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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)  

Saat ini kita berkumpul dalam sukacita untuk ibadah bersama, oleh karena itu 
marilah satukan hati dan pikiran kita untuk  masuk dalam  hadirat  Tuhan  

dengan  Puji-Pujian.     

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT     KJ 14 : 1 “MULIAKAN TUHAN ALLAH” 
do = c 4 ketuk 
1.  Muliakan Tuhan Allah, 
  muliakan Tuhan Allah, 
  muliakan pimpinanNya 
  dalam kasih sayangNya. 
 

Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 20 : 1 - 8  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 
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NYANYIAN UMAT    KJ 52 : 1 “SABDA TUHAN ALLAH” 
la = g 4 ketuk 
 
1.  Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan 
  turun menyirami tanah dan tumbuhan. 

  Langit maupun bumi, bukalah telinga. 
  Hai dengar sabdaNya, umat manusia!      
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

(Bagi warga jemaat dapat mengikuti Ibadah Keluarga dapat 

melalui  tuntunan video ataupun Sabda Bina Umat) 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab ➔ IMAMAT 9 : 12 - 24   
…………………………………………………………………… 

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

Haleluya, Haleluya KJ 472 

 

(duduk) 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT           KJ 415 : 1 “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. 
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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 96 : 8 ➔ “Berilah kepada 

TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah 

kepelataran-Nya.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 
NYANYIAN UMAT KJ 403 : 1  “HUJAN BERKAT ‘KAN TERCURAH” 
do = bes 6 ketuk (2 x 3) 
 
1.  Hujan berkat 'kan tercurah, 
  itulah janji kudus: 
  hidup segar dari sorga 
  'kan diberi Penebus. 
 
  Refrein: 
  Hujan berkatMu 
  itu yang kami perlu: 
  sudah menetes berkatMu, 
  biar tercurah penuh! 
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Doa Persembahan 
Pelayan Liturgi :       Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang 

baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebahagian dari 

pemberianMu kami serahkan kembali kepadaMu. 

Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda 
pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, 

jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah 
persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan 

terimakasih sebab kami sudah menerima sangat banyak 

dari Tuhan. 
Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda 

iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan 
dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami 

tidak perlu kuatir untuk memberi, berbagi dan berkorban. 
Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya 

Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaanMu di dunia 

ini. 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 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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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 ~ 


