
                                                                                                                                                     1. 

 

GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
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Tata Ibadah Keluarga 

Minggu V Sesudah Pentakosta 
 

TEMA : “TAAT PADA INSTRUKSI TUHAN ” 
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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

• Ibadah disampaikan dengan panduan Tata Ibadah dan tayangan video 

pada khotbah.  

• Atur pembagian tugas dalam keluarga. 

• Persiapkan Alkitab, uang persembahan, dan gadget untuk melihat 

tayangan video.  

• Persembahan dapat diberikan dengan cara dimasukkan dalam  

amplop  atau di  berikan dengan cara di transfer 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):  

Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita lalu masuk dalam  hadirat  
Tuhan  dengan  Puji-Pujian.  Kita memuji  Tuhan  dan  bernyayi  di  
dalam  nyanyian.  
Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Umat Nyanyikan KJ 18 “ALLAH HADIR BAGI KITA” 

1.  Allah hadir bagi kita dan hendak memb"ri berkat, 

  melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat. 

 
  Reffrein: 

  Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah! 
  Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 

Doa Pembukaan (oleh Orangtua) 

Pembacaan Mazmur  MAZMUR 33 : 1 - 9 (oleh seorang anak) 
dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain 

(duduk) 
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Umat Menyanyi GB 61 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU ” 

       

          PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh orang tua)  
Pembacaan Alkitab 
Orang Tua : Mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab 

Pembacaan Alkitab  HAKIM-HAKIM 7 : 1 – 14 (oleh seorang Anak) 
…………………………………………………………………… 

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

KJ 472 “HALELUYA, HALELUYA” 

 

(duduk) 

Pemutaran Video Khotbah 
Renungan Firman 

 
(saat teduh) 

 
 

JAWABAN UMAT 
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Umat Menyanyi KJ 369a  “YA YESUS, KU BERJANJI” 

1.  Ya Yesus, 'ku berjanji setia padaMu; 
  kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. 

  Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, 
  kar"na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat. 

 

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. 

  Pergumulan pribadi keluarga bisa ditambahkan oleh keluarga 

masing-masing. 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

Anak : Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan 

sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan 

kepadaNya dengan nas Alkitab terambil dari surat: Mazmur 30 : 
5  “Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang 

yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada 

nama-Nya yang kudus!” 
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Umat menyanyi KJ 288  “MARI PUJI RAJA SORGA” 

 
1.  Mari, puji Raja sorga, 

  persembahan bawalah! 

  DitebusNya jiwa raga, 
  maka puji namaNya! 

  Puji Dia, puji Dia, 

  puji Raja semesta 

  (berdiri) 

Doa Persembahan 

Anak : Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami telah diberkati. Saat ini 
kami ingin berbagi dengan sesama melalui persembahan 
syukur. Ubahlah benda-benda mati agar menjadi anugerah 
yang menghidupkan dan menguatkan banyak orang. Dalam 
nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. 
AMIN.  

(berdiri 

PENGUTUSAN 

 

Amanat Pengutusan  

Orangtua :    Jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan 
bukan kepanikan. Dengan mata hati terarah kepada 
Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di 
kalvari, masih berkarya di tengah-tengah kita hari ini. 
Lihatlah dengan mata iman dan alami: betapa ajaib 
salib-Nya! Betapa ajaib kuasa-Nya untuk kita semua.   

 

Umat menyanyi KJ 370 : 1 “KU MAU BERJALAN DENGAN JURUS’LAMATKU” 

 

1.  ‘Ku mau berjalan dengan Jurus"lamatku 

  di lembah berbunga dan berair sejuk. 

  Ya, kemana juga aku mau mengikutNya 
  sampai aku tiba di neg"ri baka. 
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  Refrein: 
  Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus: 

  ‘ku tetap mendengar dan mengikutNya. 

  Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 
  ya, ke mana juga "ku mengikutNya! 

 

2.   ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 

  di lembah gelap, di badai yang menderu. 

  Aku takkan takut di bahaya apa pun, 

  bila "ku dibimbing tangan Tuhanku. 

Berkat Tuhan 

(Orangtua) :  Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:    
            Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah      
                    Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan     
                    menyertai kita dalam kebenaran dan kasih..  
                    (2 Yohanes 1 : 3) 
 

Jemaat : menyanyikan “Amin” (GB 402a) 

     

 
 

Salam Persekutuan 
 

 
 

 

 


