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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

o Ibadah Keluarga akan diberikan pilihan melalui tuntunan Video 

khotbah ataupun Sabda bina umat. (softcopy tata ibadah disediakan) 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 

o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan gawai(gadget) 

yang dapat mendukung untuk melakukan peribadahan. 

o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dapat 

dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor 

pelayanan, atau melalui transfer Bank Rakyat Indonesia nomor 

rekening 2005-01-000052-56-0, atau juga dapat melalui QRIS yang 

tersedia. 

o Selamat beribadah. 

Saat teduh  

Ungkapan Situasi 

(Orang Tua/PL)  

Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita lalu masuk dalam  hadirat  Tuhan  
dengan  Puji-Pujian.  Kita memuji  Tuhan  dan  bernyanyi  di  dalam  

nyanyian.  

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT     KJ 5 : 1 “TUHAN ALLAH, NAMAMU” 
do = F 3 ketuk 
 
1.  Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan; 
  isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan! 
  Bala sorga menyembah Dikau, Khalik semesta! 

 
Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 23 : 1 - 6  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 
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NYANYIAN UMAT    GB 62 : 1 “SIAPA YANG BERPEGANG” 
Do = F 3/4 

      
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

(Bagi warga jemaat dapat mengikuti Ibadah Keluarga dapat 

melalui  tuntunan video ataupun Sabda Bina Umat) 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab ➔ YESAYA 40 : 9 - 11   
…………………………………………………………………… 

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

 
Haleluya KJ 473a 

 

(duduk) 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT             KJ 407 : 1 “TUHAN, KAU GEMBALA KAMI” 
do = d 4 ketuk 
1.  Tuhan, Kau Gembala kami, 

  tuntun kami, dombaMu; 
  b’rilah kami menikmati 

  hikmat pengurbananMu. 
  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kami ini milikMu, 
  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kami ini milikMu. 
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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 50 : 23a ➔ “Siapa yang 

mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

NYANYIAN UMAT KJ 450 : 1  “HIDUP KITA YANG BENAR” 
do = bes 4 ketuk 
 

1.  Hidup kita yang benar 
  haruslah mengucap syukur. 

  Dalam Kristus bergemar; 

  janganlah tekebur. 
 

  Refrein: 
  Dalam susah pun senang; 

  dalam segala hal 
  aku bermazmur dan ucap syukur; 

  itu kehendakNya! 
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Doa Persembahan 
Pelayan Liturgi :     Ya Bapa, terima kasih atas penyertaanMu yang tak henti-

hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami 

dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan 

hebat kami namun ini semua karena kebaikanMu kepada 
kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan 

persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-
tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini 

dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di 

hadapanMu. Inilah doa kami yang kami panjatkan 
kepadaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, 

Amin 
 

 
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 415 : 1 & 2  “GEMBALA BAIK BERSULING NAN MERDU” 

do = f 4 ketuk 

 
1.  Gembala baik, bersuling nan merdu, 

  membimbing aku pada air tenang 
  dan membaringkan aku berteduh 

   di padang rumput hijau berkenan. 
 

  Refrein: 
  O, Gembalaku itu Tuhanku, 
  membuat aku tent’ram hening. 

  Mengalir dalam sungai kasihku 
  kuasa damai cerlang, bening. 

 

2.   Kepada domba haus dan lesu 
  Gembala baik memb’rikan air segar; 

  ke dalam hati haus dan sendu 
  dib’riNya air hidup yang benar. Reft…. 
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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 ~ 


