Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
Jemaat KHARISMA – Jakata Selatan

TATA IBADAH KELUARGA
Rabu, 17 Februari 2021
PENJELASAN IBADAH

Jemaat saling menyapa

Persiapan pelayan dan jemaat di rumah masing-masing

Pengenalan lagu, khususnya nyanyian yang baru

Kesaksian Tuan Rumah

Mempersiapkan bacaan Alkitab dan sikap beribadah

Meneduhkan diri
Liturgos

Lit

Hari ini Gereja merayakan Hari Rabu Abu,
saat dimulainya masa Prapaskah.
Abu melambangkan dukacita, ketidak-abadian
dan sesal atau tobat.
Demikian Gereja mengingatkan kita akan keterbatasan manusia;
lalu memanggil kita untuk hidup dalam
semangat pertobatan sejati.
Abu juga mengajak kita agar sepanjang masa Prapaskah
mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, wafat,
dan bangkit demi keselamatan manusia.

Hanya dengan kerendahan hati dan dipenuhi kasih Yesus,
akan kita rasakan pertolongan Roh Kudus
yang memampukan kita mengalahkan dunia.
... saat teduh …
Ajakan Beribadah
Lit
Dalam keheningan di hadapan Allah, mari berdiri dan menyanyi:
KJ 7
YA TUHAN, KAMI PUJI NAMAMU BESAR
Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar.
Langit, buana, laut bersyukur semua
Malaikat segenap memuji Dikau jua.
Kemuliaan-Mu tetap senantiasa.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa!
Para rasul di sorga kemuliaan-Mu
serta nabi dan martir mengagungkan-Mu.
G'reja yang t'lah menang dan yang diperjuangan
Mengaku nama-Mu, madahnya berkumandang.
Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas.
Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas!
Doa Pembukaan
Lit
Jemaat yang bersukacita, mari kita berdoa:
KJ 7
YA TUHAN, KAMI PUJI NAMAMU BESAR
Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh,
sucikan kami di persekutuanMu,
supaya kami jangan mengandalkan diri
dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri.
Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kauberikan
Kepenuhan harapan yang kami nantikan.
Pemberitaan Firman
 Doa mohon bimbingan Roh Kudus
 Pembacaan Alkitab I YOHANES 5 : 4, 5 . . . Haleluya!
 Renungan

“ IMAN MENGALAHKAN DUNIA ”
... hening ...

Nyanyian Bersama
GB 231
DALAM HIDUP BERIMAN
Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang.
Saat iman ku lemah, Yesuslah andalanku.

Refrain

Biar waktu melenyap, yakin pada-Nya tetap!
Bersama-Nya ‘ku teguh; Yesuslah andalanku!

Cah’ya Roh-Nya yang cerlang masuk hati yang gersang,
tuntunan-Nya pun teguh; Yesuslah andalanku!
Doa Syafaat
PF
...

DOX 

Pengucapan Syukur
Lit
....
“Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain
mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu
mencukupkan kekurangan mereka,
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan
kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan”.
2 KORINTUS 8:12-14

Mari bersukacita dengan pemberian tulus bagi Allah.
GB 231
DALAM HIDUP BERIMAN
Doa dan nyanyianku kupanjatkan tak jemu.
Walau banyak seteru, Yesuslah andalanku!
Refrain
Biar waktu melenyap, yakin pada-Nya tetap!
Bersama-Nya ‘ku teguh; Yesuslah andalanku!

menyiapkan persembahan syukur
untuk dbawa ke gereja / transfer
Walau dunia ‘kan lenyap kupercaya pada-Nya;
sampai akhir hidupku, Yesuslah andalanku!
Refrain
Biar waktu melenyap, yakin pada-Nya tetap!
Bersama-Nya ‘ku teguh; Yesuslah andalanku!

berdiri
Doa Syukur
Lit
Jemaat yang diberkati, marilah berdiri .... dan kita berdoa:

duduk

Warta Jemaat
Pengutusan
PF
....

semua berdiri

KJ 422
YESUS BERPESAN
Yesus berpesan: Dalam malam g’lap
kamu harus jadi lilin gemerlap;
anak masing-masing di sekitarnya,
dalam dunia ini bersinarlah!
Yesus berpesan: Dunia penuh
banyak macam dosa, duka dan keluh;
anak masing-masing di sekitarnya,
untuk sesamamu bersinarlah!
BERKAT
PF
...
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