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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 : 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali 

menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat 

mereka sedih dan dalam ketakutan; saat mereka putus asa 

menempuh perjalanan; saat mereka bekerja tanpa hasil dan 

dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih 

menjadi sukacita; merubah putus asa menjadi pengharapan; 

merubah kegagalan menjadi berhasil; merubah segala hal dan 

membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan 

penampakan-Nya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid 

dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. 

Ia akan menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera 

bagi kita yang percaya kepada-Nya.  

Semua : SYUKUR KEPADA TUHAN YESUS YANG SELALU MENYERTAI, 

MENOLONG DAN MEMBERI DAMAI SEJAHTERA BAGI KITA.  

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

menyanyikan: KJ 222 “AGUNGKAN RAJA MULIA”  

MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian: : KJ. 222b Agungkan Raja Mulia 

1.  Agungkan kuasa namaNya; malaikat bersujud! 

Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

4.  Jemaat yang tak melupakan derita Penebus, 

b'ri hormat di hadiratNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

7.  Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut; 

akui KerajaanNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

8.  Kiranya kita k'lak serta di sana bersujud. 

Hai ikut, alam semesta, dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 
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DOA HARI INI  

Ibu Tuhan dan Allah Kami, kami mengucap syukur kepada-Mu 

atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaan-Mu 

disepanjang hidup ini. Kami menyerahkan kepada-Mu 

seluruh jiwa dan raga kami, dan kami persembahkan 

kepada-Mu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada 

minggu yang baru ini. Berkati kami ya Tuhan dan 

tolonglah kami untuk berbuat baik kepada semua orang. 

Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan 

kami serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami.  

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        (duduk) 

NYANYIAN KJ 38 “T‟lah Kutemukan Dasar Kuat” Do = f  

1.  T'lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku.  

 Kekal, ya Bapa, Kau membuat PutraMu Dasar yang teguh:  

 biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap!  

5. Inilah dasar andalanku, biarpun apa kutempuh:  

 ya Tuhan, rahmatMu berlaku sepanjang jalan hidupku!  

Sampai kekal kupujilah samud"ra rahmat yang baka!  

(duduk) 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

 DOA MOHON ROH KUDUS (Seorang Anak) 

 PEMBACAAN ALKITAB  

 

Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 

Yoel  1 : 1-12 yang mengatakan ...  

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 

mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!    

Semua Haleluya, Haleluya, Haleluya                   

 (duduk) 
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KHOTBAH 

--Saat Teduh-- 

Nyanyian  GB 258 “Bila Badai Hidup Turun”  

 1.  Bila badai hidup turun dan samud‟ra menderu 

  Ku cari „kan perlindungan di naungan Tuhanku 

  Reff Dilindungi, dilindungi dari mara di naungi 

   Dilindungi, dilindungi dinaungan Tuhanku 

2.  Dan kendati „ku dicoba, makin nyata kasihNya 

 Kar‟na dalam kasih jua dipecutNya anak-Nya    Reff 

4.  Meskipun kupikul salib waktu badai menerpa 

 Yesus jaga „kan jiwaku, aku aman dan lega 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 agar bijak menangani pencegahan 

penyebaran virus corona dari tingkat pusat sampai di daerah.  

 Berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien 

covid 19. Juga semua pihak  terkait yang ikut serta menangani baik TNI 

POLRI, Pegawai RS, Cleaning service, Supir ambulans, Petugas pemakaman 

dll 

 Berdoa bagi keluarga-keluarga anggota keluarganya menderita sakit dan 

yang berdukacita kehilangan anggota keluarganya. 

 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 

menjaga keamanan dan kesatuan bangsa dan Negara NKRI 

 Prajurit Kopassus yang adalah warga jemaat yang saat ini bertugas di 

berbagai daerah. 

 Saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri 

 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 Surat 2 Korintus 8 : 12 “Sebab jika 

kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, 

kalau pemberiaanmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, 

bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.” 

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 288 : 1, 2 “Mari Puji Raja Sorga” do = d  

1.  Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!  

Ditebus-Nya jiwa raga, maka puji nama-Nya!  

Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!  

2.  Puji Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib,  

 dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik.  

 Puji Dia, puji Dia, yang setia-Nya ajaib!  

DOA SYUKUR 

Adik :  Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada 

Tuhan dalam doa syukur : Allah Bapa Mahabaik, kami mengaku 

dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang 

sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan 

dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun, bersumber dari kasih 

Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon 

berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan 

pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin  

tetap berdiri 
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PENGUTUSAN 

 

AMANAT PENGUTUSAN  

Ibu   :  Lakukanlah Firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan 

kita sehari-hari, ingatlah pesan Tuhan dalam KOLOSE 2 : 6 - 7, 

yang menyatakan : “Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan 

kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah 

kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah 

kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan 

kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 

NYANYIAN : DOA KAMI  

Syukur untuk setiap rencanaMu 

Dan rancanganMu yang mulia 

Dalam satu tubuh kami bersatu 

Mencari duta kerajaanMu 

Kuucapkan berkat atas Indonesia 

Biar kemuliaan Tuhan akan nyata 

Reff : 

Bagi bangsa ini kami berdiri 

dan membawa doa kami kepadaMu 

Sesuatu yang besar pasti terjadi 

dan mengubahkan negeri kami 

Hanya namaMu Tuhan ditinggikan 

atas seluruh bumi 

Kami rindu melihat Indonesia 

pulih dari semua problema 

Hidup dalam jalan kebenaranMu 

Pancarkan terang KemulianMu 

Kuucapkan berkat atas Indonesia 

Biar kemuliaan Tuhan akan nyata 

Reff : 

Bagi bangsa ini kami berdiri 

dan membawa doa kami kepadaMu 

Sesuatu yang besar pasti terjadi 

dan mengubahkan negeri kami 
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BERKAT  

Ayah  Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat 

Tuhan :  

 “Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan 

dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia 

menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus 

dengan kasih yang tidak binasa. (EFESUS 6 : 23—24)   

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

 Amin  --  Amin  --  Amin   (duduk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


