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                      Rabu, 3 Juni 2020 



Persiapan 

- Pembagian tugas dalam ibadah 

- Saat Teduh Pribadi 
 

 M E N G H A D A P  T U H A N  
 

 AJAKAN BERIBADAH 
 

Ibu : Situasi yang sulit sedang kita alami, pandemi covid-19 tiada berujung, 
tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada 
Tuhan, beribadah bersama keluarga dalam rangka Bulan Pelkes GPIB. 
Karena sesungguhnya: Betapa menyenangkan, ketika kita datang 
menghadap Tuhan, 

Semua   :  untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. 
Ibu :  Betapa menyenangkan, ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam 

nama Tuhan, 
Semua  : untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam 

Firman-Nya. 
Ibu :  Marilah kita sujud menyembahNya, berlutut di hadapan  Tuhan yang 

menjadikan kita.  
BERSAMA : SEBAB DIALAH ALLAH KITA, DAN KITALAH UMAT 

GEMBALAANNYA DAN KAWANAN DOMBA TUNTUNAN 

TANGANNYA.  
Ibu :  Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi 

dari ... 

   
 Nyanyian Pembuka :  Gita Bakti 1 : 1  “PUJILAH SANG PENCIPTA” 
 

    Refr :  Pujilah Sang Pencipta, mahamulia,  
   pujilah Dia hai segala malakNya. 

    KeagunganNya mengatasi semesta,  
     segala yang tercipta puji namaNya. 
 
1.    Samud’ra raya, gunung, lembah,  

     hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. 
 

       Refr :    Pujilah Sang Pencipta, mahamulia,  
      pujilah Dia hai segala malakNya. 

               KeagunganNya mengatasi semesta,  
      segala yang tercipta puji namaNya. 

 
   
 



 DOA PEMBUKAAN 
Ibu: Ya TUHAN, syukur kami naikkan kepadaMu karena kasihMU tiada 

berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, 
walaupun kami sering berlaku tidak setia kepada-Mu. Kiranya 
pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. 

 Sekarang, ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan Ibadah 
Keluarga, kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-
Mu. Kami mohon, Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir Ibadah 
ini, sehingga Ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh 
menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. 

 

 MAZMUR PUJIAN                                            Mazmur 112:1-3 

Ayah : Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, 
Anak  : yang sangat suka kepada segala perintahNya. 
Ayah : Anak cucunya akan perkasa di bumi; 
Anak  : angkatan orang benar akan diberkati. 
Ayah : Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, 

Semua :     kebajikannya tetap untuk selamanya.  

 
 
 

 Nyanyian Umat  :  KJ. 362 : 1 – 2  “AKU MILIKMU, YESUS, TUHANKU“ 
  

Aku milikMu, Yesus, Tuhanku; kudengar suaraMu. 
‘Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehMu. 
Refr : Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.  

                Raih daku, raih dan dekatkanlah ... kesisi-Mu, Tuhanku. 
 

 
 

 P E M B E R I T A A N   F I R M A N  
 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (Ayah) 
Pembacaan Alkitab : Imamat 18:6-30 (Anak) 
Renungan (Melalui Tayangan Video) 

 
 

 

 J A W A B A N   U M A T  
 

 
 

 Nyanyian Jemaat  :  GB. 245 : 1  “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN” 
 

Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,  
dengan cara ajaib ‘ku disentuhNya. 
Giranglah hatiku walau aku cemas.  
‘Ku disentuh oleh kasihNya. 



Refr : Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku,  
lebih besar dari kasih yang dunia beri.  
Seluruh hidupku ‘ku memuji Tuhan;  
‘ku disentuh oleh kasihNya. 

 
 
†  DOA SYAFAAT (Doa Berantai) 
Pokok Doa:  

- Bangsa dan Negara 
- GPIB, Fungsionaris MS, Tim Pelkes GPIB, Jemaat-Jemaat serta pelayanan 

gereja 

- Kehidupan Rumah Tangga dan segala pekerjaan yang dilakukan 
- Keluarga para Pelayan yang meninggal karena Covid-19 
- Para pelayan dan warga jemaat yang sakit karena Covid-19 

 :  ...............(Diakhiri Doa Bapa Kami dan Doksologi KJ. 475) 

 

Pengucapan Syukur 
 
 AJAKAN PERSEMBAHAN 
 

Anak: Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan, merupakan bukti bahwa 
dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit, Ia tetap setia memelihara 
kehidupan Gereja-Nya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi 
persembahan kepada junjungan kita Yesus Kristus, adalah wujud kesetiaan 
kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan 
ketulusan, kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan 
tangan yang terbuka untuk kemuliaan nama-Nya.  

  Sementara memberikan persembahan marilah kita menyanyikan : 

 
 

 Nyanyian Persembahan   :  KJ. 291 : 1  “Mari Besyukur Semua“  
 

 Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan! 
Kasih perjanjianNya sungguh nyata selamanya. 
 

 
DOA PERSEMBAHAN (berdiri) 

Anak: Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengurbanan-
Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar 
bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan 
darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta 
kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan 
demi kemuliaan-Mu. Amin. 



 P E N G U T U S A N   
 

 AMANAT PENGUTUSAN  
Ayah :   Marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi    
                 Kristus dengan terus melakukan firmanNya dalam kata  
                 dan perbuatan dimana saja dan kapan saja. 

  
 

 Nyanyian Pengutusan  : GB. 117 : 1,13  “ AJAR KAMI MELAKUKAN  
                                         FIRMANMU” 
 

 Ajar kami melakukan firmanMU, Tuhan, 
Dalam kata dan tindakan turut maksudMu. 

 
 Utus kami, Jurus’lamat, jadi saksiMu, 

Memb’ritakan kes’lamatan bagi dunia. 

 
BERKAT 
 
Ayah : Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan:  

 Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh 
Kudus akan menyertai kita sekalian. 

    
Semua    :  Amin...Amin...Amin...(KJ 478a) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


