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1.

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
Umat Nyanyikan KJ 14 “MULIAKAN TUHAN ALLAH”
1.

Muliakan Tuhan Allah,
muliakan Tuhan Allah,
muliakan pimpinan-Nya
dalam kasih sayang-Nya.

Doa Pembukaan (oleh Orangtua)
Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 27: 1 - 3 (oleh seorang anak)
dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain
(duduk)

Umat Menyanyi KJ 233 “ROH KUDUS, TURUNLAH”
1.

Roh Kudus, turunlah dan tinggal dalam hatiku,
dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku!
ApiMulah pembakar jiwaku,
sehingga hidupku memuliakan Tuhanku.
2

PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh orang tua)
Pembacaan Alkitab
Orang Tua : Mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab
Pembacaan Alkitab ➔ AMOS 2 : 6 -8 (oleh seorang Anak)

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

GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU”

(duduk)

Pemutaran Video Khotbah
Renungan Firman
(saat teduh)

JAWABAN UMAT
Jemaat Menyanyi GB 45 - “DOSAMU DIHAPUSKAN”

3

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.
- Anak Koresh Amsal Horas Sitanggang
- Ibu Laura Widyatmoko
- Ibu Youke Pande Iroot
- Ibu Ida Sianturi
- Ibu Mudyarti Widodo
- Ibu Penny Mustamu
- Sdri. Zefanya Sianturi
Warga jemaat yang dalam kondisi penghiburan.
- Bpk. Hartono dan anak cucu
- Ibu Waani-Sirambang (atas dipermuliakan Frengky Happy
Waani)
Pergumulan pribadi keluarga bisa ditambahkan oleh keluarga masingmasing.

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 54 : 8 ➔
“Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban
kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan.”
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Jemaat menyanyi GB 80 “MARI BAWA PERSEMBAHAN”

(berdiri)

Doa Persembahan
Anak : Kami bersyukur kepada-MU ya Tuhan untuk limpah kasih dan
pemeliharaan-MU sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap
anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan
persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya
kasih dan kesaksian bagi sesama bahkan untuk memuliakan nama-MU
di dunia. AMIN
(berdiri)
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PENGUTUSAN

Amanat Pengutusan ➔
Orangtua :

Tuhan telah nyatakan kasih-Nya kepada kita semua.
Marilah kita nyatakan kasih-Nya kepada sesama agar
Tuhan senantiasa dimuliakan kini dan selamanya.

Umat menyanyi KJ 436 “LAWANLAH GODAAN”
1.

Lawanlah godaan, s"lalu bertekun;
tiap kemenangan kau tambah teguh;
nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.

Refrein:
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang
2.

Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah;
tindakanmu tulus tiada bercela:
junjung kebenaran, hidup dalam t’rang,
harap akan Yesus: pasti kau menang.

Berkat

(Orangtua) : Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
KASIH KARUNIA TUHAN YESUS KRISTUS, DAN KASIH
ALLAH, DAN PERSEKUTUAN ROH KUDUS MENYERTAI
KAMU SEKALIAN (2 Kor. 13:13)
Jemaat

:

menyanyikan “Amin” (KJ 478b)
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Salam Persekutuan
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