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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

• Persiapan Mengikuti Ibadah Pelkat  
o Ibadah Keluarga akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun 

secara manual (softcopy tata ibadah disediakan) 

o Ibadah akan dimulai tepat pukul 19.00, link Zoom akan dibagikan 30 

menit sebelumnya. 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 

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

yang dapat mendukung untuk melakukan peribadahan. 

o Bapak/Ibu yang mengikuti melalui aplikasi Zoom  mohon memperhatikan 

posisi kamera, tingkat penerangan, audio (selama ibadah berlangsung 

harap microfon dimatikan kecuali ada interaktif) 

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)  

Pandemi belum berakhir, penderitaan umat manusia di berbagai tempat di 
seluruh dunia. Banyak informasi yang kita terima betapa banyak orang yang 

mengalami stres. Disatu sisi pandemi ini juga banyak merubah perilaku hidup, 
mulai dari kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, ekonomi bahkan spiritualitas. 

Ada yang menyentuh hati bahwa saat saat seperti ini, terlihat orang-orang 

mulai mencari Tuhan, orang yang menghargai hidup untuk dirinya dan belajar 
menghargai hidup orang lain. Hidup ini adalah kesempatan, sebagai umat 

percaya kita yang telah menerima anugerah keselamatan dan menerima 
berkat Tuhan, mampukah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita 

menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini.  
Pelayan Firman Tuhan dalam Ibadah ini adalah Pdt. John. F. C. Pattiasina 

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

persekutuan ini. 
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MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT     KJ 15 : 1 “BERHIMPUN SEMUA” 
do = d 3 ketuk 
 
1.   Berhimpun semua menghadap Tuhan 
  dan pujilah Dia, Pemurah benar. 
  Berakhirlah segala pergumulan, 
  diganti kedamaian yang besar. 

Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 91 : 1-2  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

NYANYIAN UMAT     PKJ 15 : 1 “KUSIAPKAN HATIKU, TUHAN” 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab ➔ 2 TIMOTIUS 1 : 6 - 13   
…………………………………………………………………… 

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

  KJ 472  “HALELUYA, HALELUYA” 

 

(duduk) 

KHOTBAH  
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT           KJ 387 : 1 “KU HERAN, ALLAH MAU MEM’BRI ” 
do = es 4 ketuk 

 
1. 'Ku heran Allah mau memb’ri 

  rahmat-Nya padaku 

  dan Kristus sudi menebus 
  yang hina bagaiku! 

 
  Refrein: 

  Namun 'ku tahu yang kupercaya 

  dan aku yakin 'kan kuasaNya, 
  Ia menjaga yang kutaruhkan 

  hingga hariNya kelak!  
 
 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. 
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• 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 Surat: Ibrani 13 : 15 ➔ “Sebab itu marilah kita, oleh 

Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan 

bibir yang memuliakan nama-Nya. 

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! 

 
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 Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Pada hari ini kami telah 

berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu didalam Ibadah Keluarga. 

Kini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat 
dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. 

Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa, dari pada yang Bapa telah 
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limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini 

selalu di lipat gandakan oleh Mu. Terima kasih Tuhan, ini lah doa kami terima 
lah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya Amin. 

 

PENGUTUSAN 
 

Warta Jemaat 
 
Amanat Pengutusan ➔ 

Pelayan Firman:  
Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama, hendaknya memaknai 

kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, “Bukan kamu yang memilih Aku, 
tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya 

kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang 

kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu. 
(Yoh.15:16). 

 
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! 

 

 
Berkat Tuhan 

Pelayan Firman:      
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya….. 

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;   
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya  
         dan memberi engkau kasih karunia;   
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu  
         dan memberi engkau damai sejahtera.”   

                                                             (Bilangan 6: 24-26) 
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Jemaat :      menyanyikan “Amin” (GB 402B) 

 

 
~ SAAT TEDUH ~ 


