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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

• Persiapkan Alkitab, Persembahan Ibadah dan gawai untuk mengikuti 

ibadah melalui aplikasi Zoom Meeting.  

• 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)  

Dalam teduh dan keheningan, kami datang kehadirat-Mu. Bersama 

seluruh warga jemaat GPIB Gideon di rumah masing-masing, kami 
menyatukan hati, mengarahkan diri dalam kerendahan dihadapan-Mu 

untuk memuji dan beribadah kepada-Mu. Mari kita berdiri, kita masuk 

hadiratnya dengan pujian : 

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT     KJ 355 : 1 & 2 “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. 

 
2.  Hai marilah, kecil dan besar, 
  biar hatimu girang benar. 
  Pilihlah Yesus - jangan gentar. 
  Hai mari datanglah! Reft, … 

Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 62 : 1 - 9  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

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

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

(Bagi warga jemaat yang tidak dapat mengikuti Ibadah Keluarga 

melalui aplikasi Zoom Meeting, dapat menggunakan tuntunan 

Sabda Bina Umat) 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab ➔ ROMA 5 : 1 - 5   
…………………………………………………………………… 

Pelayan Liturgi : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, “HALELUYA” 

 
  Haleluya KJ 473a 

 

(duduk) 

 
JAWABAN UMAT 
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NYANYIAN UMAT             GB 340 : 1 “PADA JALAN KAMI YANG BERAT” 
 

 

 
 
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: ROMA 12 : 1 ➔ “Karena itu, saudara-

saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu 

mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus 
dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.”. 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

NYANYIAN UMAT GB 77  “PERSEPULUHANMU” 

 
 



6 

 

 

 
 

Doa Persembahan 
Pelayan Liturgi :  Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, terimakasih buat 

anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini dimana 
kami sudah dapat mendengarkan FirmanMu dengan baik. 

Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan Persembahan 

kami yang terbaik buat PekerjaanMu. Berkati buat kami 
yang memberi ataupun yang belum sempat memberi 

agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. 
Terimakasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi Doa dan 

ucapan syukur kami, Haleluya Amin. 
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PENGUTUSAN 
 
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 427 : 1 & 3  “KU SUKA MENUTURKAN” 
do = as 4 ketuk  

 
1.  'Ku suka menuturkan cerita mulia, 

  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 
  'Ku suka menuturkan cerita yang benar, 

  penawar hati rindu, pelipur terbesar. 

 
  Refrein: 

  'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyhurkan 
  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 

3.  'Ku suka menuturkan cerita mulia; 
  setiap kuulangi bertambah manisnya. 

  'Ku suka menuturkan sabdaNya yang besar; 
  dan yang belum percaya, supaya mendengar. Reft … 

Berkat Tuhan 

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 ~ 


