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I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Wahai keluarga Allah, mari kita datang dan
bersyukur kepada-Nya atas anugerah cinta
kasih dan kekuatan yang diberi-Nya bagi
keluarga kita.
Jmt : Hanya oleh karena anugerah cinta kasih
dan kekuatan dari Tuhan sajalah, kami
dimampukan untuk menjalani hidup
berkeluarga yang saling melayani tiaptiap hari.
Pnt : Untuk itu adalah layak bagi kita memuji nama
Tuhan
Jmt : Mari kita berhimpun dihadapan-Nya
dengan penuh syukur.
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BERHIMPUN SEMUA
KJ. 15: 1, 2, 3
(perempuan)
1. Berhimpun semua menghadap Tuhan
dan pujilah Dia, Pemurah benar.
Berakhirlah segala pergumulan,
diganti kedamaian yang besar.
(laki-laki)
2. Hormati nama-Nya serta kenangkan
mujizat yang sudah di buat-Nya.
Hendaklah t'rus syukurmu kaunyatakan
di jalan hidupmu seluruhnya.
(bersama-sama)
3. Berdoa dan jaga supaya jangan
penggoda merugikan jiwamu.
Di dunia tegaklah kemenangan
dan dasarnya imanmu yang teguh.
1.2. Votum & Salam
PF : Ibadah penutupan bulan keluarga ini kita
masuki dengan rasa syukur atas Pertolongan
yang datang dari Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi, dan yang memelihara
ciptaan-Nya untuk selama-lamanya.
3

Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai Saudara sekalian.
Jmt : dan menyertai saudara juga!
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : Keluarga merupakan anugerah Tuhan yang
luar biasa. Sebab Keluarga menjadi tempat
pertama setiap orang untuk belajar dan
membekali diri menjadi saksi Tuhan di dunia.
“Dipanggil untuk hidup saling melayani”
menjadi tema ibadah penutupan bulan
keluarga tahun ini. Melalui ibadah ini kita
bersama diajak untuk kembali menyadari
indahnya hidup saling melayani dalam
keluarga.
KELUARGA HIDUP INDAH
PKJ 289 : 1, 4
(Kaum Bapak)
Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya.
Dengan kasih yang sempurna
Tuhan pimpin langkahnya.
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Refrein :
T'rima kasih pada-Mu, Tuhan,
Kau bimbing kami selamanya.
Segala hormat, puji dan syukur
kami panjatkan kepada-Mu.
(Kaum ibu)
Ya Roh Kudus, bimbing kami,
agar s'lalu bersama-Mu.
Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
(Perwakilan Keluarga GKI Gunsa, menaikkan doa
pengakuan Dosa)
SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL
KJ. 353 : 1, 4
(Kaum Ibu)
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
(Kaum Bapak)
memanggil aku dan kau.
(Kaum Ibu)
Lihatlah Dia prihatin menunggu,
(Kaum Bapak)
menunggu aku dan kau
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(Bersama)
Refrein :
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari
datanglah!”
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
“Kau yang sesat marilah!”
(Suami-suami)
Yesus berjanji memb'rikan kasih-Nya
kepada aku dan kau.
(Isteri-isteri)
Ia mengampuni orang berdosa
seperti aku dan kau.
(Bersama)
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Inilah berita anugerah dari Tuhan yang
terdapat dalam Kolose 1 : 12-14 “dan
mengucap syukur dengan sukacita kepada
Bapa, yang melayakkan kamu untuk
mendapat bagian dalam apa yang ditentukan
untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan
terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa
kegelapan dan memindahkan kita ke dalam
Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam
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Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu
pengampunan dosa.”
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
PF : Marilah kita saling menerima, saling
mengasihi dan saling mengampuni satu
dengan yang lain.
Jmt : (saling memberi salam sambil berkata) Damai
Tuhan besertamu
KELUARGA YANG DAMAI
PKJ 286 : 1, 2
1. Keluarga yang damai dan saling mengerti,
sehati dalam suka dan di dalam duka.
Refrein :
Anug'rah Allah Bapa tercurah baginya,
membimbing kehidupan di jalan Tuhan.
2. Keluarga bahagia saling mengasihi,
setia pada janji yang t'lah diikrarkan.
Refrein.
1.6 PELAYANAN PUJIAN
Kebaktian I
: PS Biduan Sion
Kebaktian II : Ens. Gunsa
Kebaktian III : VG Gracia
Kebaktian IV : PSA Tunas Zaitun 1
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II.
2.1.
2.2.
Pdt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pembacaan Alkitab :
: Pembacaan Alkitab menurut Efesus 5 : 22-25
demikian :
Hai isteri, tunduklah kepada suamimu
seperti kepada Tuhan, 23 karena suami
adalah kepala isteri sama seperti Kristus
adalah kepala jemaat. Dialah yang
menyelamatkan tubuh. 24 Karena itu
sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus,
demikian jugalah isteri kepada suami dalam
segala sesuatu. 25 Hai suami, kasihilah
isterimu
sebagaimana
Kristus
telah
mengasihi jemaat dan telah menyerahkan
diri-Nya baginya
22

Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah
kita yang mendengarkan Firman Allah dan
yang bersedia memeliharanya. Haleluya !
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.3. Khotbah :
“DIPANGGIL UNTUK HIDUP SALING MELAYANI”
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2.4. Saat Teduh (perwakilan keluarga GKI Gunsa)
Kebaktian I : Kel. Indra Simanjuntak
Kebaktian II : Kel. Budiawan Admaja
Kebaktian III : Kel. Anthony Christian N
Kebaktian IV : Kel. Budiman Setiadi
2.5. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan
tempat,
marilah
kita
mengikrarkan
pengakuan iman percaya kita, seturut dengan
Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…
Persembahan Pujian Khusus Keb III, Pk. 10.30 WIB
Oleh : Oma Leony
2.6. Doa Syafaat
(Perwakilan Keluarga GKI Gunsa)

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita bersukacita dan menyatakan
ucapan syukur atas kemurahan Allah lewat
persembahan yang kita kumpulkan bersama.
Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam
Mazmur 4 : 6 “Persembahkanlah korban yang
benar dan percayalah kepada TUHAN.”
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TABUH GENDANG!
KJ. 292 1, 2, 3
1. Tabuh gendang! Sambil menari
nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi:
mari memuji Allahmu!
Karya besar yang agung benar
t'lah dilakukan-Nya terhadap umat-Nya!
2. Israel pun atas berkat-Nya
riang gembira bermazmur.
Ikut serta kita percaya
dan kepada-Nya bersyukur:
"Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib
kekal selamanya; terpuji nama-Nya!"
3. Dulu telah dari himpitan
Ia bebaskan umat-Nya.
Habis mendung Ia berikan
sinar mentari yang cerah!
Puji terus yang Mahakudus:
bebanmu yang berat diganti-Nya berkat!
3.2. Doa persembahan
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(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA
KJ. 318 : 1, 2
1. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana
Kaulah Tamu yang tetap:
dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya
tiadalah lengkap;
di mana hati girang menyambut-Mu dan
memandangMu dengan
berseri; tiap angota menanti sabda-Mu dan
taat akan Firman yang Kau b'ri.
2. Berbahagialah rumah yang sepakat hidup
sehati dalam kasih-Mu,
serta tekun mencari hinga dapat damai kekal
di dalam sinar-Mu;
di mana suka-duka 'kan dibagi; ikatan kasih
semakin teguh; diluar
Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi
berkat penuh.
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4.2. Pengutusan
PF : Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada
Tuhan.
Jmt : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF : Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk
menjadi pelayan-Nya yang saling melayani.
Jmt : Kami siap menjadi keluarga yang saling
melayani.
PF : Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan
nyatakan kasih Tuhan dalam hidupmu
Jmt : Syukur kepada Allah
PF : Terpujilah Tuhan.
Jmt : Kini dan selamanya.
4.3. Berkat
PF : “Allah, sumber pengharapan, memenuhi
kamu dengan segala sukacita dan damai
sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh
kekuatan Roh Kudus kamu berlimpahlimpah dalam pengharapan” Amin
Jmt : (menyanyikan)
Haleluya,
Haleluya,
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Amin, amin,
amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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