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• PENJELASAN  
Sebagai umat Tuhan, kita menghormati anjuran Pemerintah dan Majelis Sinode GPIB 
dan PGI agar umat melakukan pembatasan sosial dengan cara beribadah di rumah 

masing-masing.  
Oleh karena tidak ada Ibadah Hari Minggu (IHM) di Gereja pada tanggal 05 April 
2020, tata ibadah ini digunakan untuk ibadah bersama keluarga di rumah masing-
masing. 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.  
Tugas- tugas dalam ibadah sebagai PL, PF dan J dapat disesuaikan dengan jumlah 
anggota keluarga. 
Bila memungkinkan, jemaat dihimbau dapat memilih waktu/jam ibadah Pkl. 09.00 WIB 
Kolekte ibadah ini, bersama persembahan syukur atau persepuluhan, dapat melalui 
transfer 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) 
Selamat Beribadah.  

 
•  SAAT TEDUH  

•  AJAKAN BERIBADAH  
 
PL  Kami bersyukur kepadaMu, Ya Allah sebab oleh karena KasihMu kami  tetap dapat 

menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan 

hidup.  
J   AJAR KAMI SELALU MENGANDALKAN TUHAN AGAR MAKIN TEGUH IMAN,  KASIH 

DAN PENGHARAPAN KAMI DI DALAM YESUS.  
PL   Mari satukan hati memuji TUHAN YESUS dari pujian ... 

 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
 
NYANYIAN KELUARGA KJ 161 : 1, 2 “SEGALA KEMULIAAN” 
Do = Bes 4 ketuk  
1.  Semua Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
   Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
   ‘Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud! 
   Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!" 
 
2.   Laki-laki  Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
    Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
  Perempuan Malaikat dalam sorga memuji namaMu; 
    segala yang tercipta menyambut kuasaMu. 
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V O T U M  
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.  
          (Mzm. 124: 8) 

J        KJ 478A “AMIN, AMIN, AMIN” 
 
NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu I PRAPASKAH ini terambil dari Kitab WAHYU 
16 : 7  yang menyatakan: ”Dan aku mendengar mezbah itu berkata: “Ya Tuhan, 
Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu.” 
 
SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus 

Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN KELUARGA  KJ 157 : 1, 2 “INSAN, TANGISI DOSAMU” 
Do = D 1 ketuk (bait Pertama dan kedua dinyanyikan oleh seluruh keluarga) 
1.  Insan, tangisi dosamu! 
  Ingatlah, Kristus menempuh 
  jalan penuh sengsara dan 
  bagai hamba terendah 
  Ia kosongkan diriNya 
  menjadi Perantara. 
  Yang mati dihidupkanNya, 
  yang sakit disembuhkanNya, 
  yang hilang Ia cari, 
  berkurban diri akhirnya, 
  memikul dosa dunia 
  di atas kayu salib. 
 
2.   Syukur, pujian dan sembah 
  kepada Dia angkatlah 
  yang mati bagi kita. 
  Ikutlah Dia yang menang, 
  pikullah salib dan beban 
  dengan bersukacita! 
  KasihNya perkenalkanlah 
  dan dalam kuasa namaNya 
  kalahkanlah yang jahat. 
  Ingat darahNya yang kudus, 
  yang bagi Allah, Bapamu, 
  berharga tinggi amat! 

 
Duduk 
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DOA HARI INI  

PL     Ya Allah Mahakasih, Di hari yang kudus ini, di Minggu I Prapaskah, kami memuliakan 
Engkau, oleh karena Engkau mempertahankan hidup kami. Saat ini kami beribadah 
kepada-Mu, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kami mohon 
urapi kami dengan Roh-Mu agar semua pujian dan doa yang naik kepada-Mu 
sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Kami mengaku Engkaulah Allah 
Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan 
damai sejahtera kiranya turun ke atas kami. 

   Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak 
dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. 
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami 
oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan memandang 
kepada Yesus Kristus, kami bersyukur  atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang 
nyata dalam hidup kami sampai hari ini. 

 Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan 
kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui 
kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. 

 Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin  

 

  NYANYIAN KELUARGA KJ 38 : 1, 3 “T’LAH KUTEMUKAN DASAR KUAT” 
    Do= F  4 dan 2 ketuk  

Semua  1. T'lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. 
            Kekal, ya Bapa, Kau membuat PutraMu Dasar yang teguh: 

             biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap! 
 

Semua  3. Tak Kaubiarkan ciptaanMu terkapar dalam dosanya: 
            telah Kauutus PuteraMu menyelamatkan dunia 
            dan pintu hati Kauketuk, agar terbuka bagiMu. 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF:    ….. 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF       Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Hosiana! 

 NYANYIAN JEMAAT       KJ 473B “HOSIANA” 

     
 

PL   : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil LUKAS 6 : 37 - 38 yang menyatakan...    
            Demikian pembacaan Alkitab. 
 

PF   : Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu  
         dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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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 “KASIH SEJATI” 
 

JAWABAN UMAT 
 
NYANYIAN KELUARGAKJ 439 : 1, 2 “BILA TOPAN K’RAS MELANDA HIDUPMU” 
Do = Es 2 ketuk 

Laki-Laki 1. Bila topan k’ras melanda hidupmu, 
        bila putus asa dan letih lesu, 
Perempuan      berkat Tuhan satu-satu hitunglah, 

        kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 
 
Semua       Refrein: 
        Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
        kau ‘kan kagum oleh kasihNya. 
        Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
         kau niscaya kagum oleh kasihNya. 
 
Semua   2. Adakah beban membuat kau penat, 
       salib yang kaupikul menekan berat? 
         Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega 

       dan bernyanyi t’rus penuh bahagia! Refr, … 
 

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri 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. 

 

⌘ Kesaksian Pujian 
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PENGUCAPAN SYUKUR   
PL Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya 

dalam Surat 2 Korintus 8 : 12 ”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka 
pemberianmu akan diterima, kalau pemberiaanmu itu berdasarkan apa yang ada 
padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu."  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.  
 
NYANYIAN KELUARGA GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU” 
Do= E 4/4 ketuk  
Laki-Laki  1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri 
        Kepada Allah, Sumber berkat. 
       Persepuluhanmu yang akan kau beri 
       Itulah persembahan kudus. 
Perempuan      Marilah memberi persepuluhanmu, 

       Dari hasil jerih payahmu, 
       Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. 
       Dialah Sumbernya. 
 
Semua       Refrain: 
       Persepuluhan bagi Allahmu, 
       Beri dengan tulus hatimu. 
       Janganlah kau kuatir akan hari esokmu. 
       Ia menjagamu. 
       Persepuluhan dari tanganmu 
       asalnya juga dari Tuhanmu 

       Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri 
       itulah janji-Nya. 
 
Semua   2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
       memuliakan Sang Pemberi. 
       Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
       menjamin hidup sesamamu. 
           Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
       menjadi akta di hidupmu; 
       percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi 
       menjamin hidupmu. Refr, …… 
 

Jemaat dapat memberikan persembahan Minggu,  
Persembahan Khusus, Persepuluhan, Syukur dll  

melalui 
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) 
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DOA SYUKUR 
PL  Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA untuk mendoakan persembahan yang telah 

dikumpulkan ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. 
Mari berdoa : 

 Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima dari pada-Mu. Kini 
kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada kami, dan 
kami mohon sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak takut 
menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup kami sekeluarga. Demi 
Kristus kami berdoa. Amin. 

Duduk 
 

 

PENGUTUSAN 
 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  :    Mari BERDIRI, Mari kita jadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan 

yang memberkati hidup sesama kita. 
Ingatlah pesan Tuhan dalam MAZMUR 91 : 9 - 12, yang menyatakan :  

 “Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganmu, Yang Mahatinggi telah kaubuat 
tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak 
akan mendekat kepada kemahmu; sebab malaikat-malaikat-Nya akan 
diperintahkan-Nya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka 
akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada 

batu” 

    
 NYANYIAN KELUARGA  KJ 446 : 1, 3  “SETIALAH”  
 Do = Bes  4 dan 2 ketuk  
 Semua  1. Setialah kepada Tuhanmu, 
        hai kawan yang penat. 
        Setialah, sokongan-Nya tentu 
        di jalan yang berat. 
        ‘Kan datang Raja yang berjaya 
        menolong orang yang percaya. 
        Setialah! 
 
 Laki-Laki 3. Setialah! Bertahanlah tetap 
        sehingga kau menang. 
 Perempuan     Setialah! Selamatmu genap, 
        sesudah berperang. 
 Semua      Meski bertambah marabaya, 
        t’lah hampir habis susah payah. 
        Setialah! 
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BERKAT (Oleh Orang Tua,Ayah/Ibu) 

PF    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--- 


