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Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) 
Jemaat “Paulus” DKI Jakarta 

 
TATA IBADAH PENGLEPASAN 
DAN PEMAKAMAN JENAZAH 

 

( LEMBAR SAAT DI RUMAH DUKA ) 
 

[ Mohon agar seluruh Presbiter bertugas, keluarga, dan umat yang hadir WAJIB memperhatikan 
protokol kesehatan yang berlaku dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ] 

 
 
PERSIAPAN 

• Prakata oleh Majelis Jemaat; 
• Sambutan oleh keluarga. 

 
AJAKAN BERIBADAH 
P Saudara-saudara, Tuhan telah memanggil kembali                                     

--- (nama mendiang) --- . Di dalam keyakinan iman kepada 
Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan dimuliakan, 
setiap orang yang mati di dalam-Nya mendapatkan jaminan 
hidup kekal dalam persekutuan bersama-Nya di surga.                
Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, Sumber 
kehidupan, yang senantiasa memelihara hidup kita di dalam 
naungan kasih-Nya.  

 

Kini, marilah berdiri dan kita bernyanyi bagi-Nya! 
 

¯ NYANYIAN UMAT 
 KJ 401 “MAKIN DEKAT, TUHAN” (do=g) 

1)   Makin dekat, Tuhan, kepada-Mu;  
  walaupun saliblah mengangkatku,  

inilah laguku: Dekat kepada-Mu; 
Makin dekat, Tuhan, kepada-Mu. 
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3)  Batu deritaku 'kan ‘ku bentuk  
  menjadi Betel-ku, kokoh teguh.  
  Jiwaku berseru, dekat kepada-Mu; 
  makin dekat, Tuhan, kepada-Mu. 
 

VOTUM DAN SALAM 
PF Pertolongan kepada kita adalah dalam nama TUHAN yang 

menjadikan langit dan bumi. 
U Amin. 
PF Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus besertamu. 
U Dan besertamu juga. 

 

ê   (boleh) duduk 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
- Doa Memohon Bimbingan Roh Kudus 
- Pembacaan Alkitab 
- Renungan 

 
¯ NYANYIAN UMAT 
 KJ 445 “HARAP AKAN TUHAN” (do=d) 

1)   Harap akan Tuhan, hai jiwaku!  
  Dia perlindungan dalam susahmu.  

  Jangan resah, tabah berserah, 
kar'na habis malam pagi merekah.  

  Dalam derita dan kemelut  
  Tuhan yang setia, Penolongmu! 

 

3)  Harap akan Tuhan, hai jiwaku!  
  Dia perlindungan dalam susahmu.  
  Jalan sedih nanti berhenti; 
  Yesus memberikan hidup abadi.  

Habis derita di dunia, 
purna sukacita. Haleluya! 
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PENGAKUAN IMAN 
PF Umat Allah disilakan berdiri. Bersama semua orang percaya 

dalam gereja Kristus di segala waktu dan tempat, mari kita 
ikrarkan pengakuan percaya menurut rumusan Pengakuan 
Iman Rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata: 

 

PF+U Aku percaya . . . .  
 

ê   (boleh) duduk 
 

DOA SYAFAAT 
PF . . . . di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang 

telah mengajarkan kami berdoa: 
U Bapa kami . . . .  (¯ diakhiri doksologi KJ 475)   do=d 
 Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan  
 dan kuasa dan kemuliaan,  
 sampai selama-lamanya. Amin.  

 
AMANAT PENGUTUSAN 
PF Umat Tuhan, marilah berdiri! 
 Kita akan segera mengantarkan jenazah kekasih kita ke tempat 

peristirahatan terakhir. Peganglah janji Tuhan bahwa hidup 
kekal telah menjadi bagian kita yang percaya, khususnya 
saudara kekasih kita ini. Bagi kita yang masih melanjutkan 
kehidupan, jadikanlah anugerah hidup ini untuk bermakna 
bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa 
dipermuliakan. Setialah dalam iman dan berkaryalah bagi 
kemuliaan-Nya, sampai tiba waktunya Ia memanggil kita 
kembali ke dalam kemuliaan surgawi bersama-Nya. 
 

¯ NYANYIAN UMAT 
 KJ 410 “TENANGLAH KINI HATIKU” (do=d) 

1) Tenanglah kini hatiku: Tuhan memimpin langkahku. 
Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangan-Nya. 
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Refrein Tuhanlah yang membimbingku;  
tanganku dipegang teguh. 
Hatiku berserah penuh;  
tanganku dipegang teguh. 

 
4) ‘Pabila tamat tugasku, Kaub’rikan kemenangan-Mu; 

tak kutakuti maut seram, sebab tanganku ‘Kau genggam.   
Refr. 

 
DOA PENUTUP 
PF Umat Allah, kita akan melanjutkan ibadah kita di tempat 

permakaman, karena itu sebelum kita mengantar jenazah 
saudara kekasih kita ini, marilah kita berdoa:  

 

 Ya Tuhan, di dalam kemuliaan-Mu, Engkau telah memanggil 
kembali saudara kekasih kami --- (nama mendiang) --- .               
Kami percaya bahwa Engkaulah yang memberi, Engkaulah 
yang mengambil; terpujilah nama-Mu. Saat ini kami akan 
menghantarkan jenazah kekasih kami ini ke tempat 
pemakaman. Kami berdoa agar rangkaian pemberangkatan 
menuju tempat permakaman, kami tiba dengan selamat.        
Kami juga menyerahkan keluarga yang berduka di dalam 
tangan pengasihan-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau akan 
menjaga kami terhadap segala kecelakaan; Engkaulah yang 
akan menjaga nyawa kami. Engkaulah yang akan menjaga 
keluar masuk kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. 
Amin. 
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