
-1- 
GPIB GIDEON DEPOK 

GPIB “GIDEON” DEPOK 
TATA IBADAH KELUARGA  

Rabu, 15 April 2020 
  
Petunjuk: 

• Ibadah disampaikan dengan panduan Tata Ibadah dan tayangan video pada 
khotbah.  

• Persiapkan Alkitab, uang persembahan, dan gadget untuk melihat tayangan 
video.  

• Atur pembagian tugas dalam keluarga. 
• Saat teduh.  

  
Ungkapan Situasi  
Orangtua        :   Saat ini kita berkumpul dalam sukacita bersama atas kasih setia Tuhan. 

Walaupun Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan nyata di tengah-tengah 
keluarga dan bahwa janji Tuhan adalah ‘ya dan amin’. Mari kita berdiri 
dan memuji nama Tuhan.  

 
I. MENGHADAP TUHAN 

 
Nyanyian Umat KJ 2 : 1, 4 “SUCI, SUCI, SUCI”  
Semua      1.  Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa 

   Dikau kami puji di pagi yang teduh. 
   Suci, suci, suci, murah dan perkasa, 
   Allah Tritunggal, agung namaMu! 

 
Laki-Laki     4.  Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa! 
    Patut Kau dipuji seluruh karyaMu. 
Perempuan   Suci, suci, suci, murah dan perkasa, 
   Allah Tritunggal, agung namaMu! 
 
Doa Pembukaan (oleh Orangtua) 
  
Mazmur Pujian dari Mazmur 22:26-29  (dibaca bersahutan yang dipimpin oleh Anak)  
 

- duduk - 
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Nyanyian Umat GB 61 : 1, 3 ”TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAK-MU” (dipimpin oleh Ayah)    

 

 
 
Laki-laki  3.  Ajarlah kukenal kuasa-Mu, 
   dalam derita pun kupandang Kau. 
Perempuan   Hingga di dalam-Mu ‘ku bersejahtera 
   dan kebimbanganku hilang seg’ra. 

 
II. PEMBERITAAN FIRMAN 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh Orangtua)    
 
Pembacaan Alkitab dari Keluaran 4 : 10-17 (oleh Anak) 
 
Khotbah (lihat tayangan video)  
 

III. JAWABAN UMAT 
  
Nyanyian Umat KJ 425 : 1, 2 “BERKUMANDANG SUARA DARI SEBERANG” (dipimpin oleh 
Orangtua)   

Semua          1.  Berkumandang suara dari seberang, 
    ‘Kirimlah cahyamu!’ 
    Banyak jiwa dalam dosa mengerang, 
    ‘Kirimlah cahyamu!’ 
 
    Refrein: 
    Kirimlah pelita Injili 
    menyentak yang terlelap. 
    Kirimlah pelita Injili 
    menyentak yang terlelap. 
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Laki-Laki           2.    Kita t'lah dengar jeritan dari jauh, 
                  ‘Kirimlah cahyamu!’ 
Perempuan             Bantuanmu b'rikan, janganlah jemu, 
                  ‘Kirimlah cahyamu!’ 

 
Doa Syafaat (dipimpin oleh Orangtua)  
Pengucapan Syukur (dipimpin oleh Orangtua) :  
Orangtua      : Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi  persembahan 

kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 : 8  “Dan Allah sanggup 
melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa 
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam 
perbagai kebajikan.”  

                       Tuhan memberkati persembahan kita. 
 
Nyanyian Syukur KJ 300 : 1, 3 ”ANDAIKAN, YESUS, KAU BUKAN MILIKIKU”   

1.  Andaikan, Yesus, Kau bukan milikku 
  dan tak Kau b"rikan darahMu bagiku, 
  ke mana aku mohon pengampunan 
  dan perlindungan? 
 

3.   Aku sadari, bahwa aku ini 
  makhluk terhina yang telah Kaupilih. 
  Itu semua murahMu belaka 
  yang tak bertara. 
  
Persembahan syukur atau kolekte dapat disampaikan: 
Bank BRI No.Rek.: 2005-01-000052-56-0 
 

Doa Persembahan   
Semua  : Marilah kita berdiri dan menghantar persembahan ini dalam doa syukur:    

  Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan.             
                  Seluruh hidup kami dipenuhi kami dipenuhi dengan kasihMu dan      
                  melimpahkan dengan berkat-Mu.  

Anak:  Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas setiap kebaikanMu dalam kehidupan 
kami hingga saat ini.  Kami berterima kasih atas setiap berkat dan penyertaanMu 
yang begitu sempurna untuk kami. Menolong kami untuk menikmati hari-hari 
hidup kami. Pada kesempatan ini, kami datang membawa ungakapan syukur kami 
lewat persembahan untuk kami persembahkan kepadaMu. 

  
Semua : Berkati setiap persembahan yang kami bawa dan ajarkanlah kepada kami untuk 

menyalurkan berkat kasih-Mu dalam setiap langkah juang kami. Terimalah dan 
kuduskanlah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah, kami 
berdoa. Amin.  
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IV. PENGUTUSAN 
 
Amanat Pengutusan                                                                                              - berdiri –  
Orangtua :         Tuhan telah nyatakan kasih-Nya kepada kita semua.    
                         Marilah kita nyatakan kasih-Nya kepada sesama agar Tuhan senantiasa    
                            dimuliakan kini dan selamanya.  

 
Nyanyian Pengutusan GB 115 : 1, 2 ”UTUSLAH KAMI”  

 

  
2.  Berilah kami hati tulus melayani, 

menolong orang-orang berbeban berat. 
Berilah kami Roh yang tabah dan setia 
untuk nyatakan kasih bagi dunia. 

 
Berkat (oleh Orangtua) 
Ayah : Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:    
  KASIH KARUNIA TUHAN YESUS KRISTUS, DAN KASIH ALLAH, DAN 

PERSEKUTUAN ROH KUDUS MENYERTAI KAMU SEKALIAN (2 Kor. 13:13)  
  

Semua  :   Amin – Amin – Amin  
 
Saat Teduh  
 
Salam Persekutuan  


