GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

Jemaat “ABRAHAM” Grup 1 Kopassus - SERANG

Melayani, Bersekutu dan Bersaksi dengan Kasih

Minggu, 13 September 2020

Persiapan Ibadah



Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga untuk
terlibat dalam liturgi.
Setiap keluarga mengambil saat teduh….

Panggilan Beribadah
Ayah

:

Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita lalui
meski dengan pergumulan, namun kita menyadari kasih setia Tuhan
sajalah, yang menguatkan kita untuk tetap berjalan maju apapun
situasi dan kondisinya. Injil Matius 6:27 menyatakan “Siapakah di
Antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan
sehasta saja pada jalan hidupnya?”Kiranya ibadah ini menjadi
ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita.
hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita tentang perjalanan
iman bersama dengan Tuhan yang telah memulai, menuntun dan
memberkati kehidupan. Tuhan yang MAHAKASIH menuntun kita
mendengarkan suara-Nya melalui persekutuan hari ini. Marilah kita
berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita sambil tetap memuji
Tuhan.
MENGHADAP TUHAN

Nyanyian Jemaat : GB. 4 Bersorak Bagi Tuhan
Bersorak bagi Tuhan wahai umatNya
Hendaklah orang jujur puji namaNya
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana
Bermazmur bagi Tuhan danbersyukurlah
Nyanyikan lagu baru bagi umatNya
Nyaringkan suaramu dan bersoraklah
Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada
Segala isi bumi diciptakan-Nya
DOA HARI INI
Ibu

: Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: Ya Tuhan, sebagai

orang yang “telah beroleh belas kasih” dan beroleh mandat untuk
“memberitakan
perbuatan-perbuatan
besar”,
seharusnyakami
menunjukkan jatidiri sebagai murid Kristus dan meneladani-Mu dengan
cara berbelarasa terhadap sesama.Tuntunlah kami untuk dapat
menunjukkan kasih terhadap sesamadengan cara memuliakan martabat
mereka yang menderita.Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doadan

permohonan kami serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran
kami.Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.Amin
(duduk)
NYANYIAN KELUARGA PKJ 15 - Kusiapkan Hatiku, Tuhan
Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu, saat ini.
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadiratMu, saat ini.
Curahkan pengurapanMu kepada umatMu saat ini.
Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firmanMu.
FirmanMu, Tuhan. tiada berubah,
sejak semulanya dan s‟ lama-lamanya tiada berubah.
FirmanMu, Tuhan, penolong hidupku,
Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu.
PEMBERITAAN FIRMAN



DOA MOHON ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB

Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab

Amsal 1 : 8-19 yang menyatakan …..

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

Nyanyian GB. 52 Hai Dengarlah Anakku
Reff

Hai dengarlah anakku,
nasehat yang di b‟rikan orangtuamu
Kar‟na panjang umurmu serta sejaht‟ra
di tambahkan padamu

1. Janganlah kiranya kasih dan setia
Serta kebajikan meninggalkanmu
Tuliskanlah itu dalam hatimu
Serta kalungkan itu pada lehermu
Reff ….
2. Percayalah pada Tuhanmu
Dan jangan „kau bersandar pada pengertianmu;
Dan akui Dia dalam lakumu,
Maka jalanmu akan di luruskan-Nya Reff ….

duduk

(berdiri)

PENGAKUAN IMAN
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 yang berbunyi:
“Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan
ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak
membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat
kepadamu sampai berkelimpahan.” (Maleakhi3: 10) Tuhan
memberkati saudara dan persembahan 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: KJ. 302 - Kub'ri Persembahan

1. Kub'ri persembahan pada Tuhanku sambil
puji Yesus, Jurus'lamatku.
---- memberi persembahan ----2. Dengan sukaria kub'ri padaMu dan
merasa kaya dalam Tuhanku.
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 hatikami.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 dalam

perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa
menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan dan
wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai Gereja, dengan keyakinan
kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan
kita kehidupan yang baru. Ingatlah Nas Alkitab yang terambil dari Kitab
Amsal 19:21: “Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan
Tuhanlah yang terlaksana.”

Nyanyian Pengutusan: KJ. 436 “Lawanlah Godaan”

1. Lawanlah godaan, s'lalu bertekun;
tiap kemenangan kau tambah teguh;
nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang.

2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah;
Tindakanmu tulus tiada bercela:
junjung kebenaran, hidup dalam
t'rang, harap akan Yesus: pasti kau menang.
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang.
BERKAT
PF

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

Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu, yang jauh dan
dekat. Agar kedamaian, rasa syukur, serta bahagia meliputi
keseharianmu. Tuhan memberkati tangan, kaki dan pikiranmu
sehingga engkau bekerja dengan tulus menjadi bentara Kristus yang
setia. Tuhan menjauhkanmu dari orang-orang jahat dan fasik dan
mendekatkanmu kepada orang-orang benar. Tuhan menyembuhkan
hatimu yang terluka dan berbeban berat supaya engkau mengalami
kemenangan dan pembebasan. Tuhan menopangmu ketika engkau
berjuang menjadi berkat ditengah ancaman, agar engkau berdiri tegak
dan berani menyatakan kebenaran. Dia menyertaimu dari sekarang
sampai selama-lamanya.
J

KJ 478b
AMIN... AMIN... AMIN...
~ SAAT TEDUH ~

