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Petunjuk Pelaksanaan Ibadah Keluarga 
1. Ibadah sebaiknya dilakukan bersama dengan seluruh anggota 

keluarga pada waktu yang disepakati  
2. Sebelum ibadah dilaksanakan: 

a. Baca dan pelajarilah dulu seluruh tata ibadah, agar ibadah 
berjalan lancar. Siapkan perlengkapan yang dibutuhkan:  
Alkitab & SBU, serta piring/amplop persembahan. 

b. Bagilah tugas sesuai dengan petunjuk dalam tata ibadah 
 

 

Ungkapan Situasi 
 

Kakak  Apa yang hendak kita lakukan di tengah malam  

jelang pergantian tahun lama ke baru?  …  

Mungkin sekitar kita sedang diramaikan dengan 

suara petasan dan semburan bunga api di langit 

gelap! 

Apa yang sedang kita kagumi di antara keseruan  

dentuman mercon dan kembang api yang bersahutan? 

. . .    . . .   . . .   . . . 

Kiranya kita masih bisa mendengar suara hati nurani yang 

mengatakan: Haleluya, terpujilah Tuhan Mahakuasa! 

Sampai saat ini, Tuhan telah menolong kita sekeluarga. 

Hanya Dia: Sang Gembala baik, yang bias menuntun  

dan mengantar kita selamat sampai di akhir tahun 2019 ini. 

 

… … … 
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MENGHADAP  TUHAN 
semua berdiri dan menyanyi 

  KJ 332 : 1, 2    KEKUATAN SERTA PENGHIBURAN 
 

1. 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     perlu. Suka dan derita  bergantian memperkuat imanku. 
 

2. 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. 

 

Litani Syukur       Mazmur 100 
Adik dan semua bersahutan  
Adik  Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi! 
  Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, 
Semua   datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai! 

Ketahuilah, bahwa TUHANlah Allah;  
Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita,  
umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. 

Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian  
syukur,  

ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian,  
bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya! 

  Sebab TUHAN itu baik,  
kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan 
kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. 

duduk 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus  
oleh seorang  Orang Tua 
 
Pembacaan  Alkitab YESAYA 61:10,11            berdiri 

– duduk 

Membaca  renungan  dari  SBU 31 Desember 2019 
oleh seorang Ibu 
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KC 44   AGUNG SETIA-MU, ALLAH BAPAKU 
 
Agung setia-Mu, Allah, Bapaku,  
di kala suka, di saat gelap. 
Kasih-Mu, Allahku, tiada berubah.  
Kaulah Pelindung abadi, tetap. 

 

Ref.      Agung setia-Mu, agung setia-Mu.  
Setiap pagi penuh rahmat-Mu. 

              Yang kuperlukan tetap Kau berikan:  
agung setia-Mu kepadaku. 

 

Musim bertanam dan musim tuaian,  
surya, rembulan di langit cerah, 
bersama alam memuji, bersaksi  
tentang setia-Mu tak bersela. 

 

Ampunan dosaku, damai abadi,  
kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, 
kini kekuatan dan besok harapan:  
Hujan berkat Kau beri padaku. 

 
 

JAWABAN UMAT 
 

Doa  Berantai anggota keluarga 
 

Pokok-pokok Doa: 
 Syukur atas tahun 2019 yang telah dilalui bersama Tuhan dengan 

berbagai kisah di dalamnya. 

 Sukacita dan ketabahan bagi keluarga-keluarga yang mendampingi 

anggota yang sakit, pergumulan, lanjut usia atau berkebutuhan khusus. 
 Keluarga-keluarga yang tidak dapat merayakan masa raya natal bersama-

sama karena terpisah akibat pekerjaan, studi, dll. 

 Doa khusus Bapak / Ibu / Anak-anak dalam keluarga  
 

Ungkapan Syukur  
Orang tua                                                                                   I Tesalonika 5:16-18 

Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. 
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah 

yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 
 

KJ 387 : 1, 4, 5   ‘KU HERAN, ALLAH MAU MEMB’RI 
'Ku heran, Allah mau memb'ri rahmat-Nya padaku 
dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku! 
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Reff:  Namun 'ku tahu yang kupercaya  
dan aku yakin 'kan kuasaNya,   
Ia menjaga yang kutaruhkan  
hingga hari-Nya kelak! 

4. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia  
    seb'lum 'ku jumpa ajalku dan nampak wajah-Nya. 

 

5. Ku tidak tahu harinya k'lak kembali Tuhanku, 
     'ku sudah mati ataukah 'ku langsung bertemu. 

…. berdiri 

P E N G U T U S A N 
 
Anak               Dengan senang penuh sukacita kita sudah beribadah!  

Biarlah kegembiraan dan sorak sorai kita tetap ada  
serta menghayati sepanjang hidup, 
karena sukacita ini mengingatkan kita tentang Yesus Kristus yang 
sudah datang di dunia dan tetap ada di antara kita.  
 

Dia sudah hadir dan berkarya juga menyelamatkan manusia, 
sebagai Penebus dunia. Ia mau kita terlihat baik dalam sikap yang 
benar dan perbuatan yang manis untuk mengasihi sesama. 
 

Mari siap berdandan rapih, selalu cantik dan indah dengan 
pakaian keselamatan Tuhan ….  
 

 GB 225 DARI SEMUA T’LAH KAU TETAPKAN 
                    Dari semula t'lah 'Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, 

dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah t'lah 'Kau 
siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. 

                   S'mua baik, s'mua baik   
apa yang t'lah 'Kau perbuat di dalam hidupku. 

          S'mua baik, sungguh teramat baik;   
Kau jadikan hidupku berarti. 

 

Doa  Syukur & Penutup 
Ayah/Ibu Mahabesar Allah, Pencipta yang memelihara milik-Mu. 

         Buatlah kami bahagia di tempat manapun kami berkumpul .. 
         Biarlah kami bahagia  

dan keluarga kami dipenuhi oleh kasih-Mu .. 
         Berbahagialah kami dan orang-orang tua kami,   

yang telah Kau jaga dan menguatkan kami ... 
Berkatilah anak-anak kami agar kami bisa mengawasi mereka  

dengan  benar. 
         Damai dan sejahtera Kristus menyertai kami semua. 

                                                                 GB 402 
Semua           Amin, amin, ya benar, adanya, amin  

Amin, amin, ya benar, adanya, amin 


