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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):  

Perjalanan hidup manusia dipenuhi dengan berbagai warna. Baik suka 

maupun duka menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam perjalanan hidup 
yang penuh warna ini, Tuhan hadir, menjaga, menyertai dan menolong anak-

anak-Nya. Itu telah dibuktikan-Nya melalui keseharian kita hari ini. Saat ini, 

marilah kita berdiri untuk madahkan kidung sukacita memuliakan nama Tuhan 

atas kebaikanNya dalam hidup kita:  

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Umat Nyanyikan KJ 64 : 1 “BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 

Do =  C 4 ketuk 

1.   Bila kulihat bintang gemerlapan 

  dan bunyi guruh riuh kudengar, 

  Ya Tuhanku, tak putus aku heran 

  melihat ciptaanMu yang besar. 

 

  Refrain: 

  Maka jiwakupun memujiMu: 

  ‘Sungguh besar Kau, Allahku!’ 

  Maka jiwakupun memujiMu: 

  ‘Sungguh besar Kau, Allahku!’ 
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Doa Pembukaan (oleh Orangtua) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 104 : 1 - 9 (oleh seorang anak) 

dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain 

(duduk) 

Umat Menyanyi KJ 53 : 1 “TUHAN ALLAH TLAH BERFIRMAN” 

La = A 3 ketuk 
  Refrain: 

  Tuhan Allah t’lah berfirman, Haleluya, 

  pada umat sabda hikmat, Haleluya! 
 

1.  Buka telinga, hai umatNya, 
  Kabar yang baik dengarkanlah! 

  Buka hatimu: Tuhan datang, 

  hai yang beriman! 

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 ➔ Kejadian 2 : 1 – 7  (oleh pelayan firman) 
…………………………………………………………………… 

Pelayan firman : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, 

HALELUYA…… 

(duduk) 

  Renungan Firman Tuhan : 

 
(saat teduh) 

 
JAWABAN UMAT 

 
 

Umat Menyanyi KJ 405 : 1 “KAULAH YA TUHAN, SURYA HIDUPKU” 
  do = es 3 ketuk 

  1.   Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; 

  asal Kau ada, yang lain tak perlu. 
  Siang dan malam Engkau kukenang; 

  di hadiratMu jiwaku tenang! 
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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: 2 Korintus 8 : 
12 ➔ “Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu 
akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada 

padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu..” 

Umat menyanyi KJ 292 : 1 “TABUH GENDANG” 

do = C 2 ketuk 

1. Tabuh gendang! Sambil menari 
nyanyikan lagu yang merdu! 

Bunyikanlah gambus, kecapi: 

mari memuji Allahmu! 
Karya besar yang agung 

benar t"lah dilakukanNya 
terhadap umatNya!   

 (berdiri) 
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Doa Persembahan 

Anak : Bapa di Surga, kami mengucap syukur kepadaMu karena pada hari ini 

kami boleh mendengarkan firmanMu. Biarlah firman yang telah 
disampaikan tertanam di dalam hati dan menjadi kekuatan bagi kami 

dalam menjalani hidup sehari-hari. Tak lupa juga, untuk hambaMu 

yang telah menyampaikan firmanMu, kami mohon berkatilah 

kehidupan dan pelayanannya agar firmanMu kian dibentangkan. 

 Bapa kami mohon, berkati saudara-saudara kami yang sudah memberi 
maupun yang belum sempat memberi persembahan, biarlah 

pelayanan kami kian diberkati. Semua ini kami mohon dalam nama 

Tuhan Yesus, kami persembahakan persembahan yang terbaik. Amin 

(berdiri) 

PENGUTUSAN 

 

Amanat Pengutusan ➔ 

Orangtua : Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan Firman Tuhan 

yang telah kamu dengar. 
 

Umat menyanyi KJ 356 : 1 “TINGGALLAH DALAM YESUS” 

Do = C 6 ketuk 
1.  Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridNya, 

  b’lajarlah Firman Tuhan, taat kepadaNya. 
  Tinggallah dalam Yesus, andalan kuasaNya. 
  Dialah Pokok yang benar, kitalah rantingNya. 

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” (GB 400) 

 

 
Salam Persekutuan 


