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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):  

Tuhan, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami.  

Engkau memelihara kami sepanjang hidup sampai saat ini. 
Engkau telah menjaga kami dalam mengarumi dunia ini. 

Engkau senantiasa memberi berkat dalam hal makan dan minum. 

Saatnya Tuhan, kami menyatakan syukur kepada-Mu. 
Kami hendak memberi diri kami untuk terus dipakai sebagai alat di tangan-Mu. 

Kami ingin memuliakan nama-Mu saat ini sebagai wujud memuliakan Engkau. 
 

AJAKAN BERIBADAH 

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

persekutuan ini. 

 
MENGHADAP TUHAN 

 

NYANYIAN UMAT     KJ 159 : 1, 2 “YESUS, MESIAS ISRAEL” 
la = c 2 ketuk 
 
1.  Yesus, Mesias Israel, 
  Yesus, Engkau Immanuel; 
  Yesus, Harapan dunia, 
  Juruselamat Dikaulah! 
 
2.  Biarlah kami mengerti 
  bahwa telah Engkau beri 
  damai sentosa yang penuh 
  hanyalah oleh kurban-Mu. 
 
Doa Pembukaan (Oleh Ibu) 
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Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 9 : 2 - 3  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

NYANYIAN UMAT     KJ 57 : 1 “YESUS, LIHAT UMATMU” 

do = g 4 dan 2 ketuk 
 

1.  Yesus, lihat umatMu yang mendamba Kau berfirman, 
  dan arahkan padaMu hati dan seluruh ind"ra, 

  hingga kami yang di dunia Kaudekatkan pada sorga. 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (Oleh Ayah)  

Pembacaan Alkitab ➔  EZRA 2 : 64 - 70 (Oleh Anak)  
…………………………………………………………………… 

Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, “HOSIANA” (Oleh Ayah) 
  KJ 473A  “HOSIANA” 

 
 

 (duduk) 
 

KHOTBAH  
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN UMAT           GB 69 : 1 “KU MULAI DARI DIRI SENDIRI” 
1=Es 4/4 
 

1) Kumulai dari diri sendiri 

untuk melakukan yang terbaik. 

Kumulai dari diri sendiri, 
hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. 

Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku, 
berpegang teguh kepada iman dan percayaku. 

Akan kumulai dari diriku 
melakukan sikap yang benar. 

Biar pun kecil dan sederhana, 

Tuhan dapat membuat jadi besar.   
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 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: Ulangan 15 : 10 ➔ “Engkau harus memberi kepadanya 

dengan limpahnya dan janganlah hatimu berdukacita, apabila engkau 
memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah TUHAN, Allahmu, akan 

memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 
NYANYIAN UMAT KJ 466a : 1, 2  “YA TUHAN, ISI HIDUPKU” 
do = f 3 ketuk 
 
1.  Ya Tuhan, isi hidupku 
  dengan anugerah, 
  supaya dalam diriku 
  citra-Mu nyatalah. 

 
2.  Janganlah hanya bibirku 
  atau pun hatiku, 

  seluruh hidup jadilah 
  pujian bagi-Mu. 
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Doa Persembahan 

(Oleh Anak)    
Marilah kita BERDOA  

Kami bersyukur kepada-MU ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-

MU sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan 
berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami 

bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama 
bahkan untuk memuliakan nama-MU di dunia. AMIN 

 
PENGUTUSAN 

 
Amanat Pengutusan ➔ 

(Oleh Ayah)  

Mari selalu bersandar kepada Tuhan dan taatilah segala perintah-Nya, sebab 

Ia mau supaya kita hidup di dalam-Nya, dan menjamin berkat bagi kita. 
 

NYANYIAN UMAT  KJ 400 : 1  “KUDAKI JALAN MULIA” 
do = g 3 ketuk 

1.  Kudaki jalan mulia; 

  tetap doaku inilah: 
  ‘Ke tempat tinggi dan teguh, 

  Tuhan, mantapkan langkahku!" 
 

  Refrein: 
  Ya Tuhan, angkat diriku 

  lebih dekat kepada-Mu; 

  di tempat tinggi dan teguh, 
  Tuhan, mantapkan langkahku! 

 
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) 
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Semua :      menyanyikan “Amin, Amin, Amin” (KJ 478A) 

 

 
 
 

~ SAAT TEDUH ~ 


