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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

• Ibadah dilaksanakan dengan panduan Tata Ibadah dan tayangan video 

pada bagian khotbah.  

• Atur pembagian tugas dalam keluarga. 

• Persiapkan Alkitab, uang persembahan, dan gawai (gadget) untuk 

melihat tayangan video.  

• Persembahan dapat diberikan dengan cara dimasukkan dalam  

amplop persembahan yang telah disediakan  atau diberikan dengan 

cara transfer bank 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):  

Dalam teduh dan keheningan, kami datang kehadirat-Mu. Bersama seluruh 
umat di rumah masing-masing, kami menyatukan hati, mengarahkan diri 

dalam kerendahan dihadapan-Mu untuk memuji dan beribadah kepada-Mu.  

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

MENGHADAP TUHAN 
 

Mari nyanyikan KJ 10 “PUJILAH TUHAN, SANG RAJA” 

1.  Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 

  Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 

  Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, 

  angkatlah puji-pujian! 

 

2.   Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya! 

  Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya! 

  Tiada terp'ri yang kepadamu dib'ri; 

  tidakkah itu kaurasa? 

Doa Pembukaan (oleh Orangtua) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 26: 1 - 7 (oleh seorang anak) 

dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain 

(duduk) 
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Umat Menyanyi KJ 58 “MAHAKASIH YANG ILAHI” 

1.  Mahakasih yang ilahi, nikmat sorga, turunlah 

  mendiami hati kami; Kau mahkota kurnia. 
  Yesus, Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar! 

  Datanglah membawa s"lamat bagi kami yang gentar. 

 
2.  Ya, hembuskan Roh kasih-Mu dalam hati yang resah; 

  b’ri sejahtera janji-Mu, agar kami warisnya. 
  Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah; 

  diri kami b"ri merdeka dalam Dikau s’lamanya.       

         

PEMBERITAAN FIRMAN 

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

Pembacaan Alkitab ➔ I KORINTUS 13 : 8 -13  (oleh seorang Anak) 
…………………………………………………………………… 

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

KJ 472 “HALELUYA, HALELUYA” 

 

(duduk) 

Pemutaran Video Khotbah 
Renungan Firman 

 
(saat teduh) 
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JAWABAN UMAT 
 

Jemaat Menyanyi GB 49 - “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesaksian/Pujian 
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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. 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

Anak :  Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan 

sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan 

kepada-Nya dengarlah nas Alkitab dari kitab: Amsal 11 : 24 - 25  
➔ “Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada 
yang menghemat secara luar biasa, namun selalu 
berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi 
kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi 
minum.” 

 

Jemaat menyanyi KJ 433 “AKU SUKA MEMBAGI”  

1.    Aku suka membagi pada orang tak punya, 
       agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. 
 
2.   Pun kepada Tuhanku kuberi persembahan; 
      tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. 
 
3.   Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, 
      memberi lebih banyak daripada yang kaya.   

(berdiri) 



6 

 

 

Doa Persembahan 

Anak : Bapa Sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang 
persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya 
persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan 
sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya bahwa 
persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan 
memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber 
hidup dan berkat, kami berdoa. AMIN.  

(berdiri 

PENGUTUSAN 

 

Amanat Pengutusan ➔ 

Orangtua :    Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan 
dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita.  

Umat menyanyi KJ 467 “TUHANKU, BILA HATI KAWANKU” 

1. Tuhanku, bila hati kawanku 

terluka oleh tingkah ujarku, 
dan kehendakku jadi panduku, 

ampunilah. 

2. Jikalau tuturku tak semena 
dan aku tolak orang berkesah, 

pikiran dan tuturku bercela, 

ampunilah. 

3. Dan hari ini aku bersembah 
serta pada-Mu, Bapa, berserah, 

berikan daku kasih-Mu mesra. 

Amin, amin. 

 

Berkat 

(Orangtua) :  Arahkan hatimu 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) 
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Jemaat      : menyanyikan “Amin, Amin, Ya Benar Adanya” (GB 401) 

    Do = Es 4/4 

 

 
 

Salam Persekutuan 
 
 

 
 

 


