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TATA  IBADAH 

HARI KELUARGA NASIONAL 

(HARGANAS) KE - XXVII 
 

Minggu, 28 Juni 2020 

PERSIAPAN 

AJAKAN BERIBADAH (jemaat berdiri) 
P Dalam sukacita iman, kita bersekutu memuliakan nama Tuhan, 

menebar kasih dan bermadah syukur memuji kebesaran kasih Tuhan. 
Marilah kita beribadah, memuji dan mengagungkan nama-Nya yang 
kudus, Allah semesta alam. 

 
Menyanyi : KU CINTA K’LUARGA TUHAN 
 Ku cinta k’luarga Tuhan terjalin mesra sekali 
 Semua saling mengasihi, betapa s’nang 
 Ku menjadi k’luarga-Nya Tuhan 
 
TAHBISAN DAN SALAM  
P  Pertolongan kepada kita adalah dalam nama TUHAN, yang 

menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya 
dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya.  Amin. 

 Salam kasih dan damai dari Tuhan  Allah, Bapa kita dan dari TUHAN 
Yesus Kristus bagi saudara-saudara. 

J  Amin. 
 
PUJI-PUJIAN 
P Engkaulah Allah yang Agung, kami memuji-Mu dalam keragaman kami 
J  Kami telah melewati siang dan malam, dan terus merasakan 

betapa hebatnya kekuasaan-Mu yang menuntun kami. 
P Kami dendangkan lagu pujian bagi-Mu ya Allah Perkasa 
J  Meski pujian kami tak seindah karya agung-Mu untuk kami 
P Kami takjub akan kebesaran pekerjaan-Mu, 
      Karya-Mu itu melampaui segala hikmat manusia. 
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J  Kami tak ingin pujian kami hanya tinggal sebuah lagu. 
P  Tapi kami ingin pujian kami kepada-Mu memaknai setiap kerja 

yang kami lakukan setiap hari.  
 
Menyanyi: KU MAU CINTA YESUS SELAMANYA 
 Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya 
 Meskipun badai silih berganti dalam hidupku 
 Ku tetap cinta Yesus selamanya 
 ** Ya Allah Bapa ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku 
      Ya Allah Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu 
  
PELAYANAN FIRMAN (Jemaat duduk) 
P Berdoa, Membaca Alkitab, Khotbah 
 
PERSEMBAHAN  
P Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan penuh 

sukacita. 
  
Menyanyi: KJ No. 318 BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA 
 Berbahagia tiap rumah tangga dimana Kaulah tamu yang tetap: 
 Dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap 
 Dimana hati girang menyambut-Mu dan memandang-Mu dengan berseri 
 Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan Firman yang Kau b’ri 

DOA SYUKUR 

P  Marilah kita berdoa:……… 
 
NYANYIAN PENUTUP (Jemaat berdiri) 
Menyanyi:KJ No.451 BILA YESUS BERADA DI TENGAH KELUARGA 
  Bila Yesus berada ditengah keluarga  
  bahagialah kita, bahagialah kita 
   Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga 
   Pasti kita bahagia, pasti kita bahagia 
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NASIHAT DAN BERKAT 
P “Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang 

memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi 
keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari 
pada permata; apapun yang kauinginkan, tidak dapat menyamainya.” 
(Amsl.3:13-15) 

  Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepada-Nya;  
Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaan-
Nya; Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu 
sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. 

J   Amin. Amin. Amin. (dinyanyikan) 
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