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1.

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):
Pertolongan Tuhan adalah hal yang tidak bisa diragukan lagi kebenaranNya.
Ia adalah Sosok yang dapat menggunakan hal-hal apa saja dan juga situasisituasi yang bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia untuk
menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib. Namun, sebagai manusia yang terbatas,
kita sering kali meragukan bahkan kurang memahami maksud pertolongan
Tuhan itu. Hari ini kita bersama diajak menghayati tema Pujian Syukur atas
Pertolongan Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Kehidupan berkenan
menerima peribadatan kita saat ini sebagai ungkapan syukur atas
perbuatanperbuatanNya yang ajaib.
Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :

MENGHADAP TUHAN
Umat Nyanyikan KJ 14 “MULIAKAN TUHAN ALLAH”
do = c 4 ketuk
1.
Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah,
muliakan pimpinanNya dalam kasih sayangNya.

Doa Pembukaan (oleh Orangtua)
Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 67 : 1 - 8 (oleh seorang anak)
dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain
(duduk)
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Umat Menyanyi GB 62 “SIAPA YANG BERPEGANG”

PEMBERITAAN FIRMAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh orang tua)
Pembacaan Alkitab
Orang Tua : Mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab
Pembacaan Alkitab ➔ 1 KORINTUS 8 : 1 – 13 (oleh seorang Anak)
……………………………………………………………………
Orangtua : Demikian pembacaan Alkitab.
Terpujilah Kristus, HALELUYA……
GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU”

(duduk)

Pemutaran Video Khotbah
Renungan Firman

(saat teduh)
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JAWABAN UMAT
Umat Menyanyi GB 116 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG”

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 masingmasing.
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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 kitab: Imamat 19 : 5
➔ “Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan
kepada TUHAN, kamu harus mempersembahkannya
sedemikian, hingga TUHAN berkenan akan kamu.”

Umat menyanyi KJ 299 “BERSYUKUR KEPADA TUHAN”
1.

Bersyukur kepada Tuhan,
bersyukur kepada Tuhan
sebab Ia baik.
Bersyukur kepada Tuhan.
(berdiri)

Doa Persembahan
Anak : Ya Tuhan Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami.
Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan
mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini.
Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah
pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan
kesaksian Gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juruselamat,
kami berdoa. AMIN.
(berdiri
PENGUTUSAN

Amanat Pengutusan ➔

Orangtua : Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan Firman Tuhan
yang telah kamu dengar.

Umat menyanyi KJ 408 : 1 “DIJALANKU KU DIIRING”
1.

Di jalanku 'ku diiring oleh Yesus Tuhanku.
Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku?
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh.
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku;
suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku.
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Berkat Tuhan
(Orangtua): Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya :
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Kasih Allah Bapa, dan
persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat :

menyanyikan “Amin, Amin, Amin” (KJ 478a)

Salam Persekutuan
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