
                                                                                                                                                     1. 

 

GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

GPIB 

Jemaat “GIDEON” DEPOK 
 

 

 

 

 
Tata Ibadah Keluarga 

Minggu XIV Sesudah Pentakosta 
 

TEMA : “KIRANYA HIKMAT SELALU BESERTAMU” 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Rabu, 09 September 2020 
 



2 

 

 

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):  

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, patutlah kita bersyukur kepada Allah 

sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dengan keluarga, 
bersama-bersama untuk menaikan pujian. Tuhan berkarya mempersatukan 

dan meneguhkan iman kita. Rencananya akan indah pada waktunya. 

Oleh karena itu mari masuki hadirat Tuhan dengan pujian : 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Umat Nyanyikan KJ 1 : 1 “HALELUYA! PUJILAH” 
Do =  f 4 ketuk 
Reff: 
Haleluya! pujilah 
Allah yang Agung, Maha Esa! 
Dalam Kristus kita kenal 
Allah yang hidup, Bapa kekal! 
 
1.  Langit buana semesta 
  Patut memuji kuasaNya 
  Karna berkat-Nya tak henti 
  limpah kasih-Nya tak terperi Reff. 

Doa Pembukaan (oleh Orangtua) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 111 : 1 - 10 (oleh seorang anak) 

dilakukan secara bergantian dengan keluarga yang lain 

(duduk) 
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Umat Menyanyi KJ 53 : 1 “TUHAN ALLAH TLAH BERFIRMAN” 
La = a 4 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 

Pembacaan Alkitab ➔ Amsal 4 : 5 – 6  (oleh pelayan firman) 

…………………………………………………………………… 

Pelayan firman : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, 

HALELUYA…… 

(duduk) 

Renungan Firman Tuhan: 
(saat teduh) 

 
JAWABAN UMAT 

 
Umat Menyanyi KJ 406 : 1 “YA TUHAN, BIMBING AKU” 
Do = d 4 ketuk  
1.  Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 

  sehingga ‘ku selalu bersamaMu. 
  Engganlah ‘ku melangkah setapak pun, 

  ‘pabila Kau tak ada di sampingku. 

  
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: Ratapan 3 : 

22-23 ➔ “Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-

habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu!” 

 Tuhan memberkati persembahan saudara. 

Umat menyanyi KJ 289 : 1 “TUHAN, PENCIPTA SEMESTA” 

do = f 3 ketuk 

1.  Tuhan, Pencipta semesta, 
  Kaulah Yang Mahamulia; 

  sungguh besar karunia 
  yang Kauberi. 

(berdiri) 

Doa Persembahan 

Anak : Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA untuk mendoakan persembahan 

yang telah dikumpulkan ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan 
memberkati penghidupan kita. Mari berdoa : 

 Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima dari pada-
Mu. Kini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan 
kepada kami, dan kami mohon sempurnakanlah pemberian kami ini. 
Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi hari esok, karena Engkau 
memelihara hidup kami sekeluarga. Demi Kristus kami berdoa. Amin. 

 

(berdiri) 
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PENGUTUSAN 

 

Amanat Pengutusan ➔ 

Orangtua : Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-

Nya:.... 
“Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan 

kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, 
atau bulan pada waktu malam. TUHAN akan menjaga engkau 

terhadap segala kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu. TUHAN 

akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-
lamanya.”  Mazmur 121: 5-7  

 
Umat menyanyi KJ 443 : 1, 2 “KAU SUKACITA” 
Do = f 6 ketuk 
1. Kau sukacita dalam derita, 

Yesus Kristus mulia. 

Sudah Kaubawa kurnia sorga, 
Jurus’lamat dunia. 

Kau melepaskan kami yang malang; 
padaMu saja kami percaya, 

tidak ‘kan jatuh. Haleluya! 

Dalam kasihMu kami berlindung. 
Tiada kuasa yang memisahkan 

dari padaMu. Haleluya! 
 

2. Bila Kau hadir, kami tak kuatir 

kuasa Iblis, kuasa maut. 
Kau mengalahkan tiap ancaman; 

Kau enyahkan kemelut. 
NamaMu, Tuhan, kami agungkan. 

Di hadapanMu kami umatMu 
bersukaria. Haleluya! 

Kar’na percaya kami pun jaya; 

puji-pujian kami nyanyikan: 
Tuhan setia! Haleluya! 

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. 
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Jemaat :      menyanyikan “Amin” (GB 402b) 

                       

 

 
Salam Persekutuan 


