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PERSIAPAN IBADAH 

   Penjelasan & Latihan Lagu 

  Semua anggota keluarga bersiap untuk beribadah 

  Lagu-lagu rohani dialunkan 

 Persiapkan  diri  dengan  pakaian  yang  rapi  &  siapkan     
                         hati   b eribadah 

   Siapkan tempat, duduk dengan baik (upayakan  tidak  
berbaring  melakukan aktifitas yang lain) 

 Ikuti  tatanan  liturgi  Ibadah (berdiri, duduk, menaikkan   
pujian, berdoa,  mendengar firman dan mendengarkan 
firman Tuhan, atau memberikan persembahan) 

   Persembahan dapat diberikan dengan cara dimasukkan    
                        dalam  amplop  atau di  berikan dengan cara di transfer ke     
                  Rekening Gereja 
 
  Ikutilah ibadah sampai selesai 

    Kepala Keluarga dapat mengatur dan mengarahkan   
          bagian-bagian  tugas dalam berjalannya ibadah 
 
    Pastikan apakah ada  anggota  keluarga  ada yang akan  
          menyampaikan Kesaksian atau pujian 
 
  Selamat Beribadah 

 
Saat teduh  

Ungkapan Situasi 

(Orangtua): Marilah kita berdiri. 

Berjalan dan berlalunya waktu, seiring Langkah dan kehidupan 
ini, betapa kasih Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita 
naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan 
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MENGHADAP TUHAN 
 

Mari nyanyikan GB 22 BESAR DAN AJAIB 

Besar dan ajaib segala karya-MU, Allah yang 
mahakuasa Adil dan benar segala jalan-MU, Raja 
segala bangsa Siapa tak takut Tuhan, tak 
mengagungkan nama-MU 

 
Sebab hanya KAU yang Kudus, semua bangsa akan datang  
Dan sujud menyembah, sujud menyembah,      ) 

 sujud menyembah Engkau Tuhan ) 2X 

 

Doa Pembukaan (Orangtua) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 115: 1, 9-15 (oleh anak) 
dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain 

(duduk) 

 

Umat Menyanyi GB 245 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN” 

Hidupku di sentuh oleh kasih Tuhan  
dengan cara ajaib ku disentuh-Nya 
Giranglah hatiku walau aku cemas ku disentuh oleh kasih-Nya  

Refr : Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku 
 Lebih besar dari kasih yang dunia beri  
 Seluruh hidupku ‘ku memuji Tuhan ‘ku   
 disentuh oleh kasih-NYA 

Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan 
Bagiku nyatalah dalam firman-NYA  
S’lamanya ‘ku tetap berpegang pada-NYA 
‘ku disentuh oleh kasih-NYA 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (Oleh Bapak) Pembacaan Alkitab 
Bapak : Mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab\ 

 

Pembacaan Alkitab ➔ KELUARAN 15 :19 -21 (oleh Anak) 

…………………………………………………………………… 

Orangtua : Demikian pembacaan Alkitab. 
   Terpujilah Kristus, HALELUYA…… 

GB 394 HALELUYA, HALELUYA, PUJILAH TUHAN-MU 
Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu s’lamanya, 
Haleluya Nyanyi dan soraklah agungkan NamaNYA 
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya 

(duduk) 

Pemutaran Film  
Renungan Firman 

 
(saat teduh) 

 

JAWABAN UMAT 
 

Jemaat Menyanyi KJ 378 - “YANG DIPERBUAT ALLAHKU” 

Yang diperbuat Allahku tak sungkan ku terima 
Tetap di marabaya pun Terang hidupku Dia  
Di waktu-Nya ternyatalah betapa mengagumkan tujuan  kasih 
Tuhan. 
 

Yang diperbuat Allahku peganganku abadi  
Bencana, maut, kemelut tak risau ku hadapi:  
Terasalah rangkulan-Nya tempat hatiku aman kuasaNya 
kuandalkan 

Kesaksian/Pujian 
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DOA SYAFAAT (dibagi untuk dibawakan oleh anggota keluarga 
secara berantai diakhiri DOA BAPA KAMI…..doxologi) 

• Pemerintah, Aparat, negara dan bangsa Indonesia dalam 
melawan dan memutuskan, menghentikan penyebaran wabah 
Covid 19. 

• Perlengkapan dan kebutuhan akan penanganan menghadapi 
pandemic ini tersedia, tercukupi dan menjadi berkat 

• PSBB yang dilakukan 

• Peningkatan keamanan dan kewaspadaan di lingkungan sekitar 

• Gereja dan umat Tuhan dalam beribadah di rumah 

GPIB GIDEON Depok dalam tetap melaksanakan Panggilan dan 

Pengutusannya melalui Pelayanan-pelayanan yang dilakukan 

atau aktifitas dalam kesaksian untuk menolong yang 

membutuhkan 

• Keluarga-keluarga dalam kondisi sekarang ini dengan sabar, 

sehat, semangat dan tetap dalam ketentraman dan 
beraktifitas dengan baik di rumah maupun di luar rumah 

• Yang sakit dan atau dalam perawatan di rumah atau di RS 
juga yang dalam pemulihan, al : 

• Anak KORESH AMSAL HORAS SITANGGANG 
Anak dari Ibu Nonce Saragih di RS POLRI 
Ibu Lilis Siregar Br Sitompul di RS POLRI 
Ibu Sherly Muskitta di SENTRA MEDIKA Cisalak Ibu Jeany 
Busday 
Ibu Maridjan 

• Para Orangtua dan Lanjut usia 

•     Anak/ Cucu dalam Pembelajaran dan Penilaian Jarak Jauh dari    

      rumah (Ujian atau UTS/PTS) 

•   Setiap orang yang menerima karunia dalam kasih Tuhan dalam  
       HUT, HUT Perkawinan, dalam hal apapun 

•   Tuhan pulihkan dan bangkitkan semangat bagi keluarga-    
      keluarga dengan penghiburan dalam Kuasa kebangkitan 

•   Hal-hal yang bisa ditambahkan keluarga 
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PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

Anak : Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah 
dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi 
persembahan kepadaNya dengan mendengar kesaksian 
Mazmur 79 : 13 ➔ Maka kami ini umat-MU, dan 
kawanan domba gembalaan-MU akan bersyukur 
kepada-MU untuk selama-lamanya dan akan 
memberitakan puji-pujian untuk – MU turun temurun 

 

Jemaat menyanyi KJ 289 “TUHAN PENCIPTA SEMESTA”  

Tuhan pencipta semesta, Kaulah Yang Mahamulia  
Sungguh besar karunia yang Kau beri 
 

Puji syukur terimalah atas berkat anugera Di rumah 
yang sejahtera yang Kauberi 

 

  (berdiri) 

Doa Persembahan 

Anak :  Kami bersyukur kepada-MU ya Tuhan untuk limpah kasih dan 
pemeliharaan-MU sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk 
setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan 
kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat 
dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama bahkan untuk 
memuliakan nama-MU di dunia. AMIN 

 

(berdiri 

PENGUTUSAN 
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Amanat Pengutusan ➔ 

Orangtua :    Melangkah dan menjalani hari - hari ini dalam kondisi 
nyata  dunia dan Bumi Indonesia, membuat kita seperti 
umat Tuhan yang melewati Laut Merah. Janganlah takut 
dan janganlah tawar hati atau patah hati. Terus berjalan 
dengan berpengharapan, Tuhan terus memimpin dan 
beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongan-NYA. 

 

Umat menyanyi KJ 329 TINGGAL SERTAKU 

Tinggal sertaku hari t’lah senja Aku perlukan DIKAU tiap jam 

G’lap makin turun, Tuhan tinggallah dalam cobaan Kaulah ku 

pegang Lain pertolongan tiada kutemu Siapa penuntun yang setara-
Mu Maha Penolong tinggal sertaku Siang dan malam tinggal 

sertaku 

 

Berkat Tuhan 

(Orangtua) : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta 
terimalah berkat-Nya➔Sebab TUHAN, Dia sendiri akan 
berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai 
engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak 
akan meninggalkan engkau (Ul 31 : 8a) 

 

Jemaat : menyanyikan Amin (KJ 478 b) 

3 . 2  . 1 .  7   . 6 2   1 7 1 . . 

A - min  A - min   A ------------------ min 

 

Amin 

 

Salam Persekutuan 
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