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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

• Ibadah disampaikan dengan panduan Tata Ibadah dan tayangan 

video pada khotbah.  

• Atur pembagian tugas dalam keluarga. 

• Persiapkan Alkitab, uang persembahan, dan gadget untuk melihat 

tayangan video.  

• Persembahan dapat diberikan dengan cara dimasukkan dalam  

amplop  atau di  berikan dengan cara di transfer ke   Rekening 

Gereja 

• Ikutilah ibadah sampai selesai 

• Pastikan apakah ada  anggota  keluarga  ada yang akan 

menyampaikan Kesaksian atau pujian. 

• Selamat Beribadah 
 

Saat teduh  

Ungkapan Situasi 

(Orangtua):  

Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita lalu masuk dalam  hadirat  
Tuhan  dengan  Puji-Pujian.  Kita memuji  Tuhan  dan  bernyayi  di  
dalam  nyanyian.  
Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

MENGHADAP TUHAN 
 

Mari nyanyikan KJ 6 “HAI MASYUKURKANLAH” 

1.  Hai, masyhurkanlah Allahmu kudus: 
  besar namaNya maklumkan terus. 
  Agungkanlah Dia yang jaya megah; 
  kekal dan mulia kerajaanNya. 

 
3.   Muliakanlah Sang Bapa kekal; 
  muliakanlah Sang Put’ra serta; 
  malaikat di sorga dengan bersujud 
  sembah Anakdomba yang mahakudus. 

Doa Pembukaan (oleh Orangtua) 
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Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 24: 7 - 10 (oleh seorang anak) 
dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain 

(duduk) 

Umat Menyanyi KJ 51 “KITAB SUCI HARTAKU” 

1.  Kitab Suci, hartaku, tak ternilai hargamu; 
  olehmu terungkaplah siapa "ku sesungguhnya. 
 
2.   Alkitab membimbingku pada Jurus"lamatku 
  dan memuatku sedar bila aku tak benar 

           

          PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh orang tua)  
Pembacaan Alkitab 
Orang Tua : Mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab 

Pembacaan Alkitab ➔ IMAMAT 4 : 13 -21  (oleh seorang Anak) 
…………………………………………………………………… 

Orangtua : Demikian pembacaan Alkitab. 
   Terpujilah Kristus, HALELUYA…… 

GB 393 “HALELUYA” 

 

(duduk) 

Pemutaran Video Khotbah 
Renungan Firman 

 
(saat teduh) 
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JAWABAN UMAT 
 

Jemaat Menyanyi KJ 400 - “KUDAKI JALAN MULIA” 

1. Kudaki jalan mulia; 
tetap doaku inilah: 
‘Ke tempat tinggi dan teguh, 
Tuhan, mantapkan langkahku!’ 
 
Refrein: 
Ya Tuhan, angkat diriku 
lebih dekat kepadaMu; 
di tempat tinggi dan teguh, 
Tuhan, mantapkan langkahku! 

2.  Ku tidak mau menetap 
  di dalam bimbang dan gelap; 
  rinduanku, tujuanku: 
  tempat yang tinggi dan teguh. 

Kesaksian/Pujian 

 

DOA SYAFAAT (dibagi untuk dibawakan oleh anggota keluarga 
secara berantai diakhiri DOA BAPA KAMI…..doxologi) 

• Pemerintah, aparat negara, dan seluruh komponen negara 
dan bangsa Indonesia dalam melawan dan memutuskan, 
menghentikan penyebaran wabah Covid 19. 

• Gereja dan umat Tuhan dalam melakukan peribadahan di 

rumah masing-masing. 

• GPIB GIDEON Depok dalam tetap melaksanakan panggilan dan 

pengutusan Gereja melalui Pelayanan-pelayanan yang 

dilakukan ditengah pergumulan saat ini. 

• Keluarga-keluarga jemaat Gideon dalam melakukan aktifitas 
dengan baik di rumah maupun di luar rumah. 

• Warga jemaat yang dalam kondisi sakit atau dalam 
perawatan di rumah maupun juga di RS. 

•  Pergumulan pribadi keluarga bisa ditambahkan oleh keluarga 

masing-masing. 
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PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

Anak : Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah 
dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi 
persembahan kepadaNya dengan mendengar kesaksian Kitab 
I Tesalonika 5 : 18 ➔ “Mengucap syukurlah dalam 
segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di 
dalam Kristus Yesus bagi kamu”. 

Jemaat menyanyi GB 78 “YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP”  

1.  (berdiri) 
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2.   Di naungan kasih Tuhan 
  manusia berteduh; 
  dikenyangkan siang malam 
  dengan berkat yang penuh. Refr, … 

Doa Persembahan 

Anak :  Ya Allah Mahamurah, yang telah menganugerahkan segala 
perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia 
kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama 
manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan 
terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan 
memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber 
hidup dan berkat, kami berdoa. AMIN.  

(berdiri 

PENGUTUSAN 

 

Amanat Pengutusan ➔ 

Orangtua :    Tuhan telah nyatakan kasih-Nya kepada kita semua.    
                   Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan       
                   dan perbuatan yang memberkati hidup sesame kita.  

 

Umat menyanyi KJ 426 “KITA HARUS MEMBAWA BERITA” 

1.  Kita harus membawa berita 
  pada dunia dalam gelap 
  tentang kebenaran dan kasih 
  dan damai yang menetap, 
  dan damai yang menetap. 
 
  Refrein: 
  Karna g"lap jadi remang pagi, 
  dan remang jadi siang t"rang. 
  Kuasa Kristus "kan nyatalah, 
  rahmani dan cemerlang. 
 

 



7 

 

 

4.   Kita harus bersaksi di dunia 
  tentang kuasa darah kudus. 
  Semoga yang masih sangsi 
  terima Sang Penebus, 
  terima Sang Penebus. Refr,… 

 

Berkat Tuhan 

(Orangtua) :  Arahkan hatimu kepada Tuhan dan 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 Yohanes 1 : 3) 
 

Jemaat : menyanyikan “Amin” (GB 402a) 

     

 
 

Salam Persekutuan 
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