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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)  

Di tengah Pandemi covid-19 rasa kuatir, takut itu selalu ada didalam pikiran, 

namun kasih setia Tuhan menyetai setiap hari bagi kita yang percaya kepada-
Nya. Oleh karena itu sebagai ungkapan syukur atas perbuatan-perbuatanNya 

yang ajaib.  
Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

 
MENGHADAP TUHAN 

 

NYANYIAN UMAT     KJ 7 : 1 “YA TUHAN KAMI PUJI NAMAMU BESAR” 
do = g 1 ketuk 
 
1.  Ya Tuhan kami puji namaMu besar 
  Ya Bapa, mahlukMu menyanyi bergemar 
  Langit buana, Laut bersyukur semua 
  Malaikat segenap memuji Dikau Jua 
  KemuliaanMu tetap senantiasa 
  Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa 

Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 9 : 1 - 11  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

NYANYIAN UMAT    KJ 51 : 1 “KITAB SUCI, HARTAKU” 
do = f 3 ketuk 

 

1.  Kitab Suci, hartaku, tak ternilai hargamu; 
  olehmu terungkaplah siapa "ku sesungguhnya. 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh Orangtua)  

Pembacaan Alkitab 

Pembacaan Alkitab ➔ IBRANI 4 : 14 -16  (oleh Anak) 
…………………………………………………………………… 

Orangtua : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, HALELUYA 

    : Haleluya KJ 473a 

 

(duduk) 

K H O T B A H (Melalui tuntunan video khotbah yang dibagikan atau dapat 

menggunankan Renungan Sabda Bina Umat)  
(saat teduh) 

 
JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT             KJ 242 : 1 “MULIAKAN ALLAH BAPA” 
do = bes 4 ketuk 

 
1.   Muliakan Allah Bapa, 

  muliakan PutraNya, 
  muliakan Roh Penghibur, 

  Ketiganya Yang Esa! 

  Haleluya, puji Dia 
  kini dan selamanya! 
 
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. 
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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 Surat: 1 TESALONIKA 5 : 18 ➔  

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di 

dalam Kristus Yesus bagi kamu”. 
Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 
NYANYIAN UMAT  KJ 297 : 1 “KAU, YESUS, RAJA MAHAKAYA” 

do = d 3 ketuk  

1.  Kau, Yesus, Raja Mahakaya, 
  Kau jadi miskin bagiku. 

  TakhtaMulah palungan saja, 
  kandang rendah istanaMu. 

  Kau, Yesus, Raja Mahakaya, 

  Kau jadi miskin bagiku. 
 

Doa Persembahan 
Pelayan Liturgi : 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. 
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PENGUTUSAN 
 
Amanat Pengutusan ➔ 

Orangtua :  
                  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 344 : 1  “INGAT AKAN NAMA YESUS” 
do = bes 4 ketuk 
 
1.  Ingat akan nama Yesus, 

  kau yang susah dan sedih: 
  Nama itu menghiburmu 

  k'mana saja kau pergi. 
 

  Refrein: 

  Indahlah namaNya, 
  pengharapan dunia! 

  Indahlah namaNya, 
  suka sorga yang baka! 

Berkat Tuhan 

Orang Tua/Pelayan Firman:      
 
Tuhan menyertaimu hari ini,  
menyentuh dan memegang hidupmu dengan Damai, 
Tuhan memberkati hatimu dengan Kasih, dalam KesetiaanNya. 
Tuhan menghiburmu, besertamu,  
memberkati kita semua dengan sukacita iman. 
Amin. 
            
Jemaat :      menyanyikan “Amin, Amin, Amin” (KJ 478a) 

 

 
~ SAAT TEDUH ~ 


