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Persiapan diri : 
 Prokantor dan kantoria melatih jemaat menyanyikan lagu-lagu baru 
 Doa Pelayan di Konsistori 

 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 : Pemberita Firman dan para pelayan Liturgi menyambut dengan 
penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam Ibadah Jumat 
Agung di GPIB Jemaat ”MARKUS” secara Live Streaming. 

  Hari ini kita mengingat-rayakan kematian Yesus Kristus di salib.  
  Bagi sekalian warga sidi, kita semua menerima undangan Tuhan 

Yesus untuk duduk sekeliling meja perjamuan-Nya dan mengalami 
persekutuan dengan-Nya.  

  Pemberita Firman dan Pelayan Sakramen Perjamuan hari ini  
   disampaikan oleh  Pdt. Job Makienggung, M. Si 

---berdiri 
AJAKAN BERIBADAH 

P2 : Jemaat, mari menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah 
persekutuan kita. 

 

 

  MEMANDANG SALIB RAJAKU    (KJ. 169)  
 

1. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 
kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya! 

 
----- Prosesi Alkitab dibawa masuk  

4. Melihat darah luka-Nya membalut tubuh Tuhanku, 
 'ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. 
 
 

V O T U M 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan 
langit dan bumi. 

Umat :      AMIN   (KJ. 476b) 

                                  1    .   7   .  |  1   .   | 

                              A        -  min. 
 
 
 
 
 

Menghadap Allah 
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NAS PEMBIMBING 

PF : “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal.”  

(Yohanes 3:16) 
S A L A M 

PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 
Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 

Umat : dan menyertaimu juga. 
 

 SANG ANAK DOMBA YANG KUDUS  (KJ. 160)    
 

 

1. Sang Anakdomba yang kudus 
memikul dosa dunia, 
rela dan sabar menebus 
hutang besar manusia. 
Lihatlah Dia menempuh 
jalan sengsara dan keluh, 
menurut dan setia. 
Ia dihina, disesah, 
mati di salib Golgota, 
berkata: “Ku sedia.” 

 
 

                  ---duduk 
 

 PENGAKUAN DOSA 
P.2     :  Jemaat, mari berdoa kepada Allah : 
  Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-

Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. 
Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk 
beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan 
kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang 
kami panjatkan kepada-Mu. 

  Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik 
yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi 
di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai 
sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh kudus-Mu. 
Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan memandang 

5. Kau, Anakdomba yang lembut, 
kupuji siang-malam 
dan diriku dengan syukur 
padaMu kuserahkan. 
Biarlah daya hidupku 
melimpah-ruah bagiMu 
mengungkap t’rimakasih, 
hingga pahala karyaMu 
yang Kauperoleh bagiku 
kuingat tiap hari. 
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kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan 
pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. 
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan 
Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di 
sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan 
memuji dan memuliakan nama-Mu. 

  Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
 
 

 ‘KU HERAN JURUS’LAMATKU (KJ. 174 A ) 

 
 1. ‘Ku heran, Jurus’lamatku bagiku tersalib? 
  Tertumpah darah Rajaku bagiku yang keji? 
 
 4. Pun aku tutup wajahku menghadap salib-Nya; 
  tercucur air mataku bersyukur pada-Nya. 
 
 5. Tak dapat air mataku membalas kasih-Nya. 
  Seluruh jiwa ragaku ya Tuhan, t’rimalah. 
 

 
 

 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF : .................. 
---berdiri 

 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF : Jemaat, mari berdiri dengarlah  firman Tuhan dari Alkitab! Hosiana! 

Umat :   HOSIANA  (KJ. 473 B) 
 

   Hosiana, Hosiana, Hosia---na! 
 

P3 : Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, LUKAS 23 : 26-32  yang 
mengatakan: “. . . . . . . . .”  

   Demikian pembacaan Alkitab. 
 
PF : Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
 
 

Pemberitaan Firman & Pelayanan Sakramen 
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Umat : (Menyanyikan Aklamasi) 
 

  KEPADAMU PUJI-PUJIAN   (GB. 392a)             
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put’ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 
 

---duduk 
 

KHOTBAH   
 

PENETAPAN PERJAMUAN 
PF        :  Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana  

   tertulis dalam 1 KORINTUS 11 : 23-29  yang menyatakan . . .  

   

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 jemaat wajib hadir mengikuti 

Perjamuan Kudus 
 Bahwa roti dan anggur 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 akan terus 

berlangsung sampai penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, di 
mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya. 

 Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan 
hayati melalui Perjamuan Kudus saat ini, sesungguhnya juga mau 

mengingatkan kita 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 Penebus dan Juruselamat dunia melalui kata 
dan perbuatan kita.    

 
 

DOA SYUKUR AGUNG 
PF        Mari 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 
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Yesus Kristus, 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 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 surga, kami memuji dan 
memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. 

 

Umat :    Kudus, kudus, kuduslah, Tuhan 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, datanglah 

kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. 
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya 

dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga 
mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah 

membawa kami kedalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami 
dari pada yang jahat. 

 
Umat :    (diakhiri dengan nyanyian Doxologi) 

 ‘KAR’NA ENGKAULAH   (KJ. 475) 
Kar’na Engkaulah…. 
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan 
sampai selama-lamanya. Amin. 
 



6 

 
  
PENGAKUAN IMAN 
PF : Jemaat, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh 

dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman 

menurut Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel.  
   Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 
 

 
PF & Umat  :   

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, 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 ke sorga; 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 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 
 OH, KASIH ALLAH YANG BESAR  (GB. 242)  
 

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

 
2. 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. Refr. 

               (Diaken menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar)  
 

PENGARAHAN HATI 
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 menerimanya dengan 

iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.  
 

PF  : Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita! 

Umat :     Damai sejahtera bagimu! 

(sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan kanan) 

UNDANGAN 
PF : Jemaat, marilah …. karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. 

Umat:      Terpujilah Allah yang tidak menolak aku dan tidak menjauhkan 

kasih setia-Nya  daripadaku.  

JAMUAN 
PF : (mengambil roti)  Roti yang dipecahkan-pecahkan ini adalah lambang 

tubuh Kristus.  

  Ambilah . . . (roti dedarkan sampai semua mendapat) 
  Makanlah ……(makan sama-sama) 

  Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah 
dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 

 

PF : (mengambil cawan)  Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap 
syukur ini adalah lambang darah Kristus. 

  Ambilah . . . (cawan diedarkan sampai semua mendapat) 
  Minumlah . . .(minum sama-sama) 
 
  Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah 

ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. 
   

------- membaca nas Alkitab ------   
 

“... karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk 
selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus” (IBRANI 10:10) 
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PF : Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara 
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.  

 
-------- Diaken merapikan Meja Perjamuan -------- 

 

 AKU MAU BERSYUKUR (GB. 246) 
 Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, 

aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. 
Kar'na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi; 

kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. 

Ditinggikan dirimu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
Ditinggikan diri-Mu diatas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 

 

DOA SYAFAAT 
PF : . . . . .  
   Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 

Umat :     Dengarkanlah doa kami. 

PF : Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat 
kami. Amin. 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 : Jemaat, mari mengucap syukur dan memberi persembahan kepada 

Tuhan. Alkitab mengatakan, 
              “... Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang 

hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, 
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.” 

  (2 Korintus 5 : 15) 
        Kita akan menyanyikan Nyanyian Persembahan dari KJ. 293 bait 1 

kemudian Jemaat dipersilakan mengumpulkan persembahan syukur 
Perjamuan Kudus, setelah itu bait ke 2 dinyanyikan Jemaat 
dipersilakan mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing 
dan dapat diberikan ke gereja pada saat Ibadah Minggu kembali 
normal di gereja atau dapat diberikan juga melalui Rekening 
Mandiri No. 1270088005762. Jemaat tetap duduk untuk 
menyanyikan bait ke-3. 

   Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. 
 
 

Jawaban Umat 
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   PUJI YESUS  (KJ. 293) 
  1.  Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! Langit, bumi, 

   maklumkan kasih-Nya! Haleluya! Nyanyilah, para 
   malaikat: kuasa, hormat b'rilah kepadaNya. Selamanya 

   Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. 
   Puji Dia! B'ritakan keagungan-Nya! Puji Dia! Mari Bernyanyilah! 
 

-- saatnya memberi persembahan syukur Perjamuan Kudus 

  2. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! Pada salib dosa 
   dihapus-Nya. Gunung Batu dan Pengharapan Abadi 
   dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya! Hilanglah dukacita 
   oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia! B'ritakan keagungan-Nya! 
   Puji Dia! Mari bernyanyilah! 

 

-- saatnya memberi persembahan sukarela 

  3. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! Hosiana! Soraknya bergema. 
   K'rajaan-Nya untuk selama-lamanya: Yesus Kristus Raja, Nabi, 

 Imam. Ia datang: Raja segala alam; kuasa, hormat hanya kepada-
Nya. Puji Dia! B'ritakan keagungan-Nya! Puji Dia!  
Mari bernyanyilah! 

                  ---berdiri 
 
DOA SYUKUR 
P4  : Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan  
  pengorbanan-Mu mendorong kami memberi persembahan sukarela 

ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan 
kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan 
dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk 
pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. 

 
                   ---duduk 
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WARTA JEMAAT 
P6 : . . . . . . 

---berdiri 
AMANAT PENGUTUSAN 

PF : . . . . . . 
 

NUN DIBUKIT YANG JAUH  (GB. 169)   
    

1.   Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib: lambang kutuk, nestapa, 
cela. Salib itu tempat Tuhan mahakudus menebus umat manusia. 

      Refrein : 
      Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. 
     Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku 

 
2. Meski salib itu dicela dicerca, bagiku tiada taranya 
 Anak domba kudus masuk dunia gelap disalib kar'na dosa dunia. Refr. 

 
4.  'Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela 
 Satu saat kelak 'ku dibawa pergi ke tempat kemuliaan-Nya. Refr. 

   
B E R K A T 
PF   : Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkat-Nya:  
 

   . . . . . . . 
 
Umat :       AMIN    GB. 402a 

   Amin, amin, a---min! 

 
---Saat Teduh Sejenak--- 

 

Ibadah Selesai 
Selamat menghayati Pengorbanan Kristus bagi kita, 

Tuhan Memberkati! 

Pengutusan 


