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PERSIAPAN



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

Ucapan Selamat Datang
Ibu Kami bersyukur kepada-Mu, Ya Allah sebab oleh karena kasih-Mu kami tetap dapat
menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan
hidup. Ajarlah kami selalu mengandalkan Tuhan agar makin teguh iman, kasih dan
pengharapan kami di dalam Yesus. Mari kita berdiri memuliakan Tuhan …
MENGHADAP TUHAN
Nyanyian Jemaat GB 12 “Masuklah Semua Menghadap Tuhan”
Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya;
Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya
Nas Pembimbing:
Ayah

Mazmur 9 : 2-3

Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya
Mahatinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu

Nyanyian Jemaat GB 246 “Aku Mau Bersyukur”
Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa,
Aku mau bersyukur bagi-Mu, ya Tuhan
Kar’na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi;
Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan
Ditinggikan diri-Mu di atas langit
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi
Ditinggikan diri-Mu di atas langit
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi
Doa Hari Ini
Ibu

duduk 

Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari berdoa:
Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa ini
dengan kerendahan hati, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu
bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa
memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya
Bapa. Agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang
semuanya adalah bersumber daripadaMu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi
sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini.
Amin
hal 2

Nyanyian Jemaat GB 49 “Kasih Pasti Lemah Lembut”
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
Kasih pasti murah hati
Kasih-Mu, Kasih-Mu Tuhan
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
Kasih pasti murah hati
Kasih-Mu, Kasih-Mu Tuhan
Reff

Ajarilah kami ini saling mengasihi
Ajarilah kami ini saling mengampuni
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan
Kasih-Mu kudus tiada batasnya

duduk 

PELAYANAN FIRMAN

Saat Teduh

(Jemaat dimohon hening, mempersiapkan hati & pikiran menyambut Firman Allah)

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Mazmur
107 : 1-9 yang menyatakan ....
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman
Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya!

Semua

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

Khotbah

Saat Teduh

duduk 

ESA DALAM KARYA-NYA

maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, dan dilepaskan-Nya
mereka dari kecemasan mereka. (ay.6)
Menunggu adalah tindakan yang melelahkan dan membosankan. Kalau ada tandatanda yang bisa digunakan untuk mengetahui lama tidaknya waktu menunggu, mungkin
tidak terasa lama. Dengan teknologi informasi, menunggu masih bisa diantisipasi. Misalnya
melalui handphone, orang yang menunggu masih bisa berkomunikasi dengan yang
ditunggu. Ada alatnya untuk mengantisipasi. Bagaimana kalau menunggu sesuatu yang
tidak ada alat mengantisipasinya? Benarkah tidak ada alat atau petunjuk untuk antisipasi
itu? Untuk segala sesuatu mesti ada hal seperti itu.
hal 3

Pemazmur dalam bacaan minggu ini membuktikan adanya alat seperti itu. Alat itu
adalah Tuhan dan kemahakuasaan-Nya. Dalam Dia selalu ada kepastian itu. Dalam Dia,
kepastian itu berlaku bagi semua, timur dan barat, utara juga selatan. Bukan saja dari
semua penjuru, akan tetapi juga seluruh lapisan, jenis kelamin, golongan, usia dan budaya.
Bacaan kita menujukkan, bahwa petunjuk itu hanya sebuah tindakan, yakni “berseru-serulah
mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan
mereka” (ayat 6). Seruan itu adalah tindakan percaya kepada Tuhan, bahwa Ia setia pada
janji-Nya, dan tidak pernah mengecewakan, serta dapat diandalkan. Dari sisi itulah Tuhan
dikatakan esa dalam karya-Nya.
Baru seminggu yang lalu kita merayakan Paskah Kristus. Kita mensyukuri hari
kebangkita Kristus. Paskah itu adalah bukti nyata, bahwa karya Tuha itu esa. Esa dalam arti
karya yang tuntas. Manusia tidak dapat menghentikan karya Tuhan untuk manusia yang
terabaikan, terpinggirkan sesamanya, atau juga oleh Tuhannya seperti yang Yesus alami.
Nyatanya tidak. Tiga hari adalah waktu bagi Yesus yang merasa ditinggalkan. Waktu bagi
kita mungkin tidak tiga hari. Itu bisa berarti tiga minggu, bulan atau tahun. Kapanpun waktu
Tuhan itu, yang pasti Yesus bangkit. Kita hanya perlu mempercayai waktu Tuhan untuk
setiap orang. Bangkit itu pasti! Sebab ada Tuhan yang esa dalam karya-Nya!
JAWABAN JEMAAT
Nyanyian Respons GB 172 “Yesus Telah Bangkit”
Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya
Haleluya, Haleluya!
Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya
Haleluya, Haleluya!
Reff

Haleluya! Haleluya!
Haleluya! Haleluya!

Pengakuan Iman
Doa Syafaat (diakhiri Doa Bapa Kami . . doksologi GB 389A)

berdiri 
duduk 

Pengucapan Syukur
Ajakan Memberi
Adik

Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, atas berkat
dan penyertaan-Nya dalam hidup kita, marilah kita mempersembahkan
persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Bait Tuhan seperti yang tertulis
dalam Amsal 3 : 9-10 yang menyatakan ……

“Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama
dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi
penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan
meluap dengan air buah anggurnya”
hal 4

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 Persembahan GB 82 : 1,2 “Kita Bersyukur Kepada Tuhan”
Kita bersyukur kepada Tuhan
Sambil bawa persembahan kepada-Nya
Reff

Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya

berdiri 

Doa Syukur

Kakak Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur:
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengurbanan-Mu
mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa
persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang
Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya
Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin

duduk 
PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
Ibu

berdiri 

Jemaat, pergilah, beritakanlah Itunjil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari
berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar

Nyanyian Jemaat  KJ 417 “Serahkan pada Tuhan”
Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu;
Kuatirmu semua ditanggungNya penuh
Sedangkan angin lalu dituntun tanganNya,
Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya
Berkat
Ayah Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya…..

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia;
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.” (Bil. 6:24-26)

Semua  GB 401 “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya”
Amin, amin, ya, benar adanya, amin
Amin, amin, ya, benar adanya, amin

hal 5

