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PERSIAPAN 

Kepala Keluarga 

 Menyiapkan semua kelengkapan ibadah 

 Menyiapkan pokok pokok doa syafaat  

 Mempersiapkan PF (bila bukan KK)  

 Membagi tugas setiap anggota keluarga   

 

UNGKAPAN SITUASI 

Ayah Di saat ini, di malam yang syahdu ini, kita hendak mensyukuri 

kasih Tuhan yang nyata bagi kita. Karena begitu besar kasih-Nya 

pada dunia ini sehingga dikaruniakan-Nya Anak-Nya yang 

tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus Sang Jurus’lamat dunia.  

Kasih-Nya yang besar itu terus menyertai kita bahkan sejak kita 

berada di masa lampau, sampai kita di masa kini, saat ini, saat 

kita beribadah, dan segera menyongsong masa depan penuh 

harapan; tahun berkat 2017 segera kita lalui dan masuk 

menyambut tahun anugerah 2018.  

 

Semua   GB 12 “MARILAH SEMUA MENGHADAP TUHAN”  

 

  Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud dihadirat-Nya ;  

  marilah rendahkan diri dan hati dihadapan takhta-Nya  

  Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 

  Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya.  

 

  Bukalah hatimu, minta Rohkudus menerangi jiwamu. 

  Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu 

  T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu 

  Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya  

 

Ayah Beribadah pada malam akhir tahun lama dan permulaan tahun 

baru, membawa kita memahami bahwa Yesus Kristus yang telah 

lahir sebagai Matahari Kebenaran dan Terang Dunia telah 

menyertai kita mengakhiri tahun yang lama dan akan menuntun 

kita menjejaki tahun yang baru. Artinya kita diterangi oleh 
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pengharapan, damai sukacita dan kasih sehingga kita akan 

berjalan dengan aman dan sejahtera sepanjang tahun 2018 ini. 

 

– saat teduh – 

 

MENGHADAP TUHAN  

 

Ibu Mari kita menyembah Yesus Kristus dalam ibadah Keluarga kita 

malam hari ini, dengan sorak sorai kita puji Dia ...  

 

Semua GB 130 “SORAKLAH, HAI UMAT-NYA”  
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do = d MM + 112

1 1 2    . 2   . 3 3 4 . 4 . '

Ha  - le   - lu      - ya, Ha  - le   - lu    - ya,

5 5 6 . 6   . 6 6 6 7 . . '

na  - ma Tu    - han ter  - pu  - ji   - lah.

1 1 7    . 7   . 6 6 5 . 5 . '

Ha  - le   - lu      - ya, Ha  - le   - lu     - ya,

4 4 3 . 3   . 2 1 2 1 . 0

na  - ma Tu    - han ter  - pu  - ji   - lah!

DOA PEMBUKAAN 

 Ibu ...... 

 

Semua    GB 130 “SORAKLAH, HAI UMAT-NYA” 

 

  3.  Siapakah Sang Raja mulia yang memasuki pintu gerbang? 

  Dia jaya, Tuhan semesta!  Dialah perkasa di perang. 

  Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang! 

  

PEMBERITAAN FIRMAN  

DOA EPIKLESE 

PF (Ayah/Ibu/Ang.Kel) : .....  .....   

 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF : Mari  berdiri untuk mendengar Firman Tuhan berdasarkan 

bacaan Alkitab dari  Matius  25 : 11-13 ......... 

Anak : Membaca Matius 25 : 11-13 ...    

PF : Demikianlah Firman Tuhan. Haleluya! 

 

Haleluya (GB 393) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENUNGAN  

PF : .....  
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JAWABAN UMAT  

 

 Nyanyian Umat  KJ  332 “Kekuatan serta penghiburan” 

  

Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku 

Tiap hari aku dibimbing-Nya; tiap jam dihibur hatiku 

Dan sesuai dengan hikmat Tuhan ‘ku dib’rikan apa yang perlu 

Suka dan derita bergantian memperkuat imanku 

 

Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam 

Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam  

Yang nama-Nya Raja Mahakuasa, Bapa yang kekal dan abadi 

mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih  

 

DOA KELUARGA 

PF: Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat ... kita 

awali dengan bersaat teduh dan doa pribadi ...   

 Bila mungkin Instrumen atau  Solo “Our Father ...” 

 Sesuai Pokok doa (telah ditetapkan sebelumnya)   

 Doa dipanjatkan secara bergiliran   

PF : Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 

Kel  : DENGARKANLAH DOA KAMI ! 

PF : Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah 

mengajar kami berdoa : 

Semua  :  BAPA KAMI YANG DI SORGA ........ 

 

(diakhiri Doksologi – GB 389b) 

Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan 

dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya 

Amin  

 

KESAKSIAN PUJIAN  
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PENGUCAPAN SYUKUR 

Ibu  : Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah, melalui 

pemberian tulus dari hati yang bersukacita. 

  Kiranya Allah berkenan dan mengkuduskan syukur kita. 

 

Semua:   GB 79 “B’ri Pada-Nya” 

     

   
 

---- persembahan ---- 

 

   B’ri pada-Nya seg’nap waktumu,  

  b’ri pada-Nya seg’nap kasihmu, 

  kar’na engkau kepunyaan-Nya 

  dan Ia pun Tuhanmu. 

   

DOA SYUKUR          berdiri 

Anak : Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup 

kami.  Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua 

asalnya, dan karena itu kami persembahan seluruhnya untuk 

kemuliaan-Mu: 
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Semua: Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima 

segala kuasa dan kekayaan: hikmat dan kekuatan; 

hormat, kemuliaan dan puji-pujian.  Amin. 

 

PENGUTUSAN 
 

AMANAT          (semua tetap berdiri) 

PF : .....   

 

 

Semua  :    GB 341 “ALLAH BAPA, TUHAN” 

 

Allah Bapa, Tuhan, Allah Maha agung. 

Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh 

Dilintasan waktu, kami Kau naungi,  

 dalam kelemahan, kuat Kau beri.  

 

 Ref :  

 Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan,  

 Bagi orang orang yang sudah mengenal Engkau.  

 Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan,  

 jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya.  

 Kasih setia-Mu abadi 

 

 Allah Bapa, Tuhan, Sumber pengharapan, 

 Penentu sejarah dimasa depan 

 Di sepanjang tahun kami Kausertai, 

 Songsong hari baru, bumi yang permai. 

 

B E R K A T 

PF : Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah 

berkatNya….. 

   

”Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan 

Persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.” 
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Semua :  GB 402c  “Amin“   

  A – min, a – min, a – min, a – min, a – min (2x)  

  (duduk) 

 

 

Saat Teduh 

 

Salam Persaudaraan ... 
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