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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):  

Sungguh kita bersyukur dan bersukacita karena kasih Tuhan tetap menyapa 

kehidupan kita sampai pada saat ini. Kuasa Tuhan-lah yang senantiasa 
memampukan kita untuk terus berjalan dalam cinta kasih Tuhan. Mari sejenak 

kita persiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dan tenangkan hati dan 

pikiran kita lalu masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji 
nama Tuhan.  

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Umat Nyanyikan KJ 3 “KAMI PUJI DENGAN RIANG” 

1.  Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar; 

  bagai bunga t'rima siang, hati kami pun mekar. 

  Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t'lah lenyap. 

  Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap. 

Doa Pembukaan (oleh Orangtua) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 100 : 1 - 5 (oleh seorang anak) 

dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain 

(duduk) 

 

 



3 

 

 

Umat Menyanyi KJ 144b “SUARA YESUS KUDENGAR” 

  Suara Yesus kudengar, "Hai Mari yang penat, 

  Serahkanlah kepadaKu bebanmu yang berat." 
  Kepada Yesus, Tuhanku, "ku datang berserah; 

  jiwaku yang letih lesu dibuatNya lega.   

           

PEMBERITAAN FIRMAN 

(Bagian ini dapat menggunakan rekaman video yang dibagikan) 

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

Pembacaan Alkitab ➔ Kisah Para Rasul 2:41-42 (oleh pelayan 
firman) 

…………………………………………………………………… 

Pelayan firman : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, 
HALELUYA…… 

(duduk) 

  Renungan Firman Tuhan  “TEKUN BERIBADAH” 
(saat teduh) 

JAWABAN UMAT 
 

Umat Menyanyi KJ 375  “SAYA MAU IKUT YESUS” 

1. Saya mau ikut Yesus, 
saya mau ikut Yesus 

sampai s’lama-lamanya. 
Meskipun saya susah, 

menderita dalam dunia, 

saya mau ikut Yesus 

sampai s"lama-lamanya. 

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. 
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• 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 kitab: Keluaran 35 : 
5 ➔ “Ambillah bagi TUHAN persembahan khusus dari barang 

kepunyaanmu; setiap orang yang terdorong hatinya harus 
membawanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN: emas, 

perak, tembaga,” 

Umat menyanyi KJ 289  “TUHAN, PENCIPTA SEMESTA” 

1. Tuhan, Pencipta semesta, 

Kaulah Yang Mahamulia; 

sungguh besar karunia 
yang Kauberi.  

(berdiri) 

Doa Persembahan 

Anak : Bapa yang bertahta di dalam Kerajaan Surga, ynag kami sembah 

dalam nama anakMu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas 
setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan 

kepada kami. Pada saat ini kami dapardatang ke hadiratMu bukan 
karena kuat dan hebat kami melainkan itu semua karena berkat dan 

penyertaanMu. Terima kasih kami ucapkan kepadaMu Bapa atas 

FirmanMu yang telah kami dengar melalui hambaMu di tempat ini. 
Kiranya Firman yang telah kami dengardapat menjadi kekuatan dan 

terang bagi setiap langkah hidup kami. Kami menyadari ya Bapa akan 
segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh sebab itu kiranya kasihMu 

terus tercurah bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga telah 
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memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namaMu. 
Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di 

hadapanMu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan 
hatiMu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi 

jemaatMu di tempat ini. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan 

bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami 

telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.  

(berdiri) 

PENGUTUSAN 

 

Amanat Pengutusan ➔ 

Orangtua : Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan Firman Tuhan 

yang telah kamu dengar. 

 

Umat menyanyi KJ 451 : 1, 2 “BILA YESUS BERADA DI TENGAH KELUARGA” 

1. Bila Yesus berada di tengah keluarga, 

  bahagialah kita, bahagialah kita! 
 

2.   Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, 
  pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. 

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 
 

 
 


