IBADAH KELUARGA
TUTUP TAHUN
Kamis, 31 Desember 2020

Persiapan
• Saat Teduh
• Pembagian tugas dalam ibadah
Pembukaan
Adik
Saat ini, kita sudah ada di akhir tahun 2020!
Waktu kita sudah berkumpul di sini,
pasti ada banyak cerita yang ingin kita sampaikan.
Ada saat-saat istimewa yang menjadi kesenangan,
tapi juga ada peristiwa sedih yang menjadi kenangan.
Kakak

Allah yang kita sembah adalah setia,
Dia ada dan setia melihat kita dengan penyertaan
IA benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita –
walaupun kita tidak menyadarinya.

Ibu

Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya,
carilah wajah-Nya selalu!
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib
yang dilakukan-Nya, mujizat-mujizat-Nya

Semua bernyanyi
KC 44

I Tawarikh 16:11-12

AGUNG SETIA-MU, ALLAH BAPAKU

Agung setia-Mu, Allah, Bapaku,
di kala suka, di saat gelap.
Kasih-Mu, Allahku, tiada berubah.
Kau Pelindung abadi, tetap.

Ref.

Agung setia-Mu, agung setia-Mu.
Setiap pagi penuh rahmat-Mu.
Yang kuperlukan tetap Kau berikan:
agung setia-Mu kepadaku.
Ampunan dosaku, damai abadi,
kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu,
kini kekuatan dan besok harapan:
Hujan berkat Kau beri padaku.
Doa Pembukaan
Kakak
...
Pembacaan Alkitab
Adik
...

I TAWARIKH 28:20-21

Renungan
Bapak

Melalui nas di atas, Daud sekali lagi ingin memberi semangat dan
keberanian kepada puteranya, Salomo dan menunjukkan, bahwa Tuhan
akan menyertainya pada saat pembangunan bait suci Maka Daud
meneguhkan Salomo agar bersandar penuh kepada Allah.
• Tiap anggota keluarga bercerita tentang soal ‘ketakutan’
• Dengarkan siapa yang sedia bersaksi tentang keberanian.
• Ayah menyampaikan kekuatan dan kuasa Allah sang Bapa
dan saling menguatkan dan memberi motivasi bagi tiap
anggota
KJ 384

ALLAH BAPA MELINDUNGI

Suara anak-anak Bapa siang malam didengar-Nya;
tiap kali m’reka minta, pertolongan diberi-Nya.

DOA TUTUP TAHUN
(oleh Orang tua atau secara berantai)
KJ 384

ALLAH BAPA MELINDUNGI

Anak-anak milik Bapa disertai, diasuh-Nya;
tangan-Nya lembut dan kuat mencegah niat si jahat.
Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkan-Nya;
dilimpahkan cinta kasih, agar m’reka baik dan suci.
BERKAT
Bpk
Tuhanlah Penjagamu,
Ibu

Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam.

Bpk

TUHAN akan menjaga engkau
terhadap segala kecelakaan;
Ia akan menjaga nyawamu.

Semua

TUHAN akan menjaga keluar masuk keluarga kami,
dari sekarang sampai selama-lamanya.

 Ya Tuhan, t’rima kasih atas yang Engkau beri:
 Haleluya, Haleluya, Haleluya! Amin.
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