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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) Ibadah Hari Minggu saat ini dapat dilaksanakan oleh umat mengikuti 

siaran live delay atau secara mandiri. 
c) Tata ibadah ini digunakan untuk ibadah bersama keluarga di rumah 

masing-masing secara mandiri. 
d) Siaran live delay dilaksanakan melalui channel YouTube GPIB. 

Gideon. 

e) 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.  

f) Bagi Umat yang beribadah secara mandiri atau tidak mengikuti 
siaran live delay maka tugas- tugas dalam ibadah sebagai pelayan 

firman dan petugas lainnya dapat disesuaikan dengan jumlah 

anggota keluarga. 
g) Umat dihimbau dapat memilih waktu/jam ibadah Pkl. 09.00 WIB baik 

secara mandiri ataupun mengikuti siaran live delay. 
h) Pemberitaan firman melalui tayangan live delay dalam Ibadah Hari 

Minggu ini adalah Pdt. John F.C. Pattiasina. 

i) Persembahan pujian adalah VG. Latuherus. 
j) 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 

  
Pelayan Liturgi  Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa 

menuntun kita dengan kasih sayang-Nya yang besar. 
Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 
Pemberita firman dalam Ibadah Hari Minggu ini adalah Pdt. 
John F.C. Pattiasina 
Mari kita berdiri dan memuji kemuliaan kasihNya yang nyata 
dalam kehidupan kita.  
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MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN MENGHADAP TUHAN KJ 2 : 1, 2 “SUCI, SUCI, SUCI” 

Do = d 4 ketuk 

1.  Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa 
  Dikau kami puji di pagi yang teduh. 

  Suci, suci, suci, murah dan perkasa, 
  Allah Tritunggal, agung namaMu! 

 

2.   Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur 
  di depan takhtaMu memb'ri mahkotanya. 

  Segenap malaikat sujud menyembahMu, 
  Tuhan, Yang Ada s'lama-lamanya. 
 
V O T U M  

Pelayan Firman: Ibadah Hari Minggu VI sesudah Paskah ini ditahbiskan berdasarkan 

pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang 
menjadikan langit dan bumi. 

    (Mzm. 124: 8) 
 
Jemaat         “AMIN” 

1  . / 1 .  //                                                                    
   KJ 476a   A –   min 

  
NAS PEMBIMBING                 
Pelayan Firman: Nas Pembimbing yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini 

dikutip dari Surat 1 KORINTUS 1 : 10 yang menyatakan: ”Tetapi aku 
menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita 
Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada 
perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu 
erat Bersatu dan sehati sepikir.” 

 
SALAM 
Pelayan Firman:  Terimalah salam rasuli, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, 

Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
Semua  DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

NYANYIAN UMAT  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! 
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2.   Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku. 
  Sungguh ‘ku s’lamat, ‘ku ditebus! Puji namaNya! 

Duduk 

DOA HARI INI  

Pelayan Liturgi      Tuhan dan Allah Kami, kami mengucap syukur kepada-Mu atas 
segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaan-Mu 
disepanjang hidup ini.  
Kami menyerahkan kepada-Mu seluruh jiwa dan raga kami, dan 
kami persembahkan kepada-Mu segala perbuatan yang akan 
kami lakukan pada minggu yang baru ini.  
Berkati kami ya Tuhan dan tolonglah kami untuk berbuat baik 
kepada semua orang.  
Kiranya  Tuhan  mendengarkan  setiap  doa dan  permohonan  

kami serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. 
    Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 

 

 NYANYIAN UMAT KJ 38 : 1, 5  “T’LAH KUTEMUKAN DASAR KUAT” 
 Do =  f 4 dan 2 ketuk 

1.  T'lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. 
  Kekal, ya Bapa, Kau membuat PutraMu Dasar yang teguh: 
  biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap!  

 
  5.  Inilah dasar andalanku, biarpun apa kutempuh: 

  ya Tuhan, rahmatMu berlaku sepanjang jalan hidupku! 
  Sampai kekal kupujilah samud"ra rahmat yang baka! 

Duduk 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

Pelayan Firman: ..... 
 
PEMBACAAN ALKITAB 

  Pelayan Firman:  Jemaat Tuhan marilah berdiri mendengar Sabda Tuhan yang di  
                           bacakan dari Alkitab; ………… Haleluya! 

 

NYANYIAN UMAT       KJ 472 “HALELUYA” 

    
 
Pelayan Liturgi    : Bacaan Alkitab hari ini dari Surat I KORINTUS 11 : 17 - 22  
                              yang menyatakan...... 

  Demikian pembacaan Alkitab. 
Pelayan Firman    : Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di  

  antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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NYANYIAN UMAT  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      “ADA HIKMAHNYA”       (Bacaan dari SBU Pagi) 
 

JAWABAN UMAT 
 
NYANYIAN UMAT KJ 252 : 1, 2 “BATU PENJURU GEREJA” 
do = d 4 ketuk 
1.  Batu penjuru G’reja dan Dasar yang esa, 
  yaitu Yesus Kristus, Pendiri umatNya. 

  Dengan kurban darahNya Gereja ditebus; 
  baptisan dan firmanNya membuatnya kudus. 

 
2.   Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, 

  manunggallah Gereja ber-Tuhan Yang Esa. 

  Aneka kurnianya, esa baptisannya, 
  esa perjamuannya, esa harapannya. 

 
PENGAKUAN IMAN RASULI  dipimpin oleh Pelayan Firman 

Duduk 
 

DOA SYAFAAT dipimpin Pelayan Firman (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   
Pelayan Liturgi:   Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita  kepada   
               Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.  

              Dengarlah nas Alkitab dari Kitab Maleakhi 3 : 10 “Bawalah seluruh 
persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, 
supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, 
firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan 
bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu 
sampai berkelimpahan.” 
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Umat Tuhan dapat memberikan persembahan Ibadah Hari Minggu, 
Persembahan Khusus, Persepuluhan, Syukur dll melalui: 
 
1. Transfer Bank BRI 2005-01-000052-56-0 Kantor Cabang Pembantu 
Kalisari atas nama Majelis Sinode GPIB QQ GPIB Gideon Depok  
 
2. Tunai dalam amplop persembahan yang telah dibagikan, diserahkan ke 
Kantor Majelis Jemaat GPIB. Gideon melalui Presbiter di masing-masing 
sektor pelayanan dimana umat bertempat tinggal. 
 
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

 
 
NYANYIAN UMAT KJ 288 : 1, 2 “MARI PUJI RAJA SORGA” 

   do = d 2 ketuk 
 

1.  Mari, puji Raja sorga, 
  persembahan bawalah! 

  Ditebus-Nya jiwa raga, 

  maka puji nama-Nya! 
  Puji Dia, puji Dia, 

  puji Raja semesta! 
 

2.   Puji Yang kekal rahmat-Nya 

  bagi umat dalam aib, 
  dulu, kini, selamanya 

  panjang sabar, mahabaik. 
  Puji Dia, puji Dia, 

  yang setia-Nya ajaib! 

    
DOA SYUKUR 

Pelayan Liturgi:  Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada 

Tuhan dalam doa syukur : 
Allah  Bapa  Mahabaik,  kami  mengaku  dan  percaya  bahwa   

setiap  pemberian  dan  anugerah yang sempurna berasal 
daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, 

penuh rasa syukur ini pun, bersumber dari kasih Bapa yang 

sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon  berkatilah  
persembahan  kami,  agar  berguna  untuk  pekerjaan  dan  

pelayanan  yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin 
 

(Duduk) 
 

PENGUTUSAN 
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WARTA JEMAAT oleh Pelayan Liturgi 

AMANAT PENGUTUSAN 

Pelayan Firman:    Lakukanlah Firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita 
sehari-hari, ingatlah pesan Tuhan dalam KOLOSE 2 : 6 - 7, yang 
menyatakan : “Kamu telah menerima Kristus  Yesus,  Tuhan  kita.  
Karena  itu  hendaklah  hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu 
berakar di dalam Dia dan  dibangun  di  atas  Dia,  hendaklah  kamu  
bertambah teguh  dalam  iman  yang  telah  diajarkan  kepadamu,  dan  
hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 

 
 
NYANYIAN KELUARGA  KJ 370 : 1, 2  “KU MAU BERJALAN DENGAN JURUS’LAMATKU”  

do = g 4 ketuk 

 
1.  ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 

  di lembah berbunga dan berair sejuk. 
  Ya, kemana juga aku mau mengikutNya 

  sampai aku tiba di neg"ri baka. 

 
  Refrein: 

  Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus: 
  ‘ku tetap mendengar dan mengikut-Nya. 

  Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 
  ya, ke mana juga "ku mengikutNya! 

 

2.  ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 
  di lembah gelap, di badai yang menderu. 

  Aku takkan takut di bahaya apa pun, 
  bila ‘ku dibimbing tangan Tuhanku. 
 
 
BERKAT  
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:.... 
Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari  Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus 
menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang, yang mengasihi 
Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. ( EFESUS 6 : 23—24 ) 
 

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

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 
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