Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
(GPIB)

TATA IBADAH PERAYAAN MINGGU ASIA 2020
Tema: “Ya Allah, Pulihkanlah Kami yang Rapuh”

24 Mei 2020

Jemaat “GIDEON” Kelapadua – Depok
Jl. Komjen Pol M. Jasin – Kelapadua, Pasirgunung Selatan
Ksatrian Amji Atak (Komp. BRIMOB POLRI) Kelapadua
hal,1

•

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 melalui
Zoom Meeting atau secara mandiri.
c) Tata ibadah ini digunakan untuk ibadah bersama keluarga di rumah
masing-masing secara mandiri.
d) Tautan zoom meeting akan dibagikan mulai hari Minggu melalui grup
WhatsApp.
e) Tata Ibadah ini menggunakan Tata Ibadah Hari Minggu Bersahaja
sesuai dengan Buku Tata Ibadah ketetapan Persidangan Sinode
GPIB XX tahun 2015, dan mengikuti panduan Tata Ibadah Perayaan
Minggu Asia yang disusun oleh Majelis Sinode GPIB.
f) Bagi Umat yang beribadah secara mandiri atau tidak mengikuti
siaran zoom meeting 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 melalui zoom meeting.
h) Pemberitaan firman melalui zoom meeting dalam Ibadah Hari
Minggu ini adalah Pdt. Margaretha Sihombing.
i) Persembahan pujian melalui video di channel YouTube adalah VG.
Gema Lewi.
j) Persembahan ibadah hari minggu, 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
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Kami datang menyembahMu ya Allah saat kami berada dalam
kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum
pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan
kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa
kepada Allah sumber kehidupan agar Dia menguatkan iman kita
dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa,
doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan
akan membangunkan dia... (Yakobus 5:15)

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN MENGHADAP TUHAN KJ 15 : 1 “BERHIMPUN SEMUA”
Do = d 3 ketuk

1.

Berhimpun semua menghadap Tuhan
dan pujilah Dia, Pemurah benar.
Berakhirlah segala pergumulan,
diganti kedamaian yang besar.

VOTUM
Pelayan Firman: Ibadah Hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus 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 Kitab YOEL 2 : 13 yang menyatakan: ”Koyakkanlah

hatimu dan pakaianmu, berbaliklah kepada TUHAN, Allahmu,
sebab Ia pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan
berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya.”

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 60 : 1 “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!

Duduk
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DOA HARI INI

Pelayan Liturgi

Tuhan

dan Allah Kami, kami mengucap syukur atas
penyertaan-Mu disepanjang hidup ini.
Engkau tahu atas keberadaan kami, jika kami dapat melakukan
yang terbaik untuk-Mu semua itu semata-mata karena berkat
pertolongan rahmat-Mu.
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 35 : 1 “TERCURAH DARAH TUHANKU”
do = c 4 ketuk

1.

Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota;
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya,
terhapus dosanya, terhapus dosanya
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya.
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 Kitab YOEL 1 : 1 - 12
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
JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT KJ 439 : 1 “BILA TOPAN K’RAS MELANDA HIDUPMU”
Do = es 2 ketuk

1.

Bila topan k’ras melanda hidupmu,
bila putus asa dan letih lesu,
berkat Tuhan satu-satu hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Refrein:
Berkat Tuhan, mari hitunglah,
kau ‘kan kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan, mari hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.

PENGAKUAN IMAN RASULI dipimpin oleh Pelayan Firman

Duduk
DOA SYAFAAT dipimpin Pelayan Firman (diakhiri dengan Doa Bapa Kami, doxologi
dinyanyikan, GB 389a)
PF

J

PF

J

Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah namaNya yang kudus, hai segenap batinku! Dia
yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu”
(Mz. 103:1, 3)
Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena Virus COVID-19.
Kami mohon sentuhan penyembuhanMu agar mereka menerima perawatan yang
mereka butuhkan untuk pemulihan.
Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkauyang mengenal ketakutan,
kekuatiran dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasihMu.
Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan, peganglah
mereka yang lemah dalam rangkulanMu yang menguatkan, dan berilah
pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses
pemulihan.

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang rentan.

Ya Allah, di manapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami
mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia.
Kami memohonkan kesembuhan, perawatan kesehatan dan keutuhan semua
umatMu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah
memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka
mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan
epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami
gunakan, serta hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk
menghalau penyakit ini.

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang rentan.
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PF

J

PF

J

PF

J
PF

J

PF

J

PF

Kami mendoakan mereka yang sedang di karantina karena ancaman penyakit ini.
Hiburkanlah mereka dengan damaiMu yang melampaui akal manusia, dan berilah
mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan
keluarga, teman dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya
Roh Kudus, hiburkanlah mereka.

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang rentan.

Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini.
Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasihMu.
Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau,
Ya Allah, menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini.
Semoga kekuatan sayap kasihMu menopang mereka agar mampu bangkit di
tengah pengalaman yang meluluh-lantakkan kehidupan mereka, sehingga mereka
dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersamaMu.

Ya Allah, dalam anugerahMu, berilah mereka istirahat yang tenang.

Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, mereka
yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi resiko infeksi
dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis,
mereka yang berani mengambil resiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami
berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin
bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi
keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran
COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat.
Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu, semoga
pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan
pertolonganMu kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan
untuk mengobati mereka yang terdampak,dan terus mendorong segenap warga
masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak
orang.

Ya Allah, dalam rahmatMu tolonglah mereka mengambil keputusan dan
tindakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19.
Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh kami mengaku bahwa
kekuatanMu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam
pekerjaan kami, kasihMu dalam kesakitan kami dan damaiMu di hati kami.
Kirimkanlah berkatMu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah,
topanglah mereka dan berilah agar sukacitaMu dinikmati oleh banyak orang, dalam
keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepadaNya hatiku
percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku
bersyukur kepadaNya. (Maz. 28:7).

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang rentan

Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang.
Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal
yang perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati.
Berkatilah semua orang yang bekerjasama sebagai satu keluarga Allah untuk
mewujudkan belaskasihanMu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon:

Dengarlah doa kami.

Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang telah
mengajar kami berdoa:
PF + J “Bapa kami yang di sorga ......KJ 475 “Karena Engkaulah”
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PENGUCAPAN SYUKUR
Pelayan Liturgi:

Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada
Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah nas Alkitab dari Kitab Amsal 3 : 9-10 “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.”

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 289 : 1 “TUHAN, PENCIPTA SEMESTA”
Do = f 3 ketuk
1.

Tuhan, Pencipta semesta,
Kaulah Yang Mahamulia;
sungguh besar karunia
yang Kauberi.

DOA SYUKUR
Pelayan Liturgi:

Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
dalam doa syukur :
Segala Ungkapan Syukur hanya kepada-Mu Bapa di sorga, oleh karena
kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati
hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh
itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami.
Untuk itu Bapa di Sorga, Sebagai Bukti Ungkapan Syukur kami KepadaMu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang
yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami
ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu
dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, dan
ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal
terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini

kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin
(Duduk)
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PENGUTUSAN
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 Kitab
YESAYA 9 : 1, yang menyatakan : “Bangsa yang berjalan di
dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang
diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar”

NYANYIAN KELUARGA  KJ 253 : 1, 5 “MAJULAH, MAJULAH”

1.

Majulah, majulah, maju dalam t’rang permai dan nyalakanlah
pelita menantikan Mempelai; sumber Hidup hanya Dia.
Umat Tuhan, masuk pintuNya, majulah, majulah!

5.

Tumbuhlah, tumbuhlah, tumbuh dalam Tuhanmu:
Roh dan Hidup kauseraplah; jangan maut kautempuh.
Subur oleh kuasa Allah bagai carang hijau
s’lamanya tumbuhlah, tumbuhlah!

BERKAT
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:....
Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh dan menghidupkan kita; kiranya
kuasa Allah yang menghidupkan, mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam
kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita agar kita menjadi utuh
dan kuat dalam kuasa dan damaiNya. :
“Tuhan memberkati dan melindungi engkau.Tuhan mengarahkan wajahNya kepadamu
dan memberi engkau kasih karunia.Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera.”
NYANYIAN KELUARGA GB 401 “AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA”

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan---
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