Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
(GPIB)

TATA IBADAH HARI MINGGU BERSAHAJA
MINGGU V SESUDAH PASKAH

10 Mei 2020

Jemaat “GIDEON” Kelapadua – Depok
Jl. Komjen Pol M. Jasin – Kelapadua, Pasirgunung Selatan
Ksatrian Amji Atak (Komp. BRIMOB POLRI) Kelapadua
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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. Risto E. Andaki.
g) Persembahan pujian melalui tayangan video adalah VG D’Alfa.
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

Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun
kita dengan kasih sayang-Nya yang besar. Mari kita berdiri dan
memuji kemuliaan kasihNya yang nyata dalam kehidupan kita.
Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Saat ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung
pujian :
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MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN KELUARGA GB 22 “BESAR DAN AJAIB”

VOTUM
Orang tua :

Semua

Ibadah Hari Minggu V sesudah Paskah ini ditahbiskan berdasarkan
pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang
menjadikan langit dan bumi.
(Mzm. 124: 8)

“AMIN”

1 . / 1 . //
KJ 476a A – min

NAS PEMBIMBING
Orang Tua
Nas Pembimbing yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini
dikutip dari Surat EFESUS 4 : 2 yang menyatakan: ”Hendaklah

kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan
Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.”

sabar.

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  KJ 60 : 1, 7 “HAI MAKHLUK ALAM SEMESTA”
Do = D 1 ketuk

1.

Hai makhluk alam semesta Tuhan Allahmu pujilah:
Haleluya, Haleluya!
Surya perkasa dan terang, candra, kartika cemerlang,
puji Allah tiap kala: Haleluya, Haleluya, Haleluya!

7.

Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu:
Haleluya, Haleluya!
Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padaNya!
puji Allah tiap kala: Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Duduk

DOA HARI INI

Orang Tua

Allah, Bapa di Sorga, kasih setia-Mu kekal abadi.
Engakau tumpuan hidup dan harapan kami.
Tanamkanlah dalam hati kami pengharapan yang teguh akan kasih
dan kebaikan-Mu;
Berilah kami pengharapan yang kuat karena kami yakin Engkau
beserta kami.
Semoga kami selalu menyandarkan diri kepada-Mu di dalam situasi
seperti ini.
Bapa, semoga pengharapan yang kuat selalu menjiwai seluruh hidup
kami.
Dalam harapan, kami dapat membangun iman percaya kami dan
memperoleh hidup yang abadi.
Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan
kami serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

NYANYIAN KELUARGA KJ 26 : 1, 2 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU”
do = g 4 ketuk
1.
Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus.
Refrein:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus.
2.

Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! Refr,…

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!
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NYANYIAN KELUARGA

Anak
Orang Tua

KJ 472 “HALELUYA”

: Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Surat I KORINTUS 4 : 6 - 13
yang menyatakan......
Demikian pembacaan Alkitab.
: 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 “ALLAH BERKENAN MEMAKAI SETIAP HAMBA-NYA YANG RENDAH HATI”
JAWABAN UMAT
NYANYIAN KELUARGA GB 245 : 1 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN”

1.

Duduk
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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 2 Korintus 8 : 12-13 “Sebab jika
kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan
apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orangorang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN KELUARGA GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU”
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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.

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

Semua
Semua

Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti :
Dihadapan tahta anugerah-Mu ya, Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang
ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah
persembahan syukur kami, sebagai ungkapan keyakinan iman tentang
kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk
mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam
dunia.

Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan kami, yang anugerah-Mu tidak pernah
habis tercurah. Terimalah pujian dari anak anak-Mu yang percaya dan
mengaku:
Engkaulah Tuhan Allah Tritunggal yang Mahatinggi dan Mahakudus.
Amin.

(Tetap Berdiri)
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PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Orang Tua :

Lakukanlah Firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita seharihari, 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  GB 244 “BAPA ENGKAU SUNGGUH BAIK”

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--hal,8

