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PERSIAPAN 
• Ibadah dilaksanakan dengan panduan Tata Ibadah dan tayangan video 

pada bagian khotbah.  

• Atur pembagian tugas dalam keluarga. 

• Persiapkan Alkitab, uang persembahan, dan gawai (gadget) untuk 

melihat tayangan video.  

• Persembahan dapat diberikan dengan cara dimasukkan dalam  

amplop persembahan yang telah disediakan  atau diberikan dengan 

cara transfer bank ke  Rekening Gereja 

• Ikutilah ibadah sampai selesai. 

• Pastikan apakah ada  anggota  keluarga  ada yang akan 

menyampaikan Kesaksian atau pujian. 

• Selamat Beribadah 

 
Ajakan Beribadah 
Orang Tua Keluargaku terkasih, kembali kita duduk bersama dan 

mengambil saat teduh untuk masuk dalam Ibadah Keluarga. 
Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan 

gereja kita, GPIB, di wilayah Pos Pelkes dan bentuk-bentuk 
pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita, di daerah 

perdesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan tetapi bukan 

berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin, saat ini, 
berada di wilayah perkotaan atau wilayah perdesaan, 

terpisahnya jarak, bukan berarti kita tidak meyakini bahwa 
kita satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan satu 

persekutuan bergereja, diterangi temaram langit malam dan 
sinar bintang yang sama kita naikkan madah kemuliaan bagi 

nama-Nya,   
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I.  M E N G H A D A P   T U H A N 

 
  Keluarga Menyanyi Bersama 

KJ 282 : 1 , 2 “SELURUH UMAT TUHAN” 

 Seluruh umat Tuhan olehNya dikenal:  

besar kecil semua, sekarang dan kekal. 
Mereka dijagai di dalam dunia; 

baik hidup maupun mati mereka milikNya. 
Baik hidup maupun mati mereka milikNya. 

 

 Mereka dikenalNya yang hidup beriman, 
yang patuh dan percaya berdasarkan Firman. 

Firmanlah yang menjadi santapan yang baka, 
Firmanlah yang menjamin bertahan s’lamanya. 

Firmanlah yang menjamin bertahan s’lamanya. 

 
DOA PEMBUKAAN  
Orang Tua  Mari Berdoa, 

Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga, 
kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur, untuk satu hari 

anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. 
Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, GPIB, 

secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada di mana 

pun. Kami mengingat saudari-saudara kami di wilayah 
perdesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami 

mengingat saudari-saudara kami di pesisir pantai dengan 
setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh 

wilayah pelayanan Pos Pelkes GPIB dalam gumul juang 

bergereja. Kami mohon, agar senantiasa dapat merasakan 
pemeliharaan Tuhan, di mana pun kami berada dan 

merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui Firman yang   
kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya 

Tuhan, serta layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi 
kesatuan gereja-Mu. Amin.  
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  Keluarga Menyanyi Bersama 

KJ 454  : 1   “INDAHNYA SAAT YANG TEDUH” 
 Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapaku: 

kunaikkan doa padaNya, sehingga hatiku lega. 
Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar; 

‘ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. 

 
PEMBACAAN MAZMUR (Oleh seorang anak)  MAZMUR 127 
 

II. P E M B E R I T A A N   F I R M A N 
(Bagian ini akan dituntun melalui tayangan Video oleh Pelayan Firman) 

 

  DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

  PEMBACAAN ALKITAB 
      Pelayan Firman  Membaca Injil Matius 10 : 40 - 42   

      Demikianlah Firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya! 
      Semua   Haleluya, Haleluya, Haleluya 
  KHOTBAH “SECANGKIR AIR SEJUK” 

 

III. J A W A B A N   U M A T 
 

  Keluarga Menyanyi Bersama 

Kidung Jemaat 428  : 1   “LIHATLAH SEKELILINGMU” 

  Lihatlah sekelilingmu, 

 pandanglah ke ladang-ladang 
 yang menguning dan sudah matang, 

 sudah matang untuk dituai! 
 Refrein: 

 Lihatlah sekekelingmu, 

 pandanglah ke ladang-ladang 
 yang menguning dan sudah matang, 

 sudah matang untuk dituai! 
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DOA SYAFAAT  (Oleh Orang Tua) 
AJAKAN  PERSEMBAHAN                
Seorang Anak Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas 

Alkitab dalam AMOS 4 : 5 yang menyatakan : “Bakarlah 

korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah 
persembahan-persembahan sukarela; siarkanlah itu! 

Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang 
Israel?" demikianlah firman Tuhan ALLAH. 

 
  Keluarga Menyanyi Bersama 

KJ 337 : 1   “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR” 

 Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur; 
lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang,  

bukit dan lembah. 

Refrein  
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa; 

itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa. 

 
DOA PERSEMBAHAN                                                                                                                             

Berdiri 
 

Seorang Anak       Mari kita berdoa, 
 Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih 

dapat berkumpul di tengah keluarga.  
 Kami berdoa, bagi saudara-saudara kami yang saat 

ini sedang berjuang, mungkin ada yang sedang 
sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan 

lapar, kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan 

seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan 
saling mendukung.  

 Kami bersyukur karena hari ini, kami boleh 
merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga 

besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah 

perdesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi 
berkat, menghadirkan karya Allah bagi pelayanan 

Pos Pelkes GPIB di mana pun. Amin.  
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IV. P E N G U T U S A N 
 
AMANAT PENGUTUSAN 

Orang Tua Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling 

berbagi harus terus menerus dibentuk dan dipelihara. 
Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita 

pun berupaya untuk terus memelihara hubungan 
kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan 

maupun di wilayah perdesaan. Allah hadir di wilayah mana 

pun karena IA harus terus memandang bahwa semua yang 
diciptakan-Nya adalah baik.   

    
Keluarga Menyanyi Bersama 

    KJ 422 : 1  “YESUS BERPESAN” 

 Yesus berpesan: Dalam malam g'lap 
kamu harus jadi lilin gemerlap; 

anak masing-masing di sekitarnya, 

dalam dunia ini bersinarlah! 

 
DOA PENUTUP 
Orang Tua Allah yang Maha  Pengasih, terima kasih kami boleh 

beribadah dalam keluarga malam ini. Kami yakin 
penyertaan dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam keluarga 

kami turun temurun, dulu, sekarang, dan sampai selama-

lamanya.    
Semua           Amin,  Amin,  Amin 


