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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(G P I B) 
Jemaat GIDEON Kelapadua, Depok 

 

TATA IBADAH HARI MINGGU PASKAH 

Tema : 
KEBANGKITAN-NYA MENERUSKAN KESELAMATAN 

 

 

Minggu, 12 April 2020 
Jam 04.00 di Rumah masing-masing 
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TATA IBADAH PASKAH 
 

 

PERSIAPAN IBADAH                                            (Saat teduh) 

 Penjelasan & Latihan Lagu 

 Semua anggota keluarga bersiap untuk beribadah 

 Lagu-lagu rohani dialunkan 

Penjelasan➔ 

Tata Ibadah disiapkan untuk digunakan warga jemaat dalam ibadah 

Bersama Keluarga di rumah masing-masing sebagai bentuk kepatuhan 

kepada Himbauan Pemerintah RI guna mencegah dan memutuskan 

penyebaran Virus Corona serta Maklumat Kapolri untuk tidak 

mengadakan kegiatan social kemasyarakatan yang dapat menyebabkan 

berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. 

Sebagai umat Tuhan dan orang percaya, kita menghormati dan 

mengapresiasi anjuran Pemerintah, surat Pastoral dan Edaran Majelis 

Sinode GPIB dan PGI agar umat melakukan pembatasan social dengan cara 

berada di rumah dan melakukan berbagai aktifitas dari Rumah Saja..Dan 

salah satu yang dilakukan di rumah adalah Membangun dan 

mengembangkan Ibadah dalam persekutuan Bersama dengan kelg terkasih. 

Kepala Keluarga dapat mengatur dan mengarahkan bagian-bagian tugas 

dalam berjalannya ibadah di dalam Tata Ibadah Paskah sesuai dengan 

jumlah anggota keluarga… Selamat Beribadah 

Ungkapan Situasi 

(Orangtua): Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan menyanyikan      

                   puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah    

                   bangkit dari antara orang mati. 

 

Mari Nyanyikan” DALAM YESUS KITA BERSAUDARA”        

Dalam Yesus, kita bersaudara, Dalam Yesus, kita bersaudara  

Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya Dalam 

Yesus kita bersaudara 

 
Dalam Yesus, ada sukacita, Dalam Yesus, ada sukacita 

Dalam Yesus, ada sukacita sekarang dan selamanya Dalam 

Yesus ada sukacita 
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Orang tua : Keluargaku, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan 

atau dimatikan oleh apapun. Virus Corona yang 

menjadi wabah pandemic, menular bahkan mematikan 

pun tidak akan menghentikan sukacita kita karena 

kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus 

yang telah mengalahkan maut dan bangkit untuk 

memberikan hidup dalam keselamatan dari Allah. 

Mari Nyanyikan “KUMENANG” 

‘Kumenang, ‘kumenang Bersama Yesus Tuhan 

‘Kumenang, ‘kumenang di dalam peperangan  

‘Kumenang, .kumenang atas segala setan 

Haleluya, Haleluya, ‘kumenang 

Haleluya, Dia Bangkit…Haleluya, Dia Hidup           2X       

Haleluya Dia Naik…Rohul Kudus turun 

(Saat teduh) 

Ajakan Berbakti 

Orang tua: Keluarga ku, mari hening… beningkan hati dan  

                  pikiran kita, masuki rangkaian ibadah ini…Yesus  

                  yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir  

                  di tengah Ibadah Paskah keluarga kita…Mari berdiri  

                  bersama bersyukur 

 
Jemaat Menyanyi KJ 188 : 1, 2 “KRISTUS BANGKIT SORAKLAH” 

1. Kristus bangkit! Soraklah : Haleluya  

Bumi, Sorga bergema: Haleluya  

Berbalasan bersyukur : Haleluya  

Muliakan Tuhanmu ! Haleluya 

2. Karya kasih-Nya genap, Haleluya  

Kemenangan-Nya tetap. Haleluya  

Surya s’lamat jadi t’rang Halelluya  

Takkan lagi terbenam. Haleluya 
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VOTUM DAN SALAM 

Orang tua : Aku melayangkan mataku kearah gunung-gunung; dari  

                   mana akan datang pertolonganku? Pertolongan kepada  

                   kita semua adalah dari Tuhan yang menjadikan langit  

                   dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah,  

                   penjagamu tak tertidur, tak lelap. 

Kelg      : Amin 
 

Orang tua : Kasih karunia TuhanYesus Kristus, dan Kasih Allah,  

                   dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian 

Kelg      : Amin 

 

  NAS PEMBIMBING➔ 

Orang tua : Mazmur 18 : 47 ➔ TUHAN hidup ! Terpujilah gunung      

                   batuku, dan mulialah Allah Penyelamatku 

Jemaat Menyanyi KJ 202 : 1, 4 “MAUT SUDAH MENYERAH” 

1. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya: 

Jurus’lamat t’lah menang dalam sinar cemerlang, 

Dalam sinar cemerlang. 

 

4.   Nyanyilah hai seraphim, mainkan harpa berdenting 

Ikutlah manusia, mengagungkan nama-Nya, 

Mengagungkan nama-Nya. 

(duduk) 

   DOA DI HARI PASKAH 

 Anak :Ya Bapa, kemarin dan kemarin lagi, kami menangis,   

seluruh alam ciptaan menanagis, meratap sedih 

memandang pada Yang Tersalib, anak-MU, Yesus, Mesias 

dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, 

khianat dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan 

disingkirkan oleh dunia ciptaan. 

Bagaikan banyak orang yang menghadapi, mengalami, 

bergumul akan Corona Virus Disease (COVID) – 19,  
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ada yang terpapar, ada yang mengalami, ada yang sakit, 

,ada yang masih bergumul, bergumul dengan 

ketidakpastian, bergumul dengan ketakutan, bergumul 

harus berbesar hati dengan kenyataan bahwa mereka 

terpapar entah dari mana, bergumul mendapati kenyataan 

mereka harus diisolasi entah sampai kapan, bergumul 

akankah mereka akan tetap bisa menguatkan keluarga 

terkasih, bergumul dalam isolasi mandiri atau di tempat 

khusus, bergumul dengan pandangan dan kerisihan 

lingkungan, bergumul dengan setiap kabar atau kenyataan 

yang menyurutkan kesegaran hidup, bahkan kekeluhan 

hidup diperhadapkan dengan kenyataan bagi mereka 

sebagai korban Covid-19 memiliki sakit bawaan yang 

muncul tiba-tiba sehingga mereka merasa berat sakit 

bahkan yang telah mati….. mereka ditolak, tersingkirkan 

dari khalayak. 

Tiada teman dan handai taulan untuk melihat, menemani, 

menghantar dan sempat mengatakan ada bagi dan bersama 

mereka sampai maut dan kegelapan menyelubungi mereka. 

Semua lari, semua menjauh, semua menyingkir, takut begitu 

begitu mencekam, sedih begitu mengguncang, sendiri 

begitu menyiksa…. 

Ya Bapa, di kekinian dan, keheningan pagi ini 

Kami sekeluarga Tuhan bangunkan 

Untuk menghirup damai taman yang sunyi 

Menjemput hari baru, Dalam madah kemenangan, 

Karena kubur dan maut telah dikalahkan. 

Engkau telah membangkitkan Yesus, 

Dari mati yang ngeri dan tak berperi pun tak terperi… 
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Yesus, Tuhan kami, telah bangkit.. 

Ya… Dia bangkit untuk ada, bersama dan memberikan 

hidup-Nya Dia bangkit untuk menghapus air mata 

Para orangtua, anak, kakak, adik, 

Suami, isteri, opa/oma cucu, saudara, kami 

semua, Karena kehilangan yang dicintai di 

masa pandemic ini. Dia bangkit untuk memberi 

hidup dan harapan baru; 

Ya Yesus yang telah bangkit,  

kami untuk menatap hari esok; 

Bangkitkanlah asa dan harapan  

di tengah raga yang makin payah  

Hidupkanlah iman dan imun 

tengah pandemik yang masih mengancam. 

Dalam sujud yang penuh damba kami berseru : 

Nyatakanlah….. Nyatakanlah kuasa kehidupan-MU 

Dan matikanlah, putuskanlah, hentikanlah sebaran dan 

penyebaran Covid -19 dari bumi dan negeri pertiwi ini. 

Agar kami mengalami kesukaan yang dari pada-MU  

Agar kami dapat bernyanyi, beribadah bersama lagi;  

Agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi 

Agar kami bisa merenda hidup dan bakti yang penuh arti.. 

Syukur dan termulialah nama-MU, 

Bapa dan Anak dan Roh kudus. Amin. 
 

Jemaat Menyanyi GB 38 : 1 & 2 “YESUS SUMBER DAMAI”  

1. Yesus Sumber Damai, Tuhan Maha Kudus 

Kini kami datang, b’rilah kasih-MU 

 

2. S’lamatkanlah kami dari kuasa dosa  

B’rilah pada kami jiwa yang tenang. 
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BERITA KEBANGKITAN YESUS – Matius 28: 1-10 (oleh Anak) 

Jemaat Menyanyi KJ 293 : 1, 2 – “PUJI YESUS” 

1. Puji Yesus, pujilah Juruselamat  

Langit, bumi maklumkan kasih-NYA  

Haleluya, nyanyikan para malaikat  

Kuasa, hormat, b’rilah kepada-Nya  

Selamanya Yesus Gembala kita  

Siang malam kita di dukung-Nya  

Puji Yesus, pujilah Juruselamat 

Puji Dia b’ritakan keagungan-NYA  

Puji Dia! Mari bernyanyilah! 

 

2. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat!  

pada salib dosa dihapus-Nya 

Gunung Batu dan Pengharapan Abadi 

Dinyatakan di Bukit Golgota  

Haleluya! Hilanglah dukacita 

Oleh kuasa kasih setia-NYA 

Puji Dia! B’ritakan keagungan-NYA 

Puji Dia! Mari bernyanyilah… 

(duduk) 

 
Pesan Paskah (Video) 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Epiklese ➔ 
Orang tua : Mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari  
                    Alkitab 

 
Pembacaan Alkitab ➔ MARKUS 16: 1 – 8 (oleh Anak)  

Orang tua : Demikian pembacaan Alkitab. 

         Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala  

         kekayaannya diantara kamu dan ucaplah syukur kepada  

         Allah : 

         Haleluya………… 
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GB 394 HALELUYA, HALELUYA, PUJILAH TUHAN-MU 

Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya 

Nyanyi dan soraklah agungkan Nama-NYA 

Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya 

(duduk) 

Renungan Paskah 

JAWABAN UMAT 
Umat Menyanyi KJ 194 : 1-3 “DIKAU, YANG BANGKIT, MAHAMULIA” 

1. Dikau yang Bangkit, mahamulia! Dikaulah abadi jaya dan menang  

      Turun malak sorga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda ‘Kau menang  

 

      Refr : Dikau yang bangkit, mahamulia! Dikaulah abadi jaya dan megah 

2.  Lihatlah Dia, Yesus, Tuhanmu! Dialah Mesias; yakinlah teguh! 

       Mari, umat Tuhan, bergembiralah! Bertekun maklumkan kemenanganNya! 

 

3. Tuhanku hidup, takutpun lenyap. Dia junjunganku, Damaiku tetap Yesuslah 

kuatku, kemenanganku, Yesuslah Hidupku, kemuliaanku 
 

PENGAKUAN IMAN RASULI 

DOA SYAFAAT (diakhiri DOA BAPA KAMI…..doxologi) 

• Pemerintah diberi hikmat dan kesanggupan untuk dalam 

berbagai upaya yang terbaik dan sigap mencegah 

penyebaran dan memutus penyebaran virus corona melalui 

kebijakan, keputusan dan langkah Yang diambil untuk 

dilakukan di tengah masyarakat. 

• Pemerintah dan berbagai aparat dan pihak terkait dalam 

menangani secara Bersatu, bersama melawan dan menangani 

pandemik ini. 

• Para dokter, perawat, tenaga medis, petugas kesehatan, para 

relawan, satgas Covid 19. 
• Mereka yang terdampak dan mengalami sebagai ODP, PDP, 

mereka yang harus mengalami isolasi mandiri atau yang 
mengalami sakit dan mendapat penanganan dan pengobatan 
secara intensi di RS dan RS khusus Pasien Covid 19. 



9. 

 

• Para Pasien dan setiap keluarga mereka yang menghadapi 

Covid 19. 

• Korban dan keluarga yang kehilangan anggota 

keluarganya karena wabah Covid 19 atau karena sakit dan 

kondisi tertentu yang dialami pada masa ini 

• Yang sakit di pulihkan dan disembuhkan : Anak KORESH 

AMSAL HORAS SITANGGANG 

• Tuhan memberkati keluarga-keluarga dalam kondisi 

sekarang ini dengan sabar, sehat dan tetap dalam 

ketentraman dan beraktifitas dengan baik di rumah 

• Setiap orang yang menerima karunia dalam kasih Tuhan 

dalam HUT, HUT Perkawinan, dalam hal apapun 

• Jemaat yang bergumul dalam kelemahan fisik dan apapun 

yang mengharap dipulihkan dan disembuhkan. 

• Tuhan pulihkan dan bangkitkan semangat bagi keluarga 

Ibu Emin Rottie Prasetyo, Keluarga Teterisa, Keluarga Ibu 

Dkn Handayani Limbong dengan penghiburan dalam 

Kuasa kebangkitan 

• PKA 2020/2021 yang sudah dirumuskan dan mulai 

dijalankan, Tuhan beri kesanggupan dan kesehatian dalam 

pelaksanaannya ke depan. 

• Hal-hal yang bisa ditambahkan keluarga. 
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PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

Orang tua : Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang   

                   berarti. 
Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah 

wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui 

persembahan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan 

Jemaat menyanyi GB 86 : 1, 4 “AKU BERSYUKUR”  

1. Aku bersyukur , Allah sumber hidupku 

Dia memberi rahmat-Nya kepadaku 

Refr. : Puji dan syukur kunaikkan kepada-NYA   

           Yang Mahakudus, di sorga, terpujilah  

      Dia sumber hidupku; 

      Bagi-Nya syukur dan pujian s’lamanya 

 

4. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku  

Susah dan senang ‘ku bersandar pada-Nya 

(berdiri) 
 

Persembahan syukur atau kolekte dapat disampaikan: 

Bank BRI No.Rek.: 2005-01-000052-56-0 
 

Doa Persembahan : (oleh anak) 
Anak : Ya Allah, Bapa kami bersyukur karena Kebangkitan Yesus 

membuat hidup kami berarti kembali.  

Terimalah persembahan keluarga kami sebagai wujud kesediaan 

kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bersama 

sesama kami untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah kehidupan kami 

sehingga melaluinya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus 

Kristus Juruselamat dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus 

kami bersyukur dan berdoa. AMIN 

(duduk) 
Pujian VG GEMA LEWI 

(berdiri) 
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PENGUTUSAN 

Amanat Pengutusan 

Orang tua : Bersama Tuhan Yesus kita hadapi segala perkara.  

                   Tuhan akan memberi kita kekuatan dan karenanya  

                    jangan takut sebab kuasa Tuhan Yesus senantiasa  

                    memampukan kita menghadapi hari ini dan akan selalu  

                    beserta dengan kita di masa ke depan karena IA SETIA  

                    dan Maha Kasih. 

Jemaat Menyanyi GB 327 : 1, 2 “JANGAN KAMU TAKUT” 

1. Jangan kamu takut, Tuhan adalah! 

Jika Ia hadir badai pun reda 

Di tengah cobaan, Dia kau pegang: 

oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang 

Refr : Oh…tidak pernah…oh, tidak pernah 

Tuhanmu tinggalkan dikau 2 X 

               Ia tetap beserta! 

2. Walau badai topan harus kau tempuh 

Walau kesusahan pengalamanmu, Namun 

janji Tuhan manis bunyinya: Janganlah 

kau takut, AKU tetap beserta!” 

 

Berkat Tuhan 

(Orang tua) : Arahkanlah hati dan pikiranmu  kepada  Tuhan  serta  

                      terimalah berkat-Nya. 

Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah 

Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan 

menyertai kita dalam kebenaran dan kasih (2 Yoh. 1: 3) 

 

Jemaat : menyanyikan GB 402 C (2 X) 

Amin….Amin…..Amin……Amin…Amin… (2 X) 

 

Salam Persekutuan 
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