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Tata Ibadah Bulan Keluarga 

Minggu Biasa XVIII 

20 Oktober 2019 

KESETARAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI  
DALAM KELUARGA  

 
Fokus: Bapak dan Ibu 

 
PERSIAPAN 

• Doa Pribadi dan doa di Konsistori 

PANGGILAN BERIBADAH  

Bapak1 : Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk 
selamanya kasih setia-Nya. 

Ibu1 : Bersyukurlah kepada Allah segala allah! Bahwasanya untuk selama-
lamanya kasih setia-Nya. 

Bapak1 : Bersyukurlah kepada Tuhan segala tuhan! Bahwasanya untuk selama-
lamanya kasih setia-Nya. 

Ibu1 : Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar! 
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 

Jemaat : Terimalah pujian kami atas kasih dan rahmat-Mu. 

Pel. Liturgi : Marilah kita naikkan puji dan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam 
hidup kita, dan siap memasuki ibadah kita. 

Nyanyi : PKJ 242/KK 527 “Seindah Siang Disinari Terang” do=f 6/4 MM ± 100 
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VOTUM  
Pelayan  :  Ibadah Minggu ketiga Bulan Keluarga ini berlangsung di dalam nama 

Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.  

Nyanyi : KJ 476a “Amin” do=g 2/4 MM ± 68  

 

SALAM 
Pelayan : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari 

Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian! 

Jemaat  :  Dan menyertai Saudara juga.  (duduk) 

INTROITUS 
Pelayan : Tema Ibadah minggu ini adalah Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan 

dalam Keluarga. Nas yang mengarahkan kita dalam ibadah ini 
terambil dari Amsal 22:6 “Didiklah orang muda menurut jalan yang 
patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan 
menyimpang dari pada jalan itu.” 

Nyanyi : KK 612:1-2 “Pendidikan” do=bes 4/4 MM ± 76 

 

 

 

PENGAKUAN  DOSA 
Pelayan : Saudara-saudaraku, mari kita berdoa secara pribadi. Mari mengakui 

dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, terkadang 
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kita memiliki pemahaman dan perilaku yang tidak memberi ruang bagi 
perempuan dan laki-laki untuk dapat bekerja bersama menopang 
kehidupan bersama di alam ciptaan Tuhan. Pola berpikir dan pola 
berperilaku kita seriangkali masih dipenjarakan oleh pemahaman, 
bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih unggul dari yang lain. Masih 
banyak hal yang menunjukkan bahwa kita masih menempatkan jenis 
kelamin tertentu lebih tinggi dan yang lebih rendah dari yang lain. Di 
hadapan Tuhan, Yang Mahatahu dan Sang Pemurah, marilah kita 
berdoa:  

Laki-laki : “Ya Tuhan, kepada-Mu kami mengaku. Dikau menciptakan kami, 
perempuan dan laki-laki seturut gambar dan rupa-Mu. Engkau 
menghendaki kami dalam perbedaan sebagai perempuan dan laki-laki 
untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling menolong dan 

melengkapi. Namun, seringkali kami menganggap diri kami lebih tinggi 
dan memandang rendah kaum perempuan. Tolonglah kami oleh kuasa 
Roh Kudus, agar kami berjuang bersama bagi keadilan dan kesetaraan 

perempuan dan laki-laki dalam keluarga, gereja, masyarakat dan 
bangsa.” 

Perempuan : “Ya Tuhan, kepada-Mu kami mengaku. Engkau menciptakan kami, 
perempuan dan laki-laki, seturut gambar dan rupa-Mu. Engkau 
menghendaki kami dalam perbedaan sebagai perempuan dan laki-laki 
untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling menolong dan 
melengkapi. Namun, seringkali kami menganggap diri kami lebih 
rendah dan diam ketika kami mengalami ketidakadilan dan kekerasan. 
Tolonglah kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami berjuang bersama 
bagi keadilan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam keluarga, 
gereja, masyarakat, dan bangsa.” 

Jemaat : --------------- berdoa secara pribadi, diiringi instrumen KJ 26 -------------- 

Pelayan : (Berdoa) 

Nyanyi : KJ 26:2 “Mampirlah. Dengar Doaku” do=g 4/4 MM ± 96 

Di hadapan takhta rahmat aku menyembah 
tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah! 

Refr:  Yesus, Tuhan, dengar doaku; 

Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus. 

BERITA ANUGERAH  

Pelayan  : Saudara, Tuhan itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan 
kepada orang yang sesat. Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak 
habis-habisnya rahmat-Nya. (Maz 25:8; Rat 3:22)  
Jika kita menyesal dan mau bertobat, maka berita ini adalah berita 
anugerah bagi setiap orang yang mau hidup dalam rahmat-Nya.  

Nyanyi : KJ 387:1 “’Ku Heran Allah Mau Memb’ri” do=es 4/4 MM ± 92 
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‘Ku heran, Allah mau memb’ri rahmat-Nya padaku 
dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku! 

Refr: Namun ‘ku tahu yang kupercaya dan aku yakin ‘kan kuasa-Nya, 
Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hari-Nya kelak! 

PUJIAN MAZMUR 128 (Jemaat berdiri) 
Pemazmur : Marilah kita bermazmur menurut kitab Mazmur 128 (do=d ¾ MM 95) 
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(duduk) 

PS/VG 

PEMBERITAAN  FIRMAN  
Bapak2 : (Berdoa)  
Ibu2 : (Membaca Alkitab dari Kejadian 1:26-28, sesudah itu berkata:) 

“Demikianlah Firman Tuhan” 

Pelayan : Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar Firman Allah dan 
yang memeliharanya. Haleluya! 

Nyanyi : KJ 473a “Haleluya” do=g 3/4 & 2/4 MM ± 54 

Pelayan : (Berkhotbah dan bersaat teduh)  

PS/VG 

PENGAKUAN IMAN RASULI (berdiri) 
Bapak3 :  Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan 

secara bersama-sama Pengakuan Iman Rasuli, demikian:  
Jemaat : Aku percaya kepada Allah, ... 

Nyanyi : KJ 38:1 “T’lah Kutemukan Dasar Kuat” do=f 4/4, 2/4 MM ± 96 

T’lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku 
Kekal ya Bapa, Kau membuat Put’ra-Mu Dasar yang teguh 
Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap! (duduk) 



6 

 

PERSEMBAHAN JEMAAT 

Ibu3 : Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita 
kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Ingatlah 
akan sabda Tuhan dalam Roma 12:1, “Karena itu, saudara-saudara, 
demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang 
kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang 
sejati.” 

Marilah kita berdoa: …… 

Nyanyi : NKB 197 “Besarlah Untungku”  

Besarlah untungku, jika Yesus milikku;  

bersuka jiwaku kar’na damaiku penuh. 
Meskipun angin k’ras badai dunia menderu;  
tak goyah hatiku kar’na Yesus milikku. 

Refr:  Benar, benar, besarlah untungku 3x 
ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 

Kendati tiadalah hartaku di dunia;  
hatiku tak resah, tak bersungut berkesah. 
Kar’naku sungguh tahu jika Yesus milikku:  
Tak sia-sialah segenap usahaku.  

Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku; 
tidaklah aku jauh dari susah dan keluh.  
Di dunia yang fana, ‘ku ‘kan tahan berperang;  
di surga yang baka dengan Yesus kumenang. 

Sekarang hidupku sungguh mulia benar:  
Di dalam kasih-Nya ‘ku selalu bergemar.  
Janji-Nya kudengar kar’na Yesus milikku;  
“Kusambut datangmu dalam Rumah Bapa-Ku”. 

WARTA PELAYANAN 

DOA SYAFAAT           

PENGUTUSAN       
Pelayan : Sejak mula ciptaan Tuhan, manusia itu mempunyai potensi yang 

sama, baik sebagai manusia perempuan maupun manusia laki-laki. 
Tuhan tidak membuat pembedaan salah satu unggul dari yang lain, 

yang satu mampu dan yang lain tidak mampu. Semuanya setara 
dalam hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian 
serta diberi peran yang sama untuk berkuasa atas segala ciptaan-Nya. 
Tuhan memberi berkat kepada manusia, perempuan dan laki-laki agar 



7 

 

menjadi kuat dan mampu untuk melaksanakan perannya sesesuai 
kehendak Tuhan. 
Karena itu, kembalilah dalam hidupmu dan laksanakanlah kehendak 
Tuhan sesuai firman-Nya. 

Nyanyi : KJ 609:1-2 “Keluarga Yang Damai” do=bes 4/4 MM ± 72 (berdiri) 

  

BERKAT    
P :  Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya:  

“Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi saudara, cinta 
kasih Bapa meneguhkan saudara, dan persekutuan dengan Roh 
Kudus memampukan saudara kini hingga selamanya.“ 

Nyanyi : KJ 478b “Amin” do=g 2/4 MM ± 63  

  (duduk) 

Saat Teduh 
Nyanyi : KJ 609:3 “Keluarga Yang Damai” do=bes 4/4 MM ± 72  

(sambil bersalaman) 
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