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Persiapan



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

AJAKAN BERIBADAH
Ibu

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

berdiri

NYANYIAN UMAT GB 4 “BERSORAK BAGI TUHAN”
Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya;
Hendaklah orang jujur puji nama-Nya
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana,
Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu;
Nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah
Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada;
Segala isi bumi diciptakan-Nya
NAS PEMBIMBING
Ayah Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian-Ku dengan kamu dan
keturunanmu
(Kejadian 9 : 9)

duduk
DOA PENGAKUAN DOSA
Ibu

Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu
yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai
kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah,
bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan
berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan
kepada-Mu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan
kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang
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tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan
damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh KudusMu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan memandang
kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan
pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini.
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman
dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup,
sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan
nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin
NYANYIAN UMAT GB 46 “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG”
Tuhan Yesus sungguh sayang padaku
Aku juga sayang pada-Nya
Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku, aku aman dilindungi-Nya
Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya,
dengan tingkah yang benar,tutur kata yang lembut
ia mengajarkanku taat pada firman-Nya
agar aku memuliakan nama-Nya

PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab
Kejadian 9 : 1-10 menyatakan …
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!
Kel

GB. 393 Haleluya
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!

KHOTBAH
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RENUNGAN
PERJANJIAN YANG ABADI
“Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian-Ku dengan kamu dan dengan

keturunanmu”

Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orangorang sezamannya; dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah (Kej.6:9). Kalimat
tersebut memberikan penjelasan tentang Nuh yang membangun relasi dengan
Allah dan tampak dalam perilaku hidupnya. Karena itulah Nuh mendapatkan
belas kasih Allah. Belas kasih Allah kepada Nuh tidak hanya nyata melalui
persitiwa air bah, tetapi nampak juga dalam teks Alkitab hari ini. Allah
memberkati Nuh dan anak-anaknya. Allah mengadakan perjanjian dengan
Nuh, keturunannya serta segala makhluk hidup yang ada bersama-sama
dengannya.
Spiritualitas yang dimiliki oleh Nuh memberikan dampak dalam
kehidupan bersama. Perjanjian yang Allah adakan bersifat abadi, tidak hanya
berhenti apada kehidupan di jaman Nuh, tetapi juga di dalam kehidupan saat
ini. Kisah ini hendak menyadarkan manusia yang beriman untuk tetap
memelihara relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah tidak hanya sebatas
berdoa dan membaca Alkitab. Relasi itu harus tampak di kehidupan sehari-hari
melalui tindakan yang dinyatakan dalam tugas dan tanggung jawab yang
dipercayakan Allah kepada manusia.
Melakukan tanggung jawab yang Allah percayakan di tengah situasi
dunia saat ini, tentu tidak mudah. Kita dapat belajar dari sikap Nuh yang
berani menunjukkan sikap hidup yang berbeda dari orang-0rang sezamannya.
Ia tetap membangun relasi dengan Allah, sehingga mendapatkan belas kasih
dari-Nya. Hal yang sama juga akan terjadi di dalam kehidupan orang yang
beriman saat ini. Sekalipun situasi sulit, orang beriman akan tetap dimampukan
Untuk bertahan, bahkan memperoleh jalan keluar. Karena itu, mari tetap
kerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sebab Dia menolong dan
memampukan kita.

UMAT MENJAWAB
NYANYIAN UMAT KJ 118 “SUNGGUH MULIA”
Sungguh mulia, berkarunia Hari Natal yang kudus
Duka berakhir; Kristus t’lah lahir
Mari bernyanyi dengan merdu!
4

Sungguh mulia, berkarunia Hari Natal yang kudus
Damai ilahi nyata kembali
Mari bernyanyi yang merdu!
PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . . doksologi GB 389A)

duduk

PERSEMBAHAN SYUKUR
AJAKAN PERSEMBAHAN
Adik Saudara-saudara dalam Kristus mengucap syukurlah kepada Tuhan

dalam akta iman, persembahan syukur dengan pemberian yang
berdasarkan apa yang ada dan bukan berdasarkan apa yang tidak
ada pasti berkenan kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan
mengingat sabda Tuhan dari 1 Tawarikh 16 : 29 yang berbunyi :

“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah
persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah
kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan ”
Tuhan memberkati persembahan saudara
NYANYIAN UMAT

KJ 291 “MARI BERSYUKUR SEMUA”

Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan!
Reff

Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya

--- umat memberi persembahan --Langit bumi ciptaan-Nya mencerminkan kuasa-Nya reff
DOA PERSEMBAHAN
Kakak Mari BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan
ini. “Bapa yang maha kasih yang telah mengutus putranya Yesus bagi
kami Ya Yesus Sumber Berkat, Engkau yang senantiasa mengajar kami
untuk selalu bermurah hati, Engkau yang senantiasa meningatkan kami
untuk selalu merasa berbahagia memberi daripada menerima. Engkau
yang senantiasa mendidik kami untuk selalu memberi dengan tulus hati,
memberi tanpa rasa bangga diri, dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan!
Tolong kami meneladani kasihMu dan kemurahan hatiMu.
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Berkatilah ya Tuhan persembahan syukur kami, dari umat yang telah
Engkau selamatkan ini. Demi Kristus juruslamat dunia kami berdoa.
Amin

duduk

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 UMAT KJ 429 “’MASIH BANYAK ORANG BERJALAN”

BERKAT

Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap
Tuhan, tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat
O, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus
Agar mereka mendapatkan perjanjianMu yang kudus

Ayah Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya
Tuhan memberkati engkau dan melindungi Engkau
Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya
dan memberi engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera
Kel

GB 402A “AMIN”
Amin, amin, amin

Saat Teduh
Salam Persekutuan
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