GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

Jemaat “ABRAHAM” Grup 1 Kopassus - SERANG

Melayani, Bersekutu dan Bersaksi dengan Kasih

Minggu, 03 Mei 2020
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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
: Syukur kepada

Tuhan yang terus menjaga kita dan
memampukan kita untuk kembali berkumpul, sehati beribadah
kepadaNya di hari Minggu ke IV sesudah Paskah ini. Walau
gedung gereja dimana-mana tempat sudah cukup lama kosong,
tetapi gereja yang sejati bukanlah gedungnya, bukan pula
menaranya, melainkan kita orang-orang percaya yang tekun
bersekutu memuliakan Tuhan yang bersedia membuka diri
untuk terus di pulihkan Tuhan. Mari menjadi gereja yang sejati,
kita berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi KJ. 18 ALLAH
HADIR BAGI KITA

MENGHADAP TUHAN
Nyanyian: KJ 18 : 1, 2 “ALLAH HADIR BAGI KITA” Do = Es 4 ketuk
1.

Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat
Melimpahkan kuas aRohNya bagai hujan yang lebat
Reff

Dengan Roh Kudus ya Tuhan umatMu berkatilah
Baharui hati kami, oh curahkan kurnia

2.

Allah hadir, sungguh hadir, di jemaatNya yang kudus
Biar kasih kurniaNya menyegarkan kita trus Reff : ….

4.

Penebus dengarkan kami yang padaMu berseru,
Buka tingkap anugrahMu, b‟rikanlah berkat penuh

DOA PEMBUKAAN
Ibu

Reff : ….

: 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
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pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah
hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmatMu, 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 GB. 40 “KASIH DARI TUHANKU”
1. Kasih dari Tuhanku, membuatku bertelut
Ku rindukan kasihNya, kasih besar
Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia
Sukacita nyatalah; kasih besar
Refr Kasih besar, kasih besar
Kasih Tuhanku ajaib dan besar
Kasih besar
2. Orang buta lihat t‟rang dan yang lumpuh pun tegak
T‟rima janji s‟lamatNya; Kasih besar
Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamaNya
Ke Yerusalem baka, kasih besar Reff ….

(duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN



DOA MOHON ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB

Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
Imamat 1 : 1-9 yang mengatakan ...
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

Semua Haleluya, Haleluya, Haleluya
(duduk)

KHOTBAH

… saat teduh …
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Nyanyian

:

GB 80 “MARI BAWA PERSEMBAHAN”

1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu
Dengan hati sukacita bersyukur padaNya
Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padaMu
Mari mengucap syukur
Reff

1.

Muliakan Tuhanmu, Pujilah namaNya
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya
Muliakan Tuhanmu, Pujilah namaNya
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya

Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh
Itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu
Baik sedikit maupun banyak bawalah padaNya
Mari mengucap syukur… Reff

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.
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PENGUCAPAN SYUKUR


AJAKAN MEMBERI

Kakak 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.

NYANYIAN: GB 84 : 1, 2 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”
1. Inilah ungkapan syukurku
Yang ku berikan kepadaMu
Ku berikan dari hatiku , terimalah
Ku persembahkan kepadamu
Dengan seluruh jiwa ragaku
Kiranya berkenan, di hadiratMu
---- Umat memberi persembahan ----2. Ajarlah aku ya Tuhanku
Menjadi alat di tanganMu
Untuk menyalurkan kasihMu di dunia
Utuslah aku ya Tuhanku
Menolong orang miskin dan lemah
Pakailah hidupku, turut maksudMu
DOA SYUKUR
Adik
Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA untuk mendoakan
persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar TUHAN berkenan
atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa :
Allah Maha baik, Sumber berkat yang tak berkesudahan, terimalah
syukur kami, atas kasihMu yang telah menggerakkan hati banyak
orang untuk rela berbagi dan meneruskan berkatMu bagi sesame.
Berkenanlah atas pemberian tulus ini, agar bermanfaat bagi
kesaksian dan pelayanan Gereja Tuhan, yang memberitakan Kristus
pada dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sambutlah persembahan
dan hidup kami, Amin.

tetap berdiri
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PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Ibu

: Kehadiran kita di dunia ini karena di utus oleh tuhan Yesus Kristus‟
oleh karena itu hiduplah menurut firman Tuhan dan peliharalah
persekutuan yang indah dengan Tuhan, serta laksanakanlah tugas
pelayanan dan kesaksian kepadaNya dengan setia dan tekun.

NYANYIAN : GB. 214 “TIAP LANGKAHKU‟
1) Tiap langkahku diatur oleh Tuhan
dan tangan kasihNya memimpinku
Di tengah badai dunia menakutkan
hatiku tetap tenang teduh
Refrein Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin
Ke tempat tinggi ku di hantarNya
Hingga sekali nanti aku tiba
Di rumah Bapa sorhga yang baka
2) Di dalam Tuhan saja harapanku,
Sebab di tangan-Nya sejahtera:
Dibuka-Nya Yerusalem yang baru,
Kota Allah suci mulia Refr.
BERKAT
Ayah

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat
Tuhan :
“Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita, dan dari
Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
menyertai kita sekalian..” Mazmur 121: 5-7

Semua

:

KJ 478a „Amin‟ do=f 2/4 MM ± 52
Amin -- Amin -- Amin
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(duduk)
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