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Persiapan Ibadah



Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga
untuk terlibat dalam liturgi.
Setiap keluarga mengambil saat teduh….

Panggilan Beribadah
Ayah
: Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Panjangnya perjalanan
hidup kita membuktikan panjangnya kasih Tuhan bagi kita,
bahkan dalamnya lautan dan tingginya langit, tidak pernah
mampu menghalangi kasih Tuhan bagi kita. Tak ada hal yang
dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan, selain
dengan mengamalkan kasih pada sesama, agar kasih-Nya
dapat dirasakan oleh semua orang. Saat ini, mari kita berdiri
dan memuji Tuhan dengan kidung
MENGHADAP TUHAN
Nyanyian: Menyanyikan PKJ 13 : 1, 2 “KITA MASUK RUMAHNYA”
Do = Es 4 ketuk
1. Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya.
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya.
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
2. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
DOA PEMBUKAAN
Ibu

: 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-
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Mu, ya Bapa dan dengan memandang 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,
sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan
memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin

NYANYIAN KELUARGA PKJ 36 : 1, 2, 5 “YESUS, RAJA DAMAI”
1. Yesus, Raja Damai, Tuhan Maha kasih,
sambut kami ini dalam rahmatMu.
2. Buanglah, ya Tuhan, dosa-dosa kami,
rantai kuasa jahat Kau putuskanlah!
5. Dikau kami ikut trobos kegelapan,
sampai kami masuk sukacitaMu.

(duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN



DOA MOHON ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB

Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
Keluaran 7 : 7-13 yang mengatakan ...
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

Semua Haleluya, Haleluya, Haleluya
(duduk)

KHOTBAH

… saat teduh …
Nyanyian

: GB 89 : 1, 4 “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN”

1. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Kita perbuat apa dengannya? Amin,
Amin. amin, amin, amin.
Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
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4. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin.

PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
PF
: Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu
mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan
mengucapkan Pengkuan Iman Rasuli.
Semua : Aku percaya………………..











(duduk)

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . . doksologi KK.756)
Berdoa bagi upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona serta
upaya menyembuhkan mereka yang dirawat.
Berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien
maupun yang terinfeksi dan mengisolasi diri. Juga semua pihak terkait yang
menangani TNI POLRI, Pegawai RS, Petugas pemakaman dll
Berdoa bagi keluarga-keluarga yang berdukacita serta mereka yang dalam
masa isolasi di rumah agar segera sembuh.
Berdoa bagi warga jemaat Abraham yang bekerja, yang studi dan
membutuhkan bantuan serta mereka yang bersukacita karena ulang tahun
dan berkat Tuhan yang melimpah
Komandan Grup 1 Kopassus dan jajarannya dalam mengemban tugas
Prajurit Kopassus yang adalah warga jemaat yang saat ini bertugas di
berbagai daerah.
Berdoa bagi hal-hal lain yang penting didoakan.

PENGUCAPAN SYUKUR


AJAKAN MEMBERI

Anak

Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan
mengingat firman-Nya dalam Kitab Amsal 3 : 9-10 yang
menyatakan ”Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan
hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbunglumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan
bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.”
Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
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NYANYIAN: GB 87 : 1, 2 “AKU BERSYUKUR PADA-MU” Do= F 9/8 ketuk
1. Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan,
atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku,
'ku persembahkan kepada-Mu.
'Ku bahagia; 'ku sukacita;
ku ucap syukur selamanya
2. Oh, Tuhan Yesus, karya-Mu agung;
Dikau curahkan darah kudus
jadi tebusan dosa dunia
agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami
agar setia t'rus bersyukur.
DOA SYUKUR
Anak

Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA untuk mendoakan
persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar TUHAN berkenan
atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa :
Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji
nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu
memberi persembahan sukarela seperti ini, sebab dari pada-Mu
segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami
berikan kepada-Mu. Amin.

tetap berdiri
PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Ibu

: Mari BERDIRI, Mari kita jadi pelaku firman Tuhan dengan
perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita.
Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 Petrus 5 : 10-11, yang menyatakan :
“Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil
kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan
melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu,
sesudah kamu menderita seketika lamanya
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NYANYIAN : GB 277 : 1, 3 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAUDENGAR”
1.

Firman Tuhan sudah kau dengar.
Laksanakan dalam hidupmu.
Firman Tuhan hendaklah kau sebar
pada orang di sekelilingmu.
Reff:

Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu;
wartakan karya kasih-Nya.
Roh kudus menolongmu
dan memimpin langkahmu;
majulah tetap teguh.

2. Dalam suka dan sengsaramu,
ingat s'lalu pada Tuhanmu.
Jangan bimbang dan janganlah gentar
berpegang hanya pada Firman-Nya. Reff ….

BERKAT
Ayah

Hiduplah dalam pengharapan pada Kristus yang senantiasa
menyertai, memberkati dan membaharui. Lanjutkan dan
wujudkan tugas panggilanmu dalam semangat kebangkitan Kristus
sambil mengingat berharap :
“Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan
kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam. TUHAN akan menjaga engkau
terhadap segala kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu. TUHAN
akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai
selamalamanya.” Mazmur 121: 5-7

Nyanyian

:

KJ 478a „Amin‟ do=f 2/4 MM ± 52

Amin -- Amin -- Amin
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(duduk)

7

