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PERSIAPAN IBADAH 
a) Sebagai umat Tuhan, kita menghormati anjuran Pemerintah, Persekutuan 

Gereja di Indonesia serta Majelis Sinode GPIB agar umat melakukan 

pembatasan sosial dengan cara beribadah di rumah masing-masing.  
b) Ibadah Hari Minggu saat ini dapat dilaksanakan oleh umat melalui Recorded 

Streaming atau secara mandiri. 
c) Tata ibadah ini digunakan untuk ibadah bersama keluarga di rumah masing-

masing secara mandiri. 
d) Tautan Recorded Streaming akan dibagikan mulai hari Minggu melalui grup 

WhatsApp. 
e) Tata Ibadah ini menggunakan Tata Ibadah Hari Minggu Bersahaja sesuai 

dengan Buku Tata Ibadah ketetapan Persidangan Sinode GPIB XX tahun 
2015, dan disiapkan agar kita tetap dapat bersekutu, memuji Tuhan dan 
merenungkan firman Allah.  

f) Bagi Umat yang beribadah secara mandiri atau tidak mengikuti siaran 
Recorded Streaming maka tugas- tugas dalam ibadah sebagai pelayan firman 

dan petugas lainnya dapat disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. 
g) Umat dihimbau dapat memilih waktu/jam ibadah Pkl. 09.00 WIB baik secara 

mandiri ataupun mengikuti melalui Recorded Streaming. 
h) Pemberitaan firman melalui Recorded Streaming dalam Ibadah Hari Minggu 

ini adalah Pdt. John F. C. Pattiasina 
i) Persembahan pujian melalui video di channel YouTube adalah…..  
j) Persembahan ibadah hari minggu, bersama persembahan syukur atau 

persepuluhan, dapat melalui transfer bank ke rekening GPIB Gideon: Bank 
BRI Nomor 2005-01-000052-56-0 Kantor Cabang Pembantu Kalisari atas 
nama Majelis Sinode GPIB QQ GPIB Gideon Depok (Konfirmasi 
telpon/whatsapp ke Hotline Service 0812 1276 9976) 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

 
PL Selamat datang dalam Ibadah Minggu IV Sesudah Pentakosta, dan di 

dalamnya kita akan menutup Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB di tahun 
2020.  
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. 
Pemberitaan Firman pada saat ini disampaikan oleh… 

 

UNGKAPAN SITUASI (oleh Komisi Pelkes) 
KP Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahyanya. 

Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya 
senja, membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta.  

 Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini.  
.... hening sejenak ... 

Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam 
telah begitu baik bagi manusia.  
Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri 
keajaiban Allah tersebut? 
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.... hening sejenak ... 
Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang 
menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai 

yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan 
Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi 
manusia.  
Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita bernyanyi mensyukuri 
indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Mahaagung. 

 

Umat Menyanyi KJ 337:1 “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR” 
Do=D  4 ketuk 

     Betapa kita tidak bersyukur 
     bertanah air kaya dan subur; 
     lautnya luas, gunungnya megah, 
     menghijau padang, bukit dan lembah. 
 
     Refrein: 
     Itu semua berkat karunia Allah 
     yang Agung, Mahakuasa; 
     itu semua berkat karunia Allah 
     yang Agung, Mahakuasa. 

 
AJAKAN BERIBADAH 
PL Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir ditengah-tengah 

persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN   
 

Umat Menyanyi : GB 1: 1  “PUJILAH SANG PENCIPTA” 
Refr.  
Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia, 
pujilah Dia hai segala malak-Nya, 
Keagungan-Nya mengatasi semesta, 
segala yang tercipta puji nama-Nya. 

 
Samud'ra raya, gunung, lembah, 
hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. Refr.   

 
 

VOTUM 
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 
U 1 .   /  1  .    // 

A   -   min 

 
NAS PEMBIMBING 
PF “Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-

lamanya kasih setia-Nya”(Mazmur 136:1) 
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SALAM 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus  

menyertai kamu. 

 
PL & U Dan menyertaimu juga 

 

UMAT MENYANYI GB 242: 1  “OH KASIH ALLAH YANG BESAR” 

 

 
 

 (duduk) 
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DOA HARI INI 

 PL Dengan kerendahan hati, marilah kita berdoa:   

 Ya Allah Mahakasih, Di hari yang kudus ini, kami memuliakan Engkau, 
oleh karena Engkau mempertahankan hidup kami. Saat ini kami 

beribadah kepada-Mu, kami menyembah Engkau, kami meninggikan 
nama-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh-Mu agar semua pujian 

dan doa yang naik kepada-Mu sungguh-sungguh keluar dari hati yang 
tulus. Kami mengaku Engkaulah Allah Pencipta langit dan bumi, yang 

tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera 

kiranya turun ke atas kami.  

 Dalam kekurangan dan keterbatasan, kami bersujud mohon 

pengampunanMu ya Tuhan; Jika dalam masa-masa ini menyurutkan 
niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikanMu. 

Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan 

pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang 
dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena 

ketakutan dan kekhawatiran kami.  

 Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman 

Dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, 
sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan 

nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin 

 
UMAT MENYANYI GB 44: 1  “MENGALIR DALAM HATIKU” 

 
Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. 
'Ku nyanyikan damai besar; anug'rah kasih Allah. 
 
Refr. Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib, 

betapa besar kasih-Nya; anug'rah kasih Allah. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF ………………………………. 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah 

Kristus,  HALELUYA! 

U Haleluya! Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! Nyanyi 
dan soraklah, agungkan nama-Nya, Pujilah Tuhanmu s’lamanya, 
Haleluya! (GB 394) 

PL Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 : 1-26 yang menyatakan …………… 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu 

dan ucapkan syukur kepada Allah. 
U Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan Ya 

Bapa, Put’ra, RohKudus sampai kekal selama-lamanya. (GB 392b) 

(duduk) 
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KHOTBAH 
…saat teduh tanpa diiringi musik... 

 

JAWABAN UMAT 
 

UMAT MENYANYI GB 246 : 1 “AKU MAU BERSYUKUR” 

 

 
 
PENGAKUAN IMAN RASULI 
PF :  Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan 

pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata : AKU 

PERCAYA ...... dst 

 
 (duduk) 

DOA SYAFAAT 
PF ………………. 
 Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon : 
PL&U Dengarkanlah doa kami. 
PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa  

…………… 
PF&U Bapa Kami yang di Surga ……….. (diakhiri Doksologi GB 389b) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 
PL Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8: 12 - 15 yang 
menyatakan ……… 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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Nyanyian Jemaat KJ 289: 1, 3 “TUHAN PENCIPTA SEMESTA” 

 
Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Mahamulia 

Sungguh besar karunia yang Kauberi 
 
Puji syukur terimalah  atas berkat anugerah 
Di rumah yang sejahtera yang Kauberi 

 

DOA PERSEMBAHAN 
PL Mari  berdiri  untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 

syukur yang kita ucapkan berbalasan: 
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh 
hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. 
KepadaMu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk 
selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami: 

U Ya Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur memuji nama-Mu 
karena ngkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda 
kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi 
majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai 
kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. 
Amin. 

 
P E N G U T U S A N 

WARTA JEMAAT 

 
AMANAT PENGUTUSAN 

PF Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah 
pelaku Firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, 

masyarakat dan bangsa. 

 
UMAT MENYANYI GB 284 :1,3 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR SEMPIT” 
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    Seperti Tuhan memb’ri padamu 
    dan mengasihi dikau, 
    b’ri bantuanmu di mana perlu, 
    Yesus mengutus engkau! 
    Refrain...  

 
BERKAT 
PF  Arahkanlah hatimu  kepada Tuhan dan terimalah berkatNya: 

“Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu 
malam. TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan 
menjaga nyawamu. TUHAN akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang 
sampai selama-lamanya.”  Mazmur 121: 5-7  

 

U GB 402C Amin  

  
 

~ SAAT TEDUH ~ 


