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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 situasi tidak menentu inilah semua orang, termasuk orang percaya 

kepada Tuhan, dipaksa atau terpaksa beradaptasi menyesuaikan diri dengan 
pola kehidupan yang tidak seperti biasa dan di luar kendali akal dan 

kemampuan kita. siap atau tidak, suka atau tidak, harus menjalani 
kehidupannya, kebanyakan dari dalam rumah dalam ketidakpastian, kesepian, 

kekhawatiran, ketakutan, kepanikan khususnya bila ada anggota keluarga 
yang terinfeksi, dan sangat mungkin, kehilangan harapan bagi masa depan, 

terutama bila sedang terbaring di ruang isolasi rumah sakit. Tetapi kasih setia 

Tuhan tetap ada didalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu saudara-

saudara marilah kita percaya akan kasih Tuhan menyertai kita semua. 

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT     KJ 355 : 1 “YESUS MEMANGGIL” 
do = bes 4 ketuk 
 
1.  Yesus memanggil, ‘Mari seg’ra!’ 
  Ikutlah jalan s’lamat baka; 
  jangan sesat dengar sabdaNya, 
  ‘Hai marilah seg’ra!" 
 
  Refrein: 
  Sungguh, nanti kita ‘kan senang, 
  bebas dosa, hati pun tent"ram 
  bersama Yesus dalam terang 
  di rumah yang kekal. 

Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 42 : 1 - 11  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 



3 

 

 

NYANYIAN UMAT    KJ 59 : 1 “BERSABDALAH TUHAN” 
do = d 4 ketuk 
 
1.  Bersabdalah, Tuhan, kami mendengarkan. 
  Bersabdalah, Tuhan, kami mendengarkan. 
  Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. 
  Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

(Bagian ini menggunakan tuntunan video yang ada  

atau Sabda Bina Umat) 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh Pelayan Firman)  

Pembacaan Alkitab 

Pembacaan Alkitab ➔ WAHYU 2 : 8 -11  (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 375 : 1 “SAYA MAU IKUT YESUS” 
do = es 4 ketuk 

 
Saya mau ikut Yesus, 

saya mau ikut Yesus 

sampai s’lama-lamanya. 
Meskipun saya susah, 

menderita dalam dunia, 
saya mau ikut Yesus 

sampai s’lama-lamanya. 
 
DOA SYAFAAT (diakhiri DOA BAPA KAMI…..doxologi) 
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• 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 Surat: MATIUS 5 : 24 ➔ “Tinggalkanlah 

persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan 
saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu”. 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

NYANYIAN UMAT  KJ 292 : 1 “TABUH GENDANG” 
do = c 2 ketuk 

 

1.   Tabuh gendang! Sambil menari 
  nyanyikan lagu yang merdu! 

  Bunyikanlah gambus, kecapi: 
  mari memuji Allahmu! 

  Karya besar yang agung 

  benar t’lah dilakukanNya 
  terhadap umatNya! 

 
Doa Persembahan 
Pelayan Liturgi :  Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan 

cinta kasih Tuhan Yesus ke pd kami. di saat ini Tuhan 
kami telah memberikan persembahan syukur berkati 

persembahan itu Tuhan, besar ataupun kecil 
persembahan yang telah kami berikan tadi kiranya bisa 
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berguna untuk pelebaran kerajaan sorgaMu di muka bumi 
ini. Ini doa kami Tuhan yg kami bawah hanya didalam 

nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus..AMIN. 
 

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 356 : 1  “TINGGALLAH DALAM YESUS” 
do = c 6 ketuk (2 x 3) 

 

1.   Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridNya, 
  b’lajarlah Firman Tuhan, taat kepadaNya. 

  Tinggallah dalam Yesus, andalan kuasaNya. 
  Dialah Pokok yang benar, kitalah rantingNya. 

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 ~ 


