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

TATA IBADAH PENGLEPASAN
DAN PERABUAN JENAZAH
( LEMBAR SAAT DI KREMATORIUM )
[ Mohon kepada seluruh Presbiter bertugas, keluarga, dan umat yang hadir untuk tetap
memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ]

PERSIAPAN
•

Peti diletakkan di atas oven kremasi.

KATA PEMBUKA
P

Saudara-saudara, kita melanjutkan Ibadah Penglepasan dan
Perabuan jenazah saudara kekasih kita (nama mendiang).

¯ NYANYIAN UMAT
KJ 388 “S’LAMAT DI TANGAN YESUS” (do=g)
1)

S’lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya;
dalam teduh kasihNya aku bahagia.
Lagu merdu malaikat olehku terdengar
dari neg’ri mulia: damai sejahtera.

Refrein

S’lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya;
dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.

3) Yesus, Perlindunganku, t’lah mati bagiku;
pada-Nya ‘ku percaya: Yesus kekal teguh.
Biar bertabah hati ‘ku menantikan-Nya
sampai hari-Nya tiba dan fajar merekah. Refr.
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SALAM
PF
U

Tuhan sertamu!
Dan sertamu juga.

PRAKATA
PF

Umat Allah, saat ini kita akan memperabukan jenazah saudara
kekasih kita, (nama mendiang). Meskipun kita berdukacita
karena kepahitan maut yang menjadi bagian kehidupan
manusia fana, namun kehidupan yang kekal yang dijanjikan
Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan iman kita.
Tuhan Yesus bersabda: “Di rumah Bapa-Ku banyak tempat
tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya
kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan
tempat bagimu.” (Yohanes 14: 2)
Kristus telah mati bagi umat manusia dan Ia juga bangkit
mengalahkan kuasa maut bagi kita. Rasul Paulus berkata:
“Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut di
manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah
sengatmu?” (1 Korintus 15: 54, 55)
Sebagai orang-orang percaya, kita patut bersyukur kepada
Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus
Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.

DOA BAPA KAMI
PF
U

Mari kita menaikkan Doa Bapa Kami secara bersama-sama:
Bapa kami . . . . (¯ diakhiri doksologi KJ 475) do=d
Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin.
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PENYERAHAN
PF

Saudara-saudara, Allah Mahakuasa di dalam kasih karunia-Nya
yang besar telah memanggil kembali kepada-Nya, saudara
terkasih kita, ---- (nama mendiang) ----, dan kini, kita akan
memperabukan jenazahnya.

PF

Debu tanah adalah asal tubuh manusia; yang dari debu akan
kembali menjadi debu.
=== PF menaburkan kembang ke atas peti jenazah ===

PF

Kita memperabukan jenazah kekasih kita di dalam
pengharapan yang teguh akan kebangkitan daging dan hidup
yang kekal bersama Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Paulus
berkata: “Karena kewargaan kita adalah di dalam
sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus
Kristus sebagai Juruselamat, yang akan mengubah
tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhNya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat
menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya.” (Filipi 3: 20, 21)

¯ NYANYIAN UMAT
KJ 329 “TINGGAL SERTAKU” (do=e)
1)

Tinggal sertaku; hari t’lah senja.
G’lap makin turun, Tuhan, tinggallah!
Lain pertolongan tiada kutemu:
Maha Penolong, tinggal sertaku!

4)

Aku tak takut, kar’na Kau dekat;
susah tak pahit, duka tak berat.
Kubur dan maut, di mana jayamu?
Tuhan yang bangkit tinggal sertaku!
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BERKAT
PF

.....

U
=== Penaburan bunga ke atas peti jenazah ===
=== Peti Jenazah dimasukkan ke dalam oven, diiringi lagu-lagu penghiburan ===

¯ KJ 453 “YESUS KAWAN YANG SEJATI” (do=f)
1)

Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Tiap hal boleh dibawa dalam doa padaNya.
O, betapa kita susah dan percuma berlelah,
bila kurang pasrah diri dalam doa pada-Nya.

2)

Jika oleh pencobaan kacau-balau hidupmu,
jangan kau berputus asa; pada Tuhan berseru!
Yesus Kawan yang setia, tidak ada taranya.
Ia tahu kelemahanmu; naikkan doa pada-Nya!

¯ “HATI S’BAGAI HAMBA” (do=d)
‘Ku tak membawa apapun juga saat ‘ku datang ke dunia
‘Ku tinggal semua pada akhirnya saat ‘ku kembali ke surga.
Inilah yang ‘ku punya hati s’bagai hamba
yang mau taat dan setia pada-Mu, Bapa.
Kemana pun kubawa hati yang menyembah,
dalam roh dan kebenaran sampai s’lamanya.

GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT
JEMAAT PAULUS DI DKI JAKARTA
Jalan Taman Sunda Kelapa No. 12, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon: (021) 3841553 - 31928105 - 3150910, Faksimili: (021) 3914533
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