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GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT
JEMAAT PAULUS DKI JAKARTA

TATA IBADAH KELUARGA
DI MALAM AKHIR TAHUN
SENIN, 31 DESEMBER 2018 pukul 23.30
PERSIAPAN
•
•
•

Menyiapkan satu buah lilin putih;
Menyiapkan pokok-pokok doa untuk Doa Syafaat;
Keluarga membagi tugas (dapat disesuaikan kebutuhan).
. . . . ayah menyalakan lilin berwarna putih

UNGKAPAN SITUASI
Ayah
Keluarga yang terkasih, selamat malam!
Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2018.
Kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa berjalan
bersama keluarga kita. Suka dan duka datang silih berganti
mewarnai pengalaman iman kita bersama Tuhan.
Mempersiapkan hati dan diri memasuki tahun 2019, tahun
rahmat Tuhan, kita melangkah dalam iman kepada Tuhan
Yesus bahwa hanya Dialah yang senantiasa menyertai
perjalanan hidup kita.
( BERDIRI )
MAZMUR 90: 1, 2, 4, 12, 17
Ayah
Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami
Semua
turun-temurun.
Ayah
Sebelum gunung-gunung dilahirkan,
dan bumi dan dunia diperanakkan,
Semua
bahkan dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya Engkaulah Allah.
Ayah
Sebab di mata-Mu seribu tahun sama seperti hari kemarin,
Semua
apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga
di waktu malam.
Ayah
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
Semua
hingga kami beroleh hati yang bijaksana.

Ayah
Semua

Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami,
dan teguhkanlah perbuatan tangan kami,
ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu.

¯ NYANYIAN PEMBUKA
KJ 332 “KEKUATAN SERTA PENGHIBURAN” (do=e)

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;
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.

DOA PEMBUKA
Ibu
Mari kita berdoa:
Ya Allah, terima kasih atas tahun yang telah kami jalani.
Terima kasih atas keluarga yang saling mengasihi satu dengan
yang lain. Kini, kami berhimpun untuk memohon pertolongan
Tuhan dalam memasuki tahun baru yang Engkau anugerahkan.
Hadirlah di tengah-tengah persekutuan keluarga kami,
ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap
syukur. Amin.
( duduk )

¯ NYANYIAN
PKJ 244 “SEJENAK AKU MENOLEH” (do=d)

1)

Sejenak aku menoleh pada jalan yang t’lah kutempuh.
Kasih Tuhan kuperoleh, membuatku tertegun.
Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang.
Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang.
Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang.

2)

Bukan kar’na aku baik dipegang-Nya tanganku erat.
Bukan pula orang laik, hingga aku didekap.
O, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik.
Dengan apa kunyatakan kasih Tuhan yang ajaib?
Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib.
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KESAKSIAN PUJIAN (SOLO/VG)
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
Ayah
Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa mohon
bimbingan Tuhan: Ya Bapa, hidup kami ada di dalam tangan
kuasa-Mu. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melangkah
ke tahun yang baru. Karena itu tuntunlah kami lewat firmanMu supaya kami mampu menapaki hari baru dalam
pengharapan yang teguh akan kasih-Mu. Amin
PEMBACAAN ALKITAB
Anak
Pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya 40: 3-5 yang
menyatakan . . . . Demikianlah Pembacaan Alkitab. Terpujilah
Tuhan, Haleluya!
Semua ( ¯ KJ 473b ) do = d
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
RENUNGAN dipimpin oleh Ayah/Ibu
• Secara bergiliran anggota keluarga menyampaikan kesaksian
hidup atau pesan yang didapat dari bacaan Alkitab secara
singkat (kata kunci: pemulihan, pertobatan, keselamatan,
rancangan
Tuhan,
kebaikan
dan
kesetiaan
Tuhan,
mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan)
. . . . saat hening, bersaat teduh menghayati firman Tuhan

¯ NYANYIAN RESPONS
Lagu Kristen Kontemporer “KAULAH HARAPAN” (do=d)

Bukan dengan kekuatanku, kudapat jalani hidupku.
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ‘ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku.
Kupandang wajah-Mu dan berseru: pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku jangan lepaskan;
Kaulah harapan dalam hidupku.
DOA KELUARGA
•
•
•

Pokok-pokok doa telah dipersiapkan sebelumnya;
Doa dapat dipanjatkan secara bergiliran oleh beberapa orang;
Diakhiri oleh Doa Bapa Kami + Doksologi (KJ 475) do = d
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KESAKSIAN PUJIAN (SOLO/VG)
DIUTUS UNTUK MENJADI BERKAT
Ibu
Keluarga yang terkasih, marilah berdiri!
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Biarlah
tahun 2018 yang kita lalui dengan berbagai suka dan duka
menjadi kenangan yang membentuk iman dan pribadi kita.
Songsonglah tahun 2019, tahun rahmat Tuhan, dengan penuh
pengharapan. Raihlah prestasi, bangunlah kenangan yang
baik, dan jadilah pendamai dan berkat bagi sesama dimanapun
kita berada.
¯ NYANYIAN PENUTUP
KJ 407 “TUHAN, KAU GEMBALA KAMI” (do=d)

1)

Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami, domba-Mu;
b’rilah kami menikmati hikmat pengurbanan-Mu.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milik-Mu,
Tuhan Yesus, Jurus’lamat.... kami ini milik-Mu.

4)

KehendakMu kami cari, ingin turut maksud-Mu.
Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, tak terhingga kasih-Mu.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat.... tak terhingga kasih-Mu.

MEMOHON BERKAT DAN PENYERTAAN TUHAN
Ayah
Marilah kita memohon berkat dari Tuhan:
Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan bagi kita untuk
terus berkarya. Kiranya Tuhan menganugerahkan penghiburan
bagi kita di tengah pergumulan. Kiranya Tuhan menggandeng
tangan kita untuk melangkah dalam kepastian. Kiranya Tuhan
mengangkat keraguan dan menggantinya dengan harapan akan
janji-Nya.
Semua ( ¯ KJ 478a ) do = d
A---min, a-min, a--min.
SALAM PERSEKUTUAN
MALAM KEAKRABAN
DISUSUN OLEH:
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