
                                                                                                                                                     1. 

 

GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) 

Jemaat “GIDEON” DEPOK 

 

 

 
 

TATA IBADAH PELKAT  

 Minggu IV Sesudah Pentakosta 
 

 

 
 

 

JUMAT 03 JULI 2020 



2 

 

• Persiapan Mengikuti Ibadah Pelkat  
o Ibadah Pelkat akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun secara 

manual(softcopy tata ibadah dan renungan disediakan) 

o Ibadah akan dimulai tepat pukul 17.00, link Zoom akan dibuka 30 menit 

sebelumnya. 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 

o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan gawai(gadget) yang 

dapat mendukung untuk melakukan peribadahan. 

o Bapak/Ibu yang mengikuti melalui aplikasi Zoom  mohon memperhatikan 

posisi kamera, tingkat penerangan, audio(selama ibadah berlangsung harap 

microfon dimatikan kecuali ada interaktif) 

o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dikumpulkan ke 

Kantor Majelis Jemaat atau Transfer Bank..... 

o Selamat beribadah. 

-Saat Teduh 

 

• Ungkapan Situasi oleh PL 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

Nyanyian Pembukaan  GB 13 : 1 “MARI, PUJI RAJA SORGA” 

 
 

Doa Pembukaan oleh PL 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 62 : 1 – 8 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 

 



3 

 

 

KJ 51 : 1 “KITAB SUCI, HARTAKU” 

1.  Kitab Suci, hartaku, tak ternilai hargamu; 

  olehmu terungkaplah siapa "ku sesungguhnya. 

        

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Amsal 22 : 22 - 23 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  KJ 402 : 1 “KUPERLUKAN JURUS’LAMAT” 

1.  Kuperlukan Jurus’lamat, agar jangan ‘ku sesat; 

  s’lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat. 

 

  Refrein: 

  Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 

  bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram. 

 

Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab  

Mazmur 54 : 8 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 403 : 1 “HUJAN BERKAT ‘KAN TERCURAH” 

1.  Hujan berkat 'kan tercurah, itulah janji kudus: 

  hidup segar dari sorga 'kan diberi Penebus. 

 

  Refrein: 

  Hujan berkatMu itu yang kami perlu: 

  sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh! 

 

Doa Persembahan 

 

Warta Pelkat 
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PENGUTUSAN 

 

Nyanyian Pengutusan   KJ 416 : 1, 2 “TERSEMBUNYI UJUNG JALAN” 

1.  Tersembunyi ujung jalan, 

hampir atau masih jauh; 

"ku dibimbing tangan Tuhan 

ke neg"ri yang tak "ku tahu. 

Bapa, ajar aku ikut, 

apa juga maksudMu, 

tak bersangsi atau takut, 

beriman tetap teguh. 

 

2.  Meski langkahMu semua 

  tersembunyi bagiku, 

  hatiku menurut jua 

  dan memuji kasihMu. 

  Meski kini tak "ku nampak, 

  nanti "ku berbagia, 

  apabila t"rangMu tampak 

  dengan kemuliaannya. 

 

Berkat oleh PF 

Umat:  menyanyikan “Amin” (GB 402a) 
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AMSAL 22 : 22 - 23 

 
IA MEMBELA YANG LEMAH 

 

Apakah yang dirasakan dan dilakukan Tuhan kepada mereka yang 

lemahdan menderita? Allah melindungi mereka agar tidak dimanfaatkan atau 

dihempaskan oleh sesamanya yang berkuasa. Inilah yang Amsal nyatakan 
bagi kita hari ini. 

Pembacaan kita diawali dengan peringatan kepada mereka yang 

merampas orang lemah di pintu gerbang. Pintu gerbang adalah tempat 
transaksi ekonomi. Pintu gerbang juga tempat pengadilan rakyat. Di situ 

pembeli dan penjual berinteraksi, di situ suatu perkara diadili. Tuhan 
memerintahkan agar orang miskin atau lemah dan menderita diperlakukan 

secara adil dan jujur, tidak boleh dirampas haknya. Kata rampas (Ibrani 
“gazal”) berarti mengambil secara paksa milik orang lain karena mereka tidak 

dapat mempertahankannya. Tuhan melindungi orang lemah dan menderita 

karena mereka tidak dapat membela diri dan mempertahankan miliknya. 
Orang lemah dan menderita adalah kelompok masyarakat yang tersingkirkan 

oleh sesamanya. Oleh sebab itu mereka sangat mudah diperdaya dan diinjak-
injak. Mereka hidup hanya bergantung pada belas kasihan orang lain dari 

Tuhannya. Tuhan akan membela perkara orang lemah tersebut. Kata 

membela (Ibrani “riyb”) berarti berjuang sekuat tenaga dan melakukan 
perlawanan secara legal/hukum. Artinya, Tuhan akan berdiri berhadapan-

hadapan dengan orang-orang yang telah merampas kaum lemah. Ia berjuang 
bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. 

Jangan memandang rendah orang lemah dan menderita karena Tuhan 
berdiri dan memperjuangkan hak mereka. Tuhan akan mengambil secara 

paksa nyawa orang yang merampas orang lemah. Jadi, hargailah dan belalah 

hak orang lemah dan menderita dengan adil, maka Tuhan akan membela 
hidup kita. Mari mewarnai hari ini dengan menjadi pribadi yang penuh belas 

kasihan dan kemurahan hati kepada sesama yang lemah. 


