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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) 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. Margaretha Sihombing. 

g) Persembahan pujian melalui tayangan video adalah anak Garren 

Junov Fanggidae. 
h) Persembahan 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.  

 
Semua Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar besar kasih 

setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat 

terhadap segala yang dijadikannya, segala yang Kau jadikan itu 
akan bersyukur kepada-Mu Tuhan dan orang-orang yang Kau 

kasihi akan memuji Engkau.   
 

Orang tua Saat ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung: 
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MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN KELUARGA KJ 21 : 1, 2 “HARI MINGGU, HARI YANG MULIA” 
        

1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 

  Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 
 

  Refrein: 

  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 

 
      2.  Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. 

  Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Refr 
 

V O T U M  

Orang tua : Ibadah Hari Minggu IV sesudah Paskah ini ditahbiskan 
berdasarkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam 

nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 
    (Mzm. 124: 8) 

 

Semua         AMIN, AMIN YA BENAR ADANYA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAS PEMBIMBING                 

Orang Tua Nas Pembimbing yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan 

hari ini dikutip dari Surat AMSAL 3 : 9-10  yang menyatakan: 
”Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil 
pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-
lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, 
dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah 
anggurnya.” 

 
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  GB 71  : 1, 2 “TUHAN YESUS SAHABATKU” 
Do = Es 6 ketuk  

  

 
 

2.  Di setiap pencobaan dan duka batinku, 
  Ia benteng dan perisaiku tetap. 

  Demi Dia kutinggalkan berhala hatiku; 
  oleh Dia ‘ku bertahan dan tegap. 

  Digoda oleh Iblis, ‘ku takkan menyerah: 

  Yesus jamin kemenangan imanku. Refr, … 
 

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. 
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 NYANYIAN KELUARGA KJ 34 : 1, 2 “DI SALIB YESUS DI KALVARI” 
 do = g 4 ketuk 

 
1.   Di salib Yesus di Kalvari kus"rahkan dosaku yang keji. 
  Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
 
  Refrain: 
  Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya! 
  Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
 
2.   Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku. 
  Sungguh "ku s"lamat, "ku ditebus! Puji namaNya! 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

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 472 “HALELUYA” 

    
 

Anak     : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari IMAMAT 1 : 1 - 9    

                           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 “PENDAMAIAN YANG BERKENAN BAGI TUHAN” 

 
JAWABAN UMAT 
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NYANYIAN KELUARGA GB 87 : 1, 3 “AKU BERSYUKUR PADA-MU” 

 
 
3.  Tiada kata kami ungkapkan, 
  hanyalah syukur kepada-Mu. 
  Kaulah yang layak kami tinggikan 
  kar’na besarlah kuasa-Mu. 
  T'rimalah Tuhan ungkapan syukur 
  yang kami bawa kepada-Mu. 

 

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. 
▪ Pergumulan, ungkapan syukur Keluarga, dll. 

 
PENGUCAPAN SYUKUR   
Anak     Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita  kepada   
             Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.  

               Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari surat Kolose 3 : 17 yang      
menyatakan ”Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan  
perkataan atau  perbuatan,  lakukanlah  semuanya  itu  dalam  nama  
Tuhan  Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa 
kita”. 
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN KELUARGA PKJ 146 : 1, 3 “BAWA PERSEMBAHANMU” 

    

    
 

3.  Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai 

  agar kerajaanNya makin nyatalah. 
  Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Refr,… 

 
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 

Orangtua  Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada    
   Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti : 

 Ya  Tuhan  Yesus,  Engkaulah segala-galanya  dan  sumber    
 hidup  kami.  
 Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan   
 karena itu kami  persembahkan  seluruhnya  untuk  kemuliaan- 
 Mu  serta  terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang   
 telah Engkau selamatkan.  

Semua   Jadikanlah  persembahan  syukur  kami  ini  sebagai  berkat      
   bagi  sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus.  
Semua   Amin. 

(Tetap Berdiri) 
 

PENGUTUSAN 

AMANAT PENGUTUSAN 

Orang Tua  :    Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus, pergilah,      

beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam 
kehidupan Saudara/i, Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 Petrus 5 : 10-11  
“Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu 
dalam Kristus kepada kemuliaanNya yang kekal, akan melengkapi, 
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu 
menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-
lamanya! amin.”    
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 NYANYIAN KELUARGA  PKJ 185 : 1, 3  “TUHAN MENGUTUS KITA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.  Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 
  untuk yang miskin dan lapar berkeluh. 
  Meski dihina serta dilanda duka, 
  harus melayani dengan sepenuh. Refr,… 
 
BERKAT (Oleh Orang Tua) 

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:.... 
“Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita 

dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan  Roh Kudus kamu 

berlimpah-limpah dalam pengharapan.”  Roma 15: 13  

 

NYANYIAN KELUARGA KJ 478B “AMIN, AMIN, AMIN” 

 

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


