GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT (GPIB)
Tata Ibadah Keluarga di Bulan Pelkes
Rabu, 10 Juni 2020

PERSIAPAN
 Doa Pelayan Ibadah
Sapaan
PL
Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi
kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat
ini.
Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah.
Mari bersaat teduh. . . .
AJAKAN BERIBADAH
PL
Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena
kasih-setia-Nya besar atas kita.
MENGHADAP TUHAN
Menyanyi KJ 18 : 1-2 ALLAH HADIR BAGI KITA
Allah hadir bagi kita dan hendak memb'ri berkat,
melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat.
Refr : Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.
Allah hadir, sungguh hadir di jemaatNya yang kudus;
Biar kasih kurniaNya menyegarkan kita t'rus.


Refr :

Doa Pembukaan
PL Ya Tuhan Allah, Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu
dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap
sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau
kesukaran yang kami lalui hari ini.
Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna

dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini
berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah syukur hati dan permohonan kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Mazmur Pujian 73 : 21-28
Menyanyi GB 300 : 1 KEPADAMU KU BERDOA
Kepada-Mu ku berdoa dan 'ku pinta:
"Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku."
Kar'na 'ku tahu 'Kau selalu di sisiku.
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepada-Mu.
Refr : Kar'na 'ku tahu, 'ku tahu pasti,
oh, Tuhan, apapun juga di dunia ini.
Tanpa Kau, Tuhan, semuanya tak 'kan berarti.
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepadamu.
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
........
PEMBACAAN ALKITAB
PL
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu
dari Injil Yohanes 4 : 11-26 yang mengatakan ……….
Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya.
Terpujilah Tuhan Yesus, Haleluya!
J

KJ 473a Haleluya

KHOTBAH: Berikan Yang Aku Butuhkan.

JAWABAN UMAT
PL

Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan, sekaligus memberikan persembahan
syukur.

Menyanyi GB 214 : 1- 3 TIAP LANGKAHKU
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan
dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh.
Refr : Tiap langkahku ‘ku tahu Tuhan yang pimpin
ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa sorga yang baka.
Di waktu imanku mulai goyah
dan bila jalanku hampir sesat,
ku pandang Tuhanku, Penebus dosa,
‘ku teguh sebab Dia dekat.

Refr :

Di dalam Tuhan saja harapanku,
sebab di tangan-Nya sejahtera:
Dibuka-Nya Yerusalem yang baru,
kota Allah suci mulia.

Refr :

DOA SYAFAAT + SYUKUR

(diakhiri doa Bapa Kami)
PENGUTUSAN

AMANAT PENGUTUSAN
PF Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku Firman Tuhan di
sepanjang hidupmu.
Menyanyi KJ 363: 1, 3 BAGI YESUS KUSERAHKAN
Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya;
hati dan perbuatanku, pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.

Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku;
pada Dia ‘ku terpaut, Dia Jurus’lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatlku.
BERKAT
PF
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya:
J

KJ 478c AMIN

