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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 

(Pelayan Liturgi)  

Saudara -saudara yang terkasih dalam Yesus kristus 
Masa penantian dimana di dalamnya kita akan memperingati kedatangan-Nya  

kembali. 

Minggu Adven hingga Natal merupakan masa-masa perenungan, 
pengakuan, pertobatan dengan sungguh-sungguh sehingga kita memasuki 

masa-masa penantian kedatangan Tuhan kembali dengan 
berhiaskan kekudusan dan kemuliaan-Nya 

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 65 : 1-9  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 
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NYANYIAN UMAT     KJ 53 : 1 “TUHAN ALLAH TLAH BERFIRMAN” 
la = a 4 ketuk 
 
Refrain: 

Tuhan Allah t"lah berfirman, Haleluya, 
pada umat sabda hikmat, Haleluya! 

 
1.  Buka telinga, hai umatNya, 

  Kabar yang baik dengarkanlah! 

  Buka hatimu: Tuhan datang, 

  hai yang beriman! 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab ➔ MARKUS 1 : 29 - 34   
…………………………………………………………………… 

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

 

  GB 398a  “MARANATHA” 

 

(duduk) 

KHOTBAH  
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT           KJ 83 : 1 “TERBITLAH BINTANG TIMUR” 
do = d 2 ketuk 
1.  Terbitlah bintang timur 

  dan fajar merekah 
  menyambut Sang Penghibur, 

  Harapan dunia. 
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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 sukacita 

dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadaNya dengan nas 
Alkitab terambil dari Kitab: Yunus 2 : 9 ➔ “Tetapi aku, dengan ucapan 

syukur akan kupersembahkan korban kepada-Mu; apa yang kunazarkan akan 
kubayar. Keselamatan adalah dari TUHAN!” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 
 

 
NYANYIAN UMAT KJ 293 : 1  “PUJI YESUS” 
do = g 6 ketuk (2 x 3) 

 
1.  Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! 
  Langit, bumi, maklumkan kasihNya! 

  Haleluya! Nyanyilah, para malaikat: 

  kuasa, hormat b'rilah kepadaNya. 
  Selamanya Yesus Gembala kita, 

  siang malam kita didukungNya. 
  Puji Dia! B'ritakan keagunganNya! 

  Puji Dia! Mari bernyanyilah! 

 
 

 

 



5 

 

 

Doa Persembahan 
Pelayan Liturgi :        
Marilah kita BERDOA untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan  

ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita.  

Mari berdoa :  
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 

 
Warta Jemaat 

 

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. 

Kita menutup Ibadah kita malam ini dengan pujian : 
 

 
NYANYIAN UMAT  KJ 428 : 1  “LIHATLAH SEKELILINGMU” 

do = f; Ia = d 3 ketuk 

 
1.   Lihatlah sekekelingmu, 

  pandanglah ke ladang-ladang 
  yang menguning dan sudah matang, 

  sudah matang untuk dituai! 

 
  Refrein: 

  Lihatlah sekekelingmu, 
  pandanglah ke ladang-ladang 

  yang menguning dan sudah matang, 
  sudah matang untuk dituai!   
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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 ~ 


