GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

Jemaat “ABRAHAM” Grup 1 Kopassus - SERANG

Melayani, Bersekutu dan Bersaksi dengan Kasih

Minggu, 08 November 2020
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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

:

Pemeliharaan dan kasih Allah atas kita, sungguh tidak terselami. Ia
merancang dan menyiapkan masa depan kita, melebihi apa yang
kita pikirkan dan bukan hanya dimulai pada saat ini, tetapi jauh
sebelumnya
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. Saat ini,
mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung:
MENGHADAP TUHAN

Nyanyi Umat GB 16 “Kau Yang Layak”
'Kau yang layak 'Kau yang layak 'Kau yang layak Tuhan
Layak 'Kau t'rima puji-pujian hormat dan kuasa penuh
Segala sesuatu telah 'Kau ciptakan seturut dengan maksudMu
Semuanya ada kar'na karyaMu 'Kau yang layak Tuhan
'Kau yang layak 'Kau yang layak Anak domba Allah
Layak 'Kau t'rima puji-pujian hormat dan kuasa penuh
Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah 'Kau tebus
Dan kami menjadi imam dan raja di kerajaanMu
DOA HARI INI
Ibu

: Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: Tuhan yang mulia.

Udara sejuk pagi hari menusuk hingga tulang, embun-embun kecil
mulai mengucap dan beberapa diantaranya menetes ke bawah. Pagi
telah tiba dan matahari menyambut dengan sinar hangat yang penuh
sukacita. Sungguh besar apa yang Engkau miliki di alam semesta ini ya
Tuhan. Dan kami sangat bersyukur telah kembali diizinkan menghirup
udara segar, serta dapat tinggal di dunia yang amat indah ini. Termasuk
menikmati apa-apa saja yang ada di dalamnya. Tuhan, pada pagi ini
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kami akan bersiap untuk melaksanakan aktivitas rutin sehari-hari. Kami
tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya apakah sukacita atau
dukacita. Engkau lebih tahu daripada kami, maka dari itu, kami hanya
dapat memohon pertolongan dan penyertaan dari Engkau. Berkatilah
setiap jejak langkah yang akan kami tapaki hari ini. Lindungilah kami
dari segala macam marabahaya. Ciptakan suasana hati gembira di
lingkungan yang saya tinggali. Dan saya akan sangat bersyukur atas itu.
Hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.

(duduk)

Menyanyi KJ 40 : 1, 2 “Ajaib Benar Anugerah ”
1. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh.
2. Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang, 'ku lega! Syukur,
bebanku t'lah lepas berkat anugerah!
PEMBERITAAN FIRMAN



DOA MOHON ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB

Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab

IMAMAT 8 : 1-30 yang menyatakan …..

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

(duduk)

Nyanyian GB. 117 “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU”
1. Ajar kami melakukan FirmanMu Tuhan
Dalam kata dantindakan turut maksudMu
2. Ajar kami hidup rukun, damai dan tent’ram
Pun dimana kami ada nyata kasih-Mu
3. Utus kami, Jurus’lamat, jadi saksimu
Memb’ritakan kes’lamatan bagi dunia
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)
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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 pesembahan 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.” (Maleakhi 3 : 10)

Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus
Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM No. 163-000127927-5
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
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agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami
agar setia t'rus bersyukur.
DOA SYUKUR
Anak

Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA:

Bapa di Surga kami mengucap syukur pada hari ini kami telah
mendengarkan sebagian daripada FirmanMU. Biarlah Firman yang
sudah disampaikan oleh hambanya dapat tertanam di setiap hati kami
masing masing. Menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan
kehidupan kami sehari hari. Untuk hambamu yang sudah
menyampaikan Firman Tuhan kami mohon berkati dalam
kehidupannya, dalam pelayananya agar FirmanMU semakin
dibentangkan. Dan pada saatnya Tuhan kami akan memberikan
persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon
Tuhan berkati bagi yang akan memberi dan juga yang belum sempat
memberi biarlah pelayanan ditempat ini semakin diberkati. Didalam
nama Tuhan Yesus kami akan memberi persembahan kami yang
terbaik, Haleluya. Amin
Tetap berdiri
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. 441 “Ku ingin Menyerahkan”
1. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku,
sekalipun tak layak, kepada Tuhanku.
Kubunuh keinginan dan hasrat hatiku,
supaya hanya Tuhan mengisi hidupku.
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
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J

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