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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) Tata Ibadah Keluarga di Bulan Pelkes 

Rabu, 10 Juni 2020 

 
 

PERSIAPAN 

• 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 

 

AJAKAN BERIBADAH 

Orang Tua Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan 

nama-Nya karena kasih-setia-Nya besar atas kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

GB 2 : 1, 2 HALELUYA, PUJI TUHAN, PUJI NAMANYA 
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Doa Pembukaan 

Orang Tua Ya Tuhan Allah, Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan 

dalam Tuhan Yesus Kristus.  

  Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat 

menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di 

sepanjang hari ini.  

  Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat 

yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan 

atau kesukaran yang kami lalui hari ini.  

  Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan 

penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. 

Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan 

bersama keluarga kami, ditengah masa Pembatasan Sosial 

Berskala Besar(PSBB) ini.  

  Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini 

berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan 

permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami 

berdoa. Amin. 

 

Pembacaan Mazmur 73 : 21-28 (silih ganti dipimpin oleh seorang anak)  

duduk 
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Menyanyi GB 300 : 1 KEPADAMU KU BERDOA  

 

 
           

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

Orang Tua ... 
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PEMBACAAN ALKITAB 

Orang Tua Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab, yaitu Injil Yohanes 4 : 11-26 yang 

mengatakan (dibacakan oleh seorang anak) ….. 

Orang Tua Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan 

dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Haleluya! 

 

Umat   KJ 473a Haleluya  

 Haleluya,Haleluya,Haleluya! 

 

KHOTBAH(Melalui Video Rekaman/Tuntunan SBU) 

 

JAWABAN UMAT 

 

 GB 245 HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN  

 

 

 
 

DOA SYAFAAT (oleh Orang Tua sebagai Pelayan Liturgi)  

duduk 
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Pengucapan Syukur 

Seorang Anak Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi 

persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan 

Alkitab dari Mazmur 119 : 108 yang mengatakan 

“Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-

pujian berkenan kepada-Mu, ya TUHAN, dan 

ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku.” 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan kita. 

 

 GB 89: 1, 2, 5 DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN 

  
 

Doa Persembahan 

Seorang anak Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan 

persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. 

Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, 

kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, 

segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Sebab 

kekayaan dan kemuliaan berasal dari pada-Mu dan 

Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya 

Umat  Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur 

kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung 

itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu 

memberikan persembahan sukarela seperti ini? 

Sebab dari pada-Mulah segala-galanya dan dari 

tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami 

berikan kepada-Mu  

Seorang anak Dengan sukacita, kami menyerahkannya di dalam doa 

kepada-Mu, ya Tuhan kami. Amin. 
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PENGUTUSAN 

AMANAT PENGUTUSAN 

Orang Tua Umat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera 

dan jadilah pelaku Firman Tuhan di sepanjang hidup kita 

sekalian. 

 

  KJ 363: 1, 3 BAGI YESUS KUSERAHKAN  

  Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya;  

  hati dan perbuatanku, pun waktuku milik-Nya.  

  Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.  

Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya. 

 

Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku; 

pada Dia ‘ku terpaut, Dia Jurus’lamatku. Bagi Yesus 

semuanya, Dia Jurus’lamatku. 

Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatlku. 

 

BERKAT 

Orang Tua Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih 
Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu 
sekalian.  

 
Umat   KJ 478c “AMIN, AMIN, AMIN” 

 

 


