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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.
MENGHADAP TUHAN

Ayah : Marilah kita berdiri memuji Tuhan yang hadir di tengah-tengah
persekutuan kita !
Nyanyian Jemaat : PKJ 13 “Kita Masuk Rumahnya”
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.

duduk

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 Kauberikan dan
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dengan bersikap dan berpikir positif. Kami menyerahkan setiap usaha,
pekerjaan, dan seluruh aktifitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan
penyertaan-Mu. Didalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.
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.

PEMBERITAAN FIRMAN



DOA MOHON ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB

Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab

KELUARAN 21 : 1-6 yang menyatakan …..

Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar
Firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya!
Semua Haleluya, Haleluya, Haleluya
duduk

KHOTBAH
Nyanyian GB. 284 “Dijalan Hidup Yang Lebar Sempit”

1.

Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang
Tolong mereka yang dalam gelap bawalah sinar terang
Reff

3.

Pakailah aku jalan berkatMu, memancarkan cahayaMu
Buatlah aku saluran berkat, bagi siapa yang risau penat

Seperti Tuhan memb‟ri padamu dan mengasihi engkau
B‟ri bantuanmu dimana perlu, Yesus mengutus engkau Reff ….
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PENGAKUAN IMAN
PF

(berdiri)

: 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.

Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus
Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM No. 163-000127927-5
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NYANYIAN: GB 87 : 1, 2 “Aku Bersyukur Pada-Mu”

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:
„Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya
agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada
janji-Nya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus,
sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai
berkat dan rezeki. Kepada-Mu saja kami persembahkan pemberian kami.
Terimalah ya, Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk
mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 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: GB. 120 “Kristus Memanggil Diriku”
Yesus memanggil diriku juga mengutus dirimu
Untuk wartakan kebenaran firman-Nya
Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu
Kristus memanggil dan mengutus dirimu
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Reff

Dia memanggil, Dia mengutus
Dia membimbing dan besertamu selamanya

Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia
Tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu
Janganlah bimbang dan resah ataupun takut dan gentar
Ingatlah, Tuhan bersamamu s‟lamanya Reff ...
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 ~
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