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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 : Tuhan Allah Semesta Alam dengan kasih dan kebaikan-Nya telah 

memelihara alam indah Indonesia dan menjaga kesatuan kita sebagai 

bangsa yang beragam sukunya, bahasanya, budaya dan keyakinannya. 

Allah juga yang telah membebaskan dan memimpin bangsa dan negara 

mencapai 75 tahun Indonesia Kerja Bersama. Di hari istimewa ini kita 

bersyukur dan merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa yang bebas dan 

bermartabat seraya memohon anugerah Tuhan untuk tetap memimpin dan 

melindungi negeri tercinta ini dari upaya-upaya memecah belah dan 

menghancurkan. Merdeka, merdeka, merdeka!  

Semua : HARI MERDEKA – H Mutahar  

  Tujuh belas agustus tahun empat lima,  

  itulah hari kemerdekaan kita  

  Hari merdeka nusa dan bangsa,  

  hari lahirnya bangsa Indonesia.  

  Merdeka! Sekali merdeka tetap merdeka  

  selama hayat masih di kandung badan.  

  Kita tetap setia tetap sedia mempertahankan Indonesia  

  Kita tetap setia tetap sedia membela negara kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 

Ayah : Marilah kita berdiri menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-

tengah persekutuan kita !  

 

† Nyanyian Jemaat : KJ 337 : 1 “Betapa Kita Tidak Bersyukur”  

1. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur;  

lautnya luas, gunungnya megah,  

menghijau padang, bukit dan lembah.  

Refrein: Itu semua berkat karunia  

 Allah yang Agung, Mahakuasa;  

 itu semua berkat karunia  

 Allah yang Agung, Mahakuasa. 
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3. Bumi yang hijau, langitnya terang,  

berpadu dalam warna cemerlang; 

indah jelita, damai dan teduh,  

persada kita jaya dan teguh.  Reff: 

DOA HARI INI 

Ibu : Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: Ya Tuhan Allah Bapa 

Kami, Terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau karuniakan kepada 

kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih 

diberikan nafas kehidupan, untuk menghirup udara segar dan mengagumi 

alam ciptaanMu, serta berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau berikan 

sangatlah berharga, karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya kami 

ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat bijaksana 

dariMu Tuhan untuk melalui hari ini dengan bijak, dan menjalani hari seolah 

hari ini adalah hari terakhir kami hidup di dunia ini. Kami ingin memulai hari 

ini dengan ucapan syukur kepada-Mu atas setiap berkat yang Kau berikan 

dan dengan bersikap dan berpikir positif. Kami menyerahkan setiap usaha, 

pekerjaan, dan seluruh aktifitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan 

penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. 

Amin 

NYANYIAN KELUARGA KJ 38 “T‟lah Ku Temukan Dasar Kuat” 

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

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

     biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap! 

 

2.   Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku: 

     Tuhan, Kaurangkul dalam kasih pedosa yang menjauhiMu! 

     HatiMu iba tergerak mencari aku yang sesat.      

(duduk) 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

 DOA MOHON ROH KUDUS  

 PEMBACAAN ALKITAB  

 

Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kisah Para 

Rasul  28 : 17- 29 yang mengatakan ...  

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang mendengar 

Firman Tuhan dan yang melakukannya. HOSIANA!    

Semua Haleluya, Haleluya, Haleluya                   

duduk 
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KHOTBAH 

Nyanyian KJ 336 : 1, 3 “Indonesia, Negaraku” do = d 3 ketuk  

1. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memb‟rikannya;  

kuserahkan di doaku pada Yang Mahaesa.  

3.  Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya;  

 keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya.  

 

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 

 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 mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan 

bagiNya. Ingatlah pesan Alkitab dari Injil Lukas 6 : 38 yang menyatakan 

“Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, 

yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam 

ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan 

kepadamu.” Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.Tuhan 

memberkati.  
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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:  GB 87 : 1, 2 “Aku Bersyukur Pada-Mu” Do= F 9/8 ketuk 

1. Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!  

DitebusNya jiwa-raga, maka puji namaNya!  

Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta! 

2.  Puji Yang kekal rahmatNya bagi umat dalam aib, 

dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik. 

Puji Dia, puji Dia, yang setiaNya ajaib! 

 

DOA SYUKUR 

Anak  Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA:  

Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan Sorga, terimakasih kami 

ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. 

Terimakasih atas firman yang telah disampaikan oleh HambaMu, kiranya 

dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami akan 

memberikan korban persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah 

kami berikan besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini 

dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ditempat ini sehingga 

namaMu dipuji dimuliakan. Terimakasih ya Tuhan, inilah doa kami. Didalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Amin. 

                    Tetap berdiri 

PENGUTUSAN 

 

AMANAT PENGUTUSAN  

Ibu   :  Kini pergilah dengan membawa damai sejahtera dari Firman Tuhan yang telah 

kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan 

lakukanlah Firman Tuhan.  

Nyanyian Pengutusan: KJ 406 : 1, 3 “Ya Tuhan, Bimbing Aku”  

1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,  

sehingga „ku selalu bersamaMu.  

Engganlah „ku melangkah setapak pun,  

„pabila Kau tak ada di sampingku.  

 

3.  Dan bila tak kurasa kuasaMu,  

  Engkau senantiasa di sampingku.  

   Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,  
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   sehingga „ku selalu bersamaMu. 

BERKAT  

PF  Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya: 

TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU;  

TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA  

DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA 

TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU 

DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA 

J KJ 478b  

 AMIN... AMIN... AMIN... 

~ SAAT TEDUH ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


