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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 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.  

 
AJAKAN BERIBADAH 

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

persekutuan ini. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT     GB 164 : 1 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMAT-NYA BESAR” 
 
1=G 3/4 
1.  Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
  Begitu kasih-Nya dunia cemar, 
  Sehingga dib'rilah Putera-Nya kudus, 
  Mengangkat manusia serta menebus. 
 
  Refrain: 
  Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
  Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
  Dapatkanlah Allah demi Putera-Nya, 
  b'ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 
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Doa Pembukaan (Oleh Ibu) 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 27 : 4 - 6  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

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 umat-Nya, 
  Kabar yang baik dengarkanlah! 

  Buka hatimu: Tuhan datang, 

  hai yang beriman! 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (Oleh Ayah)  

Pembacaan Alkitab ➔  EZRA 8 : 21 - 23 (Oleh Anak)  
…………………………………………………………………… 

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

 
 

 (duduk) 
KHOTBAH  

 
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT        GB 61 : 1, 2  “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAK-MU” 
1=F 3/4 

 
1.  Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu; 

  nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 
  'Kus'rahkan hidupku pada bimbingan-Mu, 

  dekatkan diriku kepada-Mu 
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2.   Ajarlah kukenal anug’rah-Mu. 

  Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu. 
  Hapuskan dosaku, diami hatiku, 

  kiranya ‘ku tetap bersama-Mu.  

 
 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: Matius 6 : 3-4 ➔ “Tetapi jika engkau memberi sedekah, 

janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 
Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang 

melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 
NYANYIAN UMAT         KJ 367 : 1, 2  “PADAMU, TUHAN DAN ALLAHKU” 

do = c 3 ketuk 
 

1.  Pada-Mu, Tuhan dan Allahku, 

  kupersembahkan hidupku: 
  dari-Mu jiwa dan ragaku, 

  hanya dalam-Mu ‘ku teduh. 
  Hatiku yang Engkau pulihkan 

  pada-Mu juga kuberikan. 
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2.  Di dalam Yesus Kaunyatakan, 

  ya Bapa, isi hatiMu: 
  curahan kasih, kesukaan 

  Engkau limpahkan bagiku. 

  Andaikan orang menyadari, 
  niscaya, Tuhan, Kau dicari. 

 
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)  
Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera; maka Allah, 

sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu! 
 

NYANYIAN UMAT  KJ 376 : 1, 3  “IKUT DIKAU SAJA TUHAN” 
do = d 4 ketuk 

1.  Ikut Dikau saja Tuhan, 

  jalan damai bagiku; 
  Aku s’lamat dan sentosa 

  hanya oleh darah-Mu. 
 

  Refrein: 
  Aku ingin ikut Dikau 
  dan mengabdi padaMu: 
  dalam Dikau, Jurus’lamat, 
  ‘ku bahagia penuh! 
 

3.   Ikut dan menyangkal diri, 
  aku buang yang fana, 

  hanya turut kehendak-Mu 
  dan pada-Mu berserah. 
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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, Amin, Amin” (KJ 478b) 

 

 
 
 

~ SAAT TEDUH ~ 


