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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 : Beribadah kepada TUHAN dengan sukacita datanglah ke 

hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Tuhan setia berkarya 

mempersatukan dan meneguhkan iman kita. Rencananya 

indah pada waktu-Nya dan tidak terlambat pertolongan 

atas kita.  

Semua : Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar besar 

kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang dan 

penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya, segala 

yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepada-Mu Tuhan 

dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau.  

Ayah : Saat ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan 

menyanyikan: KJ 21 : 1, 2 “HARI MINGGU, HARI YANG 

MULIA”  

MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian: KJ 21 : 1, 2 “HARI MINGGU, HARI YANG MULIA”  

1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.  

Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.  

Refrein:  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.  

  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.  

2. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih.  

Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Refr 

DOA HARI INI  

Ibu Ya Allah Mahakasih, Di hari yang kudus ini, di Minggu V Sesudah 

Paskah, kami memuliakan Engkau, oleh karena Engkau 

mempertahankan hidup kami. Saat ini kami beribadah kepada-

Mu, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu.  



3 

 

Semua  Kami mohon urapi kami dengan Roh-Mu agar semua pujian dan 

doa yang naik kepada-Mu sungguh-sungguh keluar dari hati yang 

tulus.  

Ibu Kami mengaku Engkaulah Allah Pencipta langit dan bumi, yang 

tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai 

sejahtera kiranya turun ke atas kami. 

Semua 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. 

Ibu 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 kepada Yesus 

Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu 

yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. 

Semua 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 Semua AMIN 

NYANYIAN KELUARGA KJ 34 : 1, 2 “DI SALIB YESUS DI KALVARI”  

do = g  

1. Di salib Yesus di Kalvari kus"rahkan dosaku yang keji.  

Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!  

Refrain:  Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya!  

  Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!  

2. Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku.  

Sungguh "ku s"lamat, "ku ditebus! Puji namaNya! Refr  

(duduk) 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 

 DOA MOHON ROH KUDUS  

 PEMBACAAN ALKITAB  

 

Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 

1 Korintus 4 : 6-13  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 39 “BUKAN KAR’NA UPAHMU ”  

 1.  Bukan karna upahmu dan bukan kar‟na kebajikan hidupmu 

  Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu 

  Allah mengampuni kesalahan umatNya  

  Oleh kar‟na kemurahanNya 

  Melalui pengorbanan Putra tunggalNya  

  di tebusnya dosa manusia 

  Reff Bersyukur, hai bersyukur kemurahanNya pujilah 

   Bersyukur hai bersyukur selamanya 

2.  Janganlah Kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu 

 Baiklah s‟lalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanm 

 Keangkuhan tiada berkenan kepadaNya  

 orang sombong di rendahkanNya 

 Yang lemah dan hina dikasihiNya penuh 

 Yang rendah kan di tinggikanNya 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) 
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 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 

Kakak : Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan  

mengingat firman-Nya dalam Kitab I Tawarikh 29:17a “Aku 

tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan 

berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun 

mempersembah-kan semuanya itu dengan sukarela dan 

tulus ikhlas”. 

Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ (Pnt. 

Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB 

ABRAHAM  No. 163-00-0127927-5 

NYANYIAN:  KJ. 302 - KUB'RI PERSEMBAHAN  

1.  Kub'ri persembahan pada Tuhanku sambil 

puji Yesus, Jurus'lamatku. 

2.  Dengan sukaria kub'ri padaMu dan 

merasa kaya dalam Tuhanku. 

---- Umat memberi persembahan  ----- 

3.  Mari kawan-kawan rela hatilah bawa 

persembahan; datanglah seg'ra. 

https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=302&res=kidung_jemaat
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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 :  

Tuhan kami percaya atas berkat-berkatMu yang membuat 

kami dapat memberi bagi karya pelayanan dan kesaksian di 

tengah jemaatMu. Kuduskanlah ya Tuhan, semua yang kami 

beri dan ajar kami untuk selalu bersyukur bahwa kasih 

setiaMu selamanya hadir dalam hidup kami. Demi nama 

Tuhan Yesus, Sumber berkat. Amin.     tetap berdiri 
 

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. 277 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAU DENGAR” 

(do=bes)  

1) Firman Tuhan sudah kaudengar, laksanakan dalam hidupmu.  

Firman Tuhan hendaklah kausebar pada orang di sekelilingmu.  

Refr  Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; wartakan karya kasih-

Nya.  

     Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu ….  

    majulah tetap teguh.  

2) Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu.  

Sangkal diri sebagai hamba-Nya; jadi saksi setia dan tekun. Refr. 
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BERKAT  

Ayah Ayah  Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah 

berkat Tuhan :  

 “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 

selama-lamanya. 

.” Mazmur 121: 5-8 

 Semua : KJ 478a „Amin‟ do=f 2/4 MM ± 52  

 Amin  --  Amin  --  Amin              

(duduk) 
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