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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)  

Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup, adalah penyataan kasih sayang 
Tuhan kepada umatNya dalam waktu yang terus bergulir hingga terus nampak 

karya Allah. 

Kita yang tengah menapaki ujung dunia, adalah orang yang tak perlu bertanya 

mengapa harus berjumpa banyak peristiwa? 

Sebab hari-hari seperti air mengalir, dan setiap orang percaya membawa kabar 

baik penuh harap. ‘ 

Sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, dalam kepastian iman akan janji 

penyertaanNya. 

Marilah! Petiklah kecapi dan mainkan gambus sepuluh tali, Tuhan Allahmu adalah 

yang Maha perkasa. 

Ajaklah semua ciptaan dari segala penjuru, biar Utara tetap bergirang, biar 

Selatan menikmati perayaan, Timur menceritakan berkat sepanjang umur, dan 

Barat menyanyikan anugerah. 

Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Selalu dibarui setiap hari menjadi 

baru. 

Minggu ADVEN sudah tiba! 

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  
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MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT     KJ 76 : 1 “KAU YANG LAMA DINANTIKAN” 
do = g 3 ketuk 
 
1.  Kau yang lama dinantikan, Juru s’lamat, datanglah, 
  agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela! 
  UmatMu tetap Kau tuntun, Kau Harapan kami pun! 
  Bangsa dunia menunggu penghiburan kasihMu. 

 
Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 18 : 31-34  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

 

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 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab ➔ MATIUS 24 : 36 - 44   
…………………………………………………………………… 

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

 
  GB 398a  “MARANATHA” 

 

(duduk) 

KHOTBAH  
 
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
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JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN UMAT           GB 114 : 1 “DI SETIAP JANJIKU” 

 
   
 

 
 

   
 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 sukacita 

dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadaNya dengan 

nas Alkitab terambil dari Surat: 2 Korintus 8 : 12 ➔ “Sebab jika kamu rela 

untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu 

berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada 
padamu.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 
NYANYIAN UMAT KJ 299 : 1  “BERSYUKUR KEPADA TUHAN” 
do = g 4 ketuk 
Bersyukur kepada Tuhan, 

bersyukur kepada Tuhan 
sebab Ia baik. 

Bersyukur kepada Tuhan. 

 

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

ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari  

berdoa :  

Bapa yang bertahta di dalam Kerajaan Surga, yang kami sembah dalam nama 

anakMu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas setiap penyertaan dan 
berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada saat ini kami 

dapat datang ke hadiratMu bukan karena kuat dan hebat kami melainkan itu 

semua karena berkat dan penyertaanMu.  

Terima kasih kami ucapkan kepadaMu Bapa atas FirmanMu yang telah kami 

dengar melalui hambaMu di tempat ini. Kiranya Firman yang telah kami 
dengardapat menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah hidup kami. 

Kami menyadari ya Bapa akan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh 

sebab itu kiranya kasihMu terus tercurah bagi kami semua.  

Ya Bapa, kami juga telah memberikan yang terbaik bagi hormat dan 

kemuliaan namaMu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan 
di hadapanMu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hatiMu. 

Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi jemaatMu di tempat 
ini. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan 

namaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. 

Amin.  
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Warta Jemaat 

 
PENGUTUSAN 

 
Amanat Pengutusan ➔ 

Pelayan Firman:  

Pada Minggu pertama Adven ini, kita telah mendengar Firman Tuhan, untuk 

mengingatkan kita untuk siap sedia sebagai umat yang telah ditebus menanti 
kedatangan juruselamat. 

Marilah kita memaknai minggu-minggu adven ini tentang persiapan 
menyambut kedatangan sang pemilik kehidupan: 

Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, lakukanlah firman Tuhan yang telah 
kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Kita menutup Ibadah kita mala ini dengan pujian : 

 
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 
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 ~ 


