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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

• 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 

• Selamat Beribadah 
Saat teduh  

Ungkapan Situasi 

(Orang Tua/PL)  

Anggota keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan,  

Kondisi kehidupan saat ini khususnya ditengah pandemi makin tidak 
menentu, hal itu dapat membuat hati kita gelisah menatap masa 
depan.  

Perasaan kuatir dan takut timbul dalam diri kita, namun perjumpaan 
kita dengan Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kita, kita ada 
sampai saat ini karena Tuhan telah menuntun dan memberkati kita, 
kita dapat bertahan melalui seluruh pergumulan karena perbuatan 
tangan Tuhan saja yang melindungi kita. 

Saat ini mari kita bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita yang 
jauh maupun dekat, agar kita dikuatkan oleh Firman Tuhan yang akan 
kita renungkan malam ini. 

Mari masuki hadirat Tuhan dengan pujian : 

 
MENGHADAP TUHAN 

 

NYANYIAN UMAT  KJ 13 : 1 dan 4 “ALLAH BAPA TUHAN” 
 

Do =  g 3 ketuk 
1.  Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah namaMu! 
  Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah namaMu! 
  Langit-bumi ciptaanMu, kami pun anak-anakMu. 
  Datanglah dengan kasihMu! 

4.  Allah kami yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, 
 Allah kami yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. 
 Kami datang menyembahMu, memasyhurkan kuasaMu. 
 Puji Syukur kepadaMu. 
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Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 128 : 1 - 6 (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

NYANYIAN UMAT    GB 61 : 1 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU” 
 
1 

              

 

 

 

 

 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh Pelayan firman)  

Pembacaan Alkitab 

Pembacaan Alkitab ➔ Yohanes 2 : 1 – 11  (oleh Pelayan Firman) 
…………………………………………………………………… 

Pelayan Firman : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, HALELUYA 

Umat  : Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu GB 394 

 

(duduk) 

K H O T B A H   
(saat teduh) 

 
JAWABAN UMAT 
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NYANYIAN UMAT   KJ 318 : 1 “BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA” 
Do = c 2 ketuk  

1.  Berbahagia tiap rumah tangga, 
  di mana Kaulah Tamu yang tetap: 

  dan merasakan tiap sukacita 
  tanpa Tuhannya tiadalah lengkap; 

  di mana hati girang menyambutMu 

  dan memandangMu dengan berseri; 
  tiap anggota menanti sabdaMu 
  dan taat akan Firman yang Kaub’ri.  
 

DOA SYAFAAT (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. 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

Pelayan Liturgi :    
Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan hati penuh 

sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadaNya,  
ingatlah nas Alkitab dalam Kitab: Mazmur 4 : 6 ➔  

“Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada TUHAN.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 
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NYANYIAN UMAT  PKJ 147 : 1 “DI SINI AKU BAWA” 
do = f 4 ketuk 

  
 

Doa Persembahan 

Pelayan Liturgi :  
Marilah kita BERDOA untuk mendoakan persembahan yang telah 
dikumpulkan ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati 
penghidupan kita. Mari berdoa : 
 

 Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan Sorga, terimakasih 
kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan 

beribadah hari ini. Terimakasih atas firman yang telah disampaikan 

oleh HambaMu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. 
Kesempatan ini kami akan memberikan korban persembahan, kiranya 

Engkau memberkati apa yang telah kami berikan besar kecilnya 
persembahan kami.  

Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan 

pekerjaan Tuhan ditempat ini sehingga namaMu dipuji dimuliakan. 
Terimakasih ya Tuhan, inilah doa kami.  

Didalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 
Haleluya Amin. 

 
 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 
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Amanat Pengutusan ➔ 

Pelayan Firman :  

                  Tuhan telah nyatakan kasih-Nya kepada kita semua.    
                  Marilah kita nyatakan kasih-Nya kepada sesama agar     

                  Tuhan senantiasa dimuliakan kini dan selamanya.  

 
NYANYIAN UMAT  GB 284 : 1, 2 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT” 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.  Wartakan Kristus dengan kasih-Nya 

  pengampunan-Nya penuh. 
  Orang ‘kan datang ‘pabila engkau 

  menjadi saksi teguh.    Reft….. 
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Berkat Tuhan 

Pelayan Firman:      

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya :    
TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU; 
TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA 

  DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA 
  TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU 
  DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA. 
            
Jemaat :      menyanyikan “Amin” (GB 402a) 

 

 

~ SAAT TEDUH ~ 

 


