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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 : Kami datang menyembahMu ya Allah saat kami berada 

dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan 

besar yang belum pernah kami alami, yang menantang 

bukan hanya kesejahteraan kami, etapi juga kelanjutan 

kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah 

sumber kehidupan agar Dia menguatkan iman kita dalam 

menghadapi pergumulan pandemic yang berat ini. Kita 

percaya bahwa, doa yang lahir dari iman akan 

menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan 

membangunkan dia... Saat ini, mari kita berdiri dan memuji 

Tuhan dengan kidung: 

 

MENGHADAP TUHAN 

Nyanyi Umat  KJ. 15 “BERHIMPUN SEMUA”  

1. Berhimpun semua menghadap Tuhan           

dan pujilah Dia, Pemurah benar. 

Berakhirlah segala pergumulan, 

diganti kedamaian yang besar 

2. Hormati namaNya serta kenangkan 

mujizat yang sudah dibuatNya. 

Hendaklah t’rus syukurmu kaunyatakan 

di jalan hidupmu seluruhnya. 

 

DOA HARI INI 

Ibu : Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: Ya 

Allah, Bapa sumber segala kerahiman. Pada awal hari 

baru ini kami menghaturkan puji dan syukur kepada-Mu 

atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami 

bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan 

membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah 
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kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan 

mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah kami 

sepanjang hari ini; arahkanlah pikiran dan hati kami, 

jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, 

tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan 

mementingkan diri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan 

sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang 

kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang 

menghina. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, 

supaya sepanjang hari ini kami dapat melakukan seturut 

kehendakMu, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu 

ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan 

mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini 

kami sampaikan kepada-Mu, Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa dan bersyukur, Amin.  

(duduk) 

Menyanyi KC. 49 “Ajar Aku Mendengar Sperti Samuel” 

Ajar aku mendengar seperti Samuel 

bila Kau memanggilku seperti Samuel 

Tuhan panggil namaku, b’rilah tugas padaku 

ajar aku mendengar seperti Samuel. 

Ajar ku menjawabMu seperti Samuel  

Tuhan, Kau bersabdalah, hambaMu, mendengar 

Apa juga titahMu kan ku turut segera  

ku sampaikan firmanMu seperti Samuel 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

 DOA MOHON ROH KUDUS  

 PEMBACAAN ALKITAB  

 

Ayah  Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 

Kitab Amsal 23 : 12-16   yang menyatakan …..  

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 

mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!    
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Semua Haleluya, Haleluya, Haleluya                   

duduk 

 

Nyanyian GB. 117 “Ajar Kami Melakukan FirmanMu” 

1. Ajar kami melakukan FirmanMu Tuhan 

Dalam kata dan tindakan turut maksudMu 

12 Ajar kami tak andalkan kuasa dunia 

Tapi mau bergantung pada kuasa kasihMu 

 
PENGAKUAN IMAN       (berdiri) 

Ayah : 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. 
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PENGUCAPAN SYUKUR 

 

 AJAKAN MEMBERI 

Kakak Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan bagiNya. Ingatlah pesan Alkitab yang 

berbunyi: Ingatlah pesan Alkitab dari Surat 2 Korintus 

8:14yang mengatakan"Maka hendaklah sekarang ini 

kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar 

kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan 

kamu, supaya ada keseimbangan". Tuhan memberkati 

persemahan saudara. 

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 79 : 1, 2 “B’ri PadaNya”  

 1.  B’ri padaNya seg’nap hatimu  

  B’ri padaNya seg’nap hidupmu 

   Kar’na engkau kepunyaanNya 

  Dan Iapun Tuhanmu 

3.   B’ri padaNya seg’nap waktumu;  

B’ri padaNya seg’nap kasihmu, 

Kar’na engkau kepunyaanNya 

Dan Iapun Tuhanmu 

DOA SYUKUR 

Anak  Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA Kita berdoa dalam doa 

syukur secara bersama-sama: sekarang ya Allah kami, kami 

bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu yang agung itu, 

sebab siapakah kami, sehingga kamimampu memberi 

persembahan sukarela seperti ini? sebab daripadaMulah 

segala-galanya dan dari tanganMu sendirilah persembahan 

yang kami berikankepadaMu. Amin.   

Tetap berdiri 
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PENGUTUSAN 

 

AMANAT PENGUTUSAN  

Ibu   :  Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman 

Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman 

kepada semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan.  

Nyanyian Pengutusan: KJ. 429 - Masih Banyak Orang Berjalan  

1. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. 

Tuhan, tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. 

O, berilah keselamatan pada orang yang Kautebus, 

agar mereka mendapatkan perjanjianMu yang kudus. 

3.  Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan 

kasih sorgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang 

mengurapi, agar kami tetap tekun di dalam kasih melayani 

setiap orang berkeluh. 

 

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 ~ 

 

 

 

 

 

 

https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=429&res=kidung_jemaat
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