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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)  

Tuhan setia berkarya meneguhkan iman kita. Rencana-Nya indah pada waktu-
Nya dan tidak pernah terlambat pertolongan-Nya atas kita. Patutlah kita 

bersyukur kepada Allah yang setia dan menyertai langkah Kita.  

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

AJAKAN BERIBADAH 
Umat Tuhan, mari kita berdiri, untuk menghadap Tuhan yang hadir di tengah 

persekutuan ini. 
 

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 44 : 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 ➔ MATIUS 15 : 21 - 28   
…………………………………………………………………… 

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

  KJ 472  “HALELUYA, HALELUYA” 

 

(duduk) 

KHOTBAH  
 
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT           KJ 144b : 1 “SUARA YESUS KUDENGAR” 
do = d 6 ketuk (2 x 3) 
 
1.  Suara Yesus kudengar, "Hai Mari yang penat, 
  Serahkanlah kepadaKu bebanmu yang berat." 
  Kepada Yesus, Tuhanku, "ku datang berserah; 
  jiwaku yang letih lesu dibuatNya lega. 
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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: Mazmur 54 : 8 ➔ “Dengan rela hati aku akan 

mempersembahkan korban kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya 

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! 
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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 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. 

 
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.  

 
NYANYIAN UMAT  KJ 438 : 1  “APAPUN JUGA MENIMPAHMU” 

do = bes 6 ketuk (2 x 3) 
 

1.  Apapun juga menimpamu, 

  Tuhan menjagamu. 
  Naungan kasihNya pelindungmu, 

  Tuhan menjagamu. 
 

  Refrein: 

  Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, 
  Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. 
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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 ~ 


