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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)  

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 Pujian Syukur atas 
Pertolongan Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Kehidupan berkenan 

menerima peribadatan kita saat ini sebagai ungkapan syukur atas 

perbuatanperbuatanNya yang ajaib. 

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

Mari masuki hadirat Tuhan dengan pujian : 

 
MENGHADAP TUHAN 

 

NYANYIAN UMAT     KJ 18 : 1 “ALLAH HADIR BAGI KITA” 
do = g 3 ketuk 

 
1.   Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat, 
  melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat. 
 
  Reffrein: 
  Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah! 
  Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 
 

Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 127 : 3 - 4 (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 
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NYANYIAN UMAT    KJ 50a : 1 “SABDAMU ABADI” 

do = es 4 ketuk 
 

1.   SabdaMu abadi, suluh langkah kami. 

  Yang mengikutinya hidup sukacita. 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh Pelayan firman)  

Pembacaan Alkitab 

Pembacaan Alkitab ➔ Amsal 23 : 24 – 26  (oleh Pelayan Firman) 
…………………………………………………………………… 

Pelayan Firman : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, HALELUYA 
Umat  : Haleluya KJ 473a 

 

(duduk) 

K H O T B A H   
(saat teduh) 

 
JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN UMAT   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! 

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. 
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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. 

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: Ratapan 3 : 22-23 ➔  

“Tak berkesudahan kasih setia  TUHAN,  tak habis-habisnya rahmatNya, selalu 
baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu! ” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 
NYANYIAN UMAT  KJ 289 : 1 “TUHAN PENCIPTA SEMESTA” 

do = f 3 ketuk 
 

1.   Tuhan, Pencipta semesta, 

  Kaulah Yang Mahamulia; 
  sungguh besar karunia 

  yang Kauberi. 
 

Doa Persembahan 
Pelayan Liturgi :  

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

 Ya Tuhan Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. 
Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan 

mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. 
Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah 

pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan 

kesaksian Gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juruselamat, 
kami berdoa. AMIN.  
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PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 
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  KJ 413 : 1 “TUHAN, PIMPIN ANAKMU” 
do = c 4 ketuk 

 
1.   Tuhan, pimpin anakMu, 

  agar tidak tersesat. 

  Akan jauhlah seteru, 
  bila Kau tetap dekat. 

 
  Refrein: 

  Tuhan, pimpin! 
  Arus hidup menderas; 

  agar jangan ‘ku sesat, 
  pegang tanganku erat. 

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, Amin, Amin” (KJ 478a) 

 

 

~ SAAT TEDUH ~ 

 


