta mengaku:
Ya, ada banyak dukacita yang mendalam dan kehancuran impian,
ketika hati dan pikiran kami hanya dipenuhi tentang diri sendiri …
ada karsa dan karya yang gagal, menjadi akhir dari segalanya, karena kami
tidak mengakui bahwa: kubur Yesus kosong! Ya Allah, harusnya kami tetap
sedia dan mengaku:
Sekarang kami tahu, bahwa: kubur kosong itu menyerukan kemenangan Yesus
atas dosa dan kematian; dan pengharapan hidup yang kami miliki hanya ada di
dalam Dia. Biarlah kami setia mengaku:
Ya Tuhan, dengarlah doa-doa pribadi bahkan sesama kami yang telah
menyesali kesalahan masing-masing, di hadapan-Mu. Berkenanlah atas
4

permohonan ini dalam rahmat dan damai sejahtera-Mu, ya, Yesus Sumber
hidup. Amin
Sukacita Kebangkitan
I Korintus 15 : 16-22
PF
Kristus telah membebaskan kita!
Mari berdiri. Dengan teguh kita mengaku secara bergantian:
PF

Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan,

J
PF

maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan
kamu masih hidup dalam dosamu.

J
PF

Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus,

J

maka kita adalah orang-orang yang paling malang
dari segala manusia.
Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang
mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.

PF
J
PF
J
PF

Sebab sama seperti maut dating karena satu orang manusia, demikian juga
kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan
dengan Kristus.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan
kesaksian kita di dunia.
GB 384
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duduk
Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF
...
semua berdiri dan menyanyi
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 GB 172

PEMBACAAN ALKITAB
P3
....
Matius 28 : 1-10
PF
hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaanNya menetap di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
GB 392a
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
Duduk
“MENCARI DIA YANG HIDUP”

KHOTBAH

... hening ...
KJ 194 : 1,3 “DIKAU, YANG BANGKIT, MAHAMULIA”
Kantoria 1. Dikau yang bangkit, mahamulia
Dikaulah abadi jaya dan megah
Turun malak sorga putih cemerlang
Kubur Ia buka, tanda Kau menang!
Refrain Dikau, Yang Bangkit, mahamulia
Dikaulah abadi jaya dan megah!
Jemaat

3.

Tuhanku hidup, takutpun lenyap.
Dia Junjunganku, Damaiku tetap.
Yesuslah Kuatku, kemenanganku
Yesuslah Hidupku, kemuliaanku!. Refrain

PENGAKUAN IMAN

berdiri
…duduk

DOA SYAFAAT
PF
. . ....... (diakhiri Doa Bapa Kami danDox KJ 475)
Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin
Kesaksian Pujian
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PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah bersukacita dengan pemberian kita
masing-masing, dan dengarlah nas alkitab dalam MAZMUR 96:7,8 yang
menyatakan: .........
Sebelum memberi, mari bernyanyi
PKJ 149 : 1-3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN”
Jemaat

1. Ucap syukur pada Tuhan
kar’na kita dis’lamatkan olehNya.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagiNya.
2. Nyanyikanlah dengan riang
kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagiNya.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)

Jemaat

3. Muliakan nama Tuhan
kar’na kuasanya abadi, muliakan.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagiNya.

DOA SYUKUR
P4
Jemaat yang berbahagia karena memberi dengan rela hati, mari berdiri dan
berdoa gilir ganti : Allah Sumber hidup, terimalah persembahan yang kami beri
dengan sukarela.
Jemaat Yesus keselamatan kami,berkenanlah atas hidup kami, agar pelayanan dan
kesaksian gereja menjadi berkat.
Semua Roh Penghibur, kuatkanlah kami untuk bersyukur selalu untuk giat menolong
siapa yang membutuhkannya. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus, Amin
duduk
Kesaksian Pujian
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P6)
AMANAT PENGUTUSAN
PF
Telah kita dengar dan alami perjumpaan dengan Allah. Maka berdirilah dan
menerima pengutusan Tuhan.
Jemaat Kami akan pergi dan bersaksi : Kristus hidup! Kristus bangkit!
PF

Yakinlah, DIA yang hidup menyertaimu! Kuasa kebangkitan Kristus
melepaskan kita dari keraguan, kekhawatiran dan ketakutan.
Jemaat Bersama Kristus, kami berjalan. Di dalam Kristus, kami bangkit dan berkarya
untuk memuliakan Dia
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GB 182 : 1-2 “ANAK ALLAH TURUN KE DUNIA”
Kantoria 1. Anak Allah turun ke dunia;
mengasihi, mengampuni,
dan menebus s’luruh hidupku.
Kubur yang kosong bukti kebangkitan-Nya
Ref. ‘Ku tak cemas akan hari esok,
kuatir pun hilang lenyap.
Sekarang hidup ‘ku makin bermakna,
karena Yesus hidup, aku pun hidup.
Jemaat 2. O manisnya bersama Yesus,
aku tent’ram, bahagia.
Terjaminlah masa depanku,
hidupku jadi baru oleh hidup-Nya. (Ref.)
BERKAT
PF
...
Jemaat GB 402c

SELAMAT PASKAH 2021
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