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GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
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Tata Ibadah Keluarga 

Minggu XII Sesudah Pentakosta 
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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):  

Pertolongan Tuhan adalah hal yang tidak bisa diragukan lagi kebenaranNya. Ia 

adalah Sosok yang dapat menggunakan hal-hal apa saja dan juga situasi-
situasi 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 “Melindungi Yang 

Lemah”. Kiranya Allah Sang Sumber Kehidupan berkenan menerima 
peribadatan kita saat ini sebagai ungkapan syukur atas perbuatan-

perbuatanNya yang ajaib.   
mari masuki hadirat Tuhan dengan pujian : 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Umat Nyanyikan KJ 5 : 1 “TUHAN ALLAH, NAMAMU” 

Do =  f 3 ketuk 

1.  Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan; 

  isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan! 

  Bala sorga menyembah Dikau, Khalik semesta! 

Doa Pembukaan (oleh Orangtua) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 34 : 16 - 23 (oleh seorang anak) 

dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain 

(duduk) 
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Umat Menyanyi KJ 54 : 1 “TAK KITA MENYERAHKAN” 
Do = es 4 ketuk 
1.  Tak kita menyerahkan kepada musuhnya 
  pelita yang bersinar di dalam dunia. 

  Tak boleh Firman Allah yang sungguh dan teguh, 

  Alkitab yang mulia, diambil seteru. 

PEMBERITAAN FIRMAN 

(Bagian ini dapat menggunakan rekaman video yang dibagikan) 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh pelayan firman)  

Pembacaan Alkitab 

Pembacaan Alkitab ➔ Keluaran 21 : 26 – 27  (oleh pelayan firman) 

…………………………………………………………………… 

Pelayan firman : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, 

HALELUYA…… 

(duduk) 

Renungan Firman Tuhan: 
(saat teduh) 

 
JAWABAN UMAT 

 
Umat Menyanyi KJ 424 : 1 “YESUS MENGINGINKAN DAKU” 
Do = f 6 ketuk (2x3) 
1.  Yesus menginginkan daku 

  bersinar bagiNya, 

  di mana pun 'ku berada, 
  'ku mengenangkanNya. 

 
  Refrein: 

  Bersinar, bersinar; 
  itulah kehendak Yesus; 

  bersinar, bersinar, 

  aku bersinar terus. 
  
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-
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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 Kitab: Mazmur 96 : 8 
➔ “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 
persembahan   dan masuklah ke pelataran-Nya! ” 

 Tuhan memberkati persembahan saudara. 

Umat menyanyi KJ 433 : 1 “AKU SUKA MEMBAGI” 

Do = d 2 ketuk 

1.  Aku suka membagi 
pada orang tak punya, 

agar Tuhan dipuji 

tiap orang di dunia. 
(berdiri) 

Doa Persembahan 

Anak : Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaanMu yang tak henti-hentinya 

Engkau curahkan bagi kami. Tadi kami telah memberikan 

persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami 
berikan kepadaMu. Curahkanlah berkatMu kepada kami semua agar 

kiranya kami dapat terus merasakan kasihMu kepada kami. Kiranya 
persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan 

hatiMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap 

syukur. Amin. 

(berdiri) 
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PENGUTUSAN 

 

Amanat Pengutusan ➔ 

Orangtua : Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan Firman Tuhan 

yang telah kamu dengar. 

 
Umat menyanyi KJ 425 : 1 “BERKUMANDANG SUARA DARI SEBERANG” 

Do = g 4 ketuk 

1. Berkumandang suara dari seberang, 
‘Kirimlah cahyamu!’ 

Banyak jiwa dalam dosa mengerang, 
‘Kirimlah cahyamu!’ 

 

Refrein: 
Kirimlah pelita Injili 

menyentak yang terlelap. 
Kirimlah pelita Injili 
menyentak yang terlelap. 

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 


