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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

o Ibadah disampaikan dengan panduan Tata Ibadah dan tayangan video 

pada khotbah.  

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. 

o Selamat beribadah. 

Saat teduh  

Ungkapan Situasi 

(Oleh Ayah):  

Waktu telah mengantar kita memasuki minggu-minggu pra PASKAH ... 

Saat  kita kembali menghayati pelayanan kasih Yesus, yang justru  
mengantar-Nya berjumpa dengan penolakan yang berujung derita ...  

Minggu-minggu pra Paskah, hendak menyadarkan kita, bahwa penderitaan 

Kristus sesungguhnya ada karena dosa manusia. 
Kiranya kesadaran ini mengusik kita untuk membenahi hidup dengan 

kesediaan meninggalkan yang jahat, dan bertobat! 
Pada Minggu ke - VI sebelum Paskah ini kita menghayati karya-karya yang  
besar dan dahsyat dari Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi setiap  

orang yang percaya kepada-Nya 

 
AJAKAN BERIBADAH 

Umat Tuhan, mari kita berdiri, untuk menghadap Tuhan yang hadir di tengah 
persekutuan ini. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN UMAT     KJ 293 : 1, 3 “PUJI YESUS” 
do = g 6 ketuk (2 x 3) 
1.  Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! 
  Langit, bumi, maklumkan kasih-Nya! 
  Haleluya! Nyanyilah, para malaikat: 
  kuasa, hormat b'rilah kepada-Nya. 
  Selamanya Yesus Gembala kita, 
  siang malam kita didukung-Nya. 
  Puji Dia! B'ritakan keagungan-Nya! 
  Puji Dia! Mari bernyanyilah! 
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3.  Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! 
  Hosiana! Soraknya bergema. 
  K'rajaan-Nya untuk selama-lamanya: 
  Yesus Kristus Raja, Nabi, Imam. 
  Ia datang: Raja segala alam; 
  kuasa, hormat hanya kepada-Nya. 
  Puji Dia! B'ritakan keagungan-Nya! 
  Puji Dia! Mari bernyanyilah! 

 
Doa Pembukaan (Oleh Ibu) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 1 : 1 - 6  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

 

NYANYIAN UMAT     KJ 454 : 1 “INDAHNYA SAAT YANG TEDUH” 
do = d 6 ketuk (2 x 3) 
 

1.   Indahnya saat yang teduh 

  menghadap takhta Bapaku: 
  kunaikkan doa pada-Nya, 

  sehingga hatiku lega. 
  Di waktu bimbang dan gentar, 

  jiwaku aman dan segar; 
  ‘ku bebas dari seteru 

  di dalam saat yang teduh. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (Oleh Ayah)  

Pembacaan Alkitab ➔  FILIPI 2 : 19 - 24 (Oleh Anak)  
…………………………………………………………………… 

Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, “HOSIANA” (Oleh Ayah) 
  KJ 472B  “HOSIANA” 

 
 

 (duduk) 
 

KHOTBAH  
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
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JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN UMAT           KJ 341 : 1 “KUASAMU DAN NAMAMULAH” 
do = as 4 ketuk 
 
1.  Kuasa-Mu dan nama-Mulah 

  hendak kami sebar 
  dan kar’na itu, ya Tuhan, 

  kami takkan gentar. 

  Bagaikan padi segenggam 
  mestilah mati dipendam, 

  supaya tumbuh dan segar, 
  di panas surya memekar 

  berbuahlah. 
  Tuaian pun besar. 
 

 DOA SYAFAAT  (dibagi untuk dibawakan oleh anggota keluarga secara 
berantai 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 
(oleh anak)    

  Dalam syukur dan sukacita kita saat ini, marilah kita juga datang kepada  

Allah membawa persembahan syukur bagi-Nya, mengingat limpahan berkat-

Nya yang telah mencukupi kebutuhan hidup kita. Kita bersama mengingat 
sabda Allah melalui: Hosea 6 : 6 ➔ “Sebab Aku menyukai kasih setia, dan 

bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih dari 

pada korban-korban bakaran.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 
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NYANYIAN UMAT KJ 287a : 1  “SEKARANG BERSYUKUR” 
do = f 2 ketuk 
 
1.  Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan! 
  Sempurna dan besar segala karya Tuhan! 

  Dib’ri-Nya kita pun anug’rah dan berkat 
  yang tak terbilang, t’rus semula dan tetap. 

 
Doa Persembahan 
(Oleh Anak)    

Marilah kita BERDOA untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan  
ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari  

berdoa :  

Bapa yang ada di dalam Surga, kami telah kumpulkan persembahan ini 
sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti 

mengalir. Kiranya persembahan kami ini dapat membantu membesarkan 
nama-Mu di dunia ini, melewati para pendeta yang tidak pernah lelah 

melayani kami ini. Bapa inilah doa kami, yang kami alaskan didalam nama 
Tuhan kami, Yesus Kristus, Amin. 

 

 
PENGUTUSAN 

 
Amanat Pengutusan ➔ 

(Oleh Ayah)  

Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan 
Firman Tuhan yang telah kamu dengar. 

 

NYANYIAN UMAT  KJ 427 : 1  “KU SUKA MENUTURKAN” 
do = as 4 ketuk 
1.  'Ku suka menuturkan cerita mulia, 
  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 

  'Ku suka menuturkan cerita yang benar, 
  penawar hati rindu, pelipur terbesar. 

 

  Refrein: 
  'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyhurkan 
  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
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Berkat Tuhan 

(Oleh Ayah)      
Arahkanlah hati dan 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) 

 
Semua :      menyanyikan “Amin” (KJ 478C) 

 

 
~ SAAT TEDUH ~ 


