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• PENJELASAN  

a) Sebagai umat Tuhan, kita menghormati anjuran Pemerintah, 
Persekutuan Gereja di Indonesia serta Majelis Sinode GPIB agar 

umat melakukan pembatasan sosial dengan cara beribadah di 
rumah masing-masing.  

b) Oleh karena tidak ada Ibadah Hari Minggu (IHM) di Gereja pada 

tanggal 26 April 2020, tata ibadah ini digunakan untuk ibadah 
bersama keluarga di rumah masing-masing.  

c) Tata Ibadah ini menggunakan Tata Ibadah Hari Minggu Bersahaja 
sesuai dengan Buku Tata Ibadah ketetapan Persidangan Sinode 

GPIB XX tahun 2015, dan disiapkan agar kita tetap dapat bersekutu, 

memuji Tuhan dan merenungkan firman Allah.  
d) Tugas- tugas dalam ibadah sebagai pemimpin ibadah dan petugas 

lainnya dapat disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. 
e) Bila memungkinkan, jemaat dihimbau dapat memilih waktu/jam 

ibadah Pkl. 09.00 WIB. 
f) Pemberitaan firman melalui tayangan video dalam Ibadah Hari 

Minggu ini adalah Pdt. John F. C. Pattiasina. 

g) Peresembahan pujian melalui tayangan video adalah VG. D’Alfa. 
h) Kolekte ibadah hari minggu ini, bersama persembahan syukur atau 

persepuluhan, dapat melalui transfer bank ke rekening GPIB 
Gideon:  

Bank BRI Nomor 2005-01-000052-56-0 Kantor Cabang Pembantu 

Kalisari atas nama Majelis Sinode GPIB QQ GPIB Gideon Depok 
(Konfirmasi telpon/whatsapp ke Hotline Service 0812 1276 9976) 

 
 

•  SAAT TEDUH  
 

•  AJAKAN BERIBADAH  

Orang tua  Beribadah kepada TUHAN dengan sukacita datanglah ke 
hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Tuhan setia berkarya 

mempersatukan dan meneguhkan iman kita. Rencananya indah 
pada waktu-Nya dan tidak terlambat pertolongan atas kita.  

 

Dia  adalah  Allah  yang  memperhatikan  umat-Nya, selalu    
melihat   dan   menolong   setiap   orang   yang   berseru 

kepadanya.   
 

Saat ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung: 
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MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN KELUARGA GB 17 : 1, 3 “ABADI TAK NAMPAK” 
        
Semua 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Laki-Laki  3.   Engkaulah yang hidup kekal s'lamanya; 

    segala yang hidup, Engkau dasarnya. 
Perempuan   Terbataslah hidup bagaikan kembang; 

    Engkau, Surya Hidup yang tak terbenam 

 
V O T U M  
Orang tua : Ibadah Hari Minggu III sesudah Paskah ini ditahbiskan 

berdasarkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam 
nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 

    (Mzm. 124: 8) 
 

Semua         1    .    |    1    .    || 

                   A      -       min.     

 

NAS PEMBIMBING                 

Orang Tua Nas Pembimbing yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan 

hari ini dikutip dari Surat EFESUS 4 : 23-24  yang menyatakan: 
”Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan 
mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan 
menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan 
kekudusan yang sesungguhnya.” 

 
SALAM 

Orang Tua  Terimalah salam rasuli : 
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 

Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

Semua  DAN MENYERTAIMU JUGA 
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NYANYIAN KELUARGA  KJ 27 : 1, 2 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU” 
Do = Es 6 ketuk  
1.  Meski tak layak diriku, tetapi kar’na darahMu 

  dan kar’na Kau memanggilku, ‘ku datang, Yesus, padaMu. 
 

2.   Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 
  darahMulah pembasuhnya; ‘ku datang, Tuhan, padaMu. 

 Duduk 

DOA HARI INI  

Orang Tua      Ya Tuhan, sebagai orang yang “telah beroleh belas kasih” dan  

   beroleh mandat untuk “memberitakan perbuatan-perbuatan  
   besar”, seharusnya kami menunjukkan  jati diri  sebagai  murid  

  Kristus    dan    meneladani-Mu    dengan    cara    berbela       
     rasa terhadap sesama. 

Tuntunlah  kami  untuk  dapat  menunjukkan  kasih  terhadap  

sesama   dengan   cara   memuliakan   martabat   mereka   yang  
menderita. 

Kiranya  Tuhan  mendengarkan  setiap  doa dan  permohonan  
kami serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. 

   Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 

 

 NYANYIAN KELUARGA GB 33 : 1, 3 “TUHAN ALLAH JANGANLAH” 

1.   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
3.  Bapa, kasihanilah, 

  rahmat-Mu tunjukkan: 
  diriku pulihkanlah 

  dalam kesembuhan. 
  Datanglah segera 

  dan urapi aku 

  dengan kurnia-Mu! 
Duduk 

⌘ Kesaksian Pujian 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
Orang Tua ….. 
PEMBACAAN ALKITAB 

   Orang Tua  Keluarga yang dikasihi Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda  
Tuhan .. Haleluya! 

 

NYANYIAN KELUARGA       KJ 473A “HALELUYA” 

    
 

Anak     : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari YEHEZKIEL 36 : 1 - 7    

                           yang menyatakan...Demikian pembacaan Alkitab. 
 

Orang Tua    : Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di  
  antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

NYANYIAN KELUARGA  KJ 474  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
DO=G 1 Ketuk 

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

Duduk 
 
KHOTBAH “PEMULIHANNYA : MENJAWAB KEBUTUHAN HAKIKI” 

 
JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN KELUARGAGB 323 : 1, 5 “TELAH BERLALU MALAM G’LAP” 

 

 
 



h a l , 6  

5.  Dan jika sukar jalanku, 
  sukacitaku tetap 

  sebab clituntun langkahku 
  dengan kasih sayang-Nya. Refr, ….. 

 

PENGAKUAN IMAN  dipimpin Orang Tua (Seluruh anggota keluarga 
berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

Duduk 
 

DOA SYAFAAT dipimpin Orang Tua (diakhiri dengan Doa Bapa Kami, 
doxologi dinyanyikan, GB 389a) 

Pokok doa: 

▪ Keselamatan Bangsa dan Negara Indonesia terkait wabah virus Covid19.  

▪ Keselamatan bangsa-bangsa lain di dunia terkait hal yang sama.  

▪ Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis.  

▪ Para pemimpin Negara dan Kota.  

▪ Warga Jemaat GPIB Gideon yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit.  

▪ GPIB Gideon dan pelayanannya. 

▪ Keluarga. 

 
PENGUCAPAN SYUKUR   

Anak    Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita  kepada   

             Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.  
 Dengarlah nas Alkitab  Ulangan 16 : 16b - 17 yang menyatakan   

"Janganlah ia  menghadap hadirat TUHAN dengan tangan 
hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, 
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, 
Allahmu.”  

             Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
 

NYANYIAN KELUARGA KJ 287b : 1, 3 “SEKARANG BERSYUKUR” 
Do= F  4 ketuk  
1.  Sekarang bersyukur hai hati mulut tangan! 

Sempurna dan besar segala karya Tuhan! 
Dib’ri-Nya kitapun anug’rah dan berkat 

yang tak terbilang t’rus, semula dan tetap. 
   

   2.  Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi 
  Sang Bapa, Anak, Roh di takhta mahatinggi 

  Tritunggal yang kudus kekal terpujilah, 

  sekarang dan terus selama-lamanya! 
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Jemaat dapat memberikan persembahan Minggu,  
Persembahan Khusus, Persepuluhan, Syukur dll  

melalui Transfer Bank. 
BRI 2005-01-000052-56-0 Kantor Cabang Pembantu Kalisari  

atas nama Majelis Sinode GPIB QQ GPIB Gideon Depok  
(Konfirmasi telpon/whatsapp ke Hotline Service 0812 1276 9976) 

 
 
DOA SYUKUR 

Anak  Marilah kita BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah 

dikumpulkan ini: Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena 
kasih dan pengurbanan-Mu mendorong kami untuk memberi 

persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak 
sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau 

persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya 
Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi 

kemuliaan-Mu. Amin. 

 
(Tetap Berdiri) 

 
 

PENGUTUSAN 
 

AMANAT PENGUTUSAN 

Orang Tua  :    Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan 

tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan 

Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. 
Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 PETRUS 1 : 22, yang 

menyatakan : “Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh 

ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan 
kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu 

bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu..“  
 
 NYANYIAN KELUARGA  KJ 388 : 1, 3  “S’LAMAT DI TANGAN YESUS”  
 Do = G  4 ketuk 
 1.  S'lamat di tangan Yesus, 
   aman pelukanNya; 

  dalam teduh kasihNya 

  aku bahagia. 
  Lagu merdu malaikat 

  olehku terdengar 
  dari neg'ri mulia: 

  damai sejahtera. 
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  Refrein: 
  S'lamat di tangan Yesus, 

  aman pelukanNya; 
  dalam teduh kasihNya 

  aku bahagia. 
 

3.   Yesus, Perlindunganku, 

  t'lah mati bagiku; 
  padaNya 'ku percaya: 

  Yesus kekal teguh. 
  Biar bertabah hati 

  'ku menantikanNya 

  sampai hariNya tiba 
  dan fajar merekah. Refr, …… 
 
BERKAT (Oleh Orang Tua) 

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:.... 
“Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 

Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu 

malam. TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan 
menjaga nyawamu. TUHAN akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang 

sampai selama-lamanya.”  Mazmur 121: 5-7  

 

NYANYIAN KELUARGA GB 402B “AMIN” 

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


