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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 

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) :  

Menghadapi masa pendemi ini, kita harus terus berpikir positif dan memotivasi 
diri. Selalu berpikir bahwa pandemi ini akan berakhir dan kehidupan akan 

kembali normal. Untuk itu kita diajak untuk tetap bersyukur karena rasa 

syukur adalah kunci dalam hidup yang dapat mengubah situasi di sekitar 
kita. Karena itulah Ada kekuatan Roh Kudus di dalam hati kita untuk tetap 

beribadah kepada Tuhan. 
Pelayan Firman Tuhan dalam Ibadah ini adalah Pdt. Marthen 

Leiwakabessy (Ketua I Majelis Sinode GPIB) 

 
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 158 : 1, 2 “KU INGIN MENGHAYATI” 
la = e 2 ketuk 
 
1.  ‘Ku ingin menghayati 
  sengsara Tuhanku. 
  Semoga kudapati, 
  ya Yesus, rahmat-Mu! 
  Beban kesalahanku 
  membuatku lelah; 
  berilah hidup baru, 
  ya Yesus, tolonglah! 
 
2.  O ingat akan daku 
  yang hilang tersesat; 
  bertimbunlah dosaku 
  yang menekan berat. 
  Jalan-Mu kulalaikan, 
  hidupku bercela; 
  Engkau penuh kebaikan, 
  ya Yesus, tolonglah! 
 
Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 118 : 19 - 21  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

 

NYANYIAN UMAT     GB 246 : 1 “AKU MAU BERSYUKUR” 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   

Pembacaan Alkitab ➔  EFESUS 5 : 20 dan 1 TESALONIKA 5 : 18   
…………………………………………………………………… 

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

  KJ 472B  “HOSIANA” 

 
 

 (duduk) 
 

KHOTBAH  
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 
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NYANYIAN UMAT     GB 244 : 1 “BAPA ENGKAU SUNGGUH BAIK  

 

 
 

 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. 
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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 :       

  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: 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     GB 83 : 1, 2  “MARILAH MENGUCAP SYUKUR” 

 
 
2.  Oh, betapa kasih Tuhan 
  bagi kita sungguh nyata 
  apapun di dunia 
  tak sebanding. 
  B’rikanlah hidupmu 
  untuk pelayanan kasih, 
  itu persembahan 
  yang sejati bagi Dia. 
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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 :  

Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam 

kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu 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 terima kasih 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. 
 

PENGUTUSAN 
 

Amanat Pengutusan ➔ 

Pelayan Firman: 
Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan 

Firman Tuhan yang telah kamu dengar. 
 

NYANYIAN UMAT  PKJ 239 : 1, 3  “PERUBAHAN BESAR” 
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3.  Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, 

  sejak Yesus di hatiku; 

  aku riang gembira berjalan terus 
  sejak Yesus di hatiku. 

 
Berkat Tuhan 

Pelayan Firman:      
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 ~ 


