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Persiapan 
• Pembagian tugas 

Ungkapan Situasi  
PL :  Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus Corona yang masih 

mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk 

bergumul dalam doa di Hari Doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa 
sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang 

dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima tidak akan mampu 

menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona 
dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. 

Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepada-Nya dalam doa. 
Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Mahakuasa 

akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita 
dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular dan 

menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena percaya 

akan firman-Nya, ‘Doa orang benar, dengan yakin didoakan sangat 
besar kuasanya.’ (Yak. 5:16b).    

  Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami 
kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan sekeluarga, bagi Gereja, 

bagi Bangsa dan semua ciptaan. 

                  … saat teduh   
 

Ajakan beribadah 

PL : Kita berdiri dan menyanyi memuji Tuhan    
 

Menghadap Tuhan 
 
Jemaat   INDAHNYA SAAT YANG TEDUH   (KJ. 454) 

semua 1. Indahnya saat 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 saaat yang teduh. 

  2.   Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. 
Betapa rindu hatiku kepada saat doaku. 

Bersama orang yang kudus kucari wajah Penebus; 

Dengan gembira dan teguh kunanti saat yang teduh. 

 
 



Doa Pembukaan 

PL :    . . . . .  
 

Doa Kepercayaan - Mazmur 13:2-6 

Seorang anak : . . . . 
 

Jemaat   INDAHNYA SAAT YANG TEDUH   (KJ. 454) 

3. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku 

kepada yang Mahabenar yang bersedia mendengar. 

Sejak kulihat wajah-Nya, ‘ku yakin pada firman-Nya 

dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. 

… saat teduh 
Pemberitaan Firman 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

PF.  :   . . . . .  
~~ berdiri 

Pembacaan Alkitab 
Seorang Ibu  :  Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru,  

    Injil Matius 26 : 36 – 46 yang mengatakan . . . . 

 Demikian pembacaan Alkitab.  Terpujilah Yesus Kristus.  
Hosiana!  

 
Jemaat    HOSIANA    (GB. 369) 

la = d MM + 96

6    . 6 3 3 2    . 3 1 6 ' 6    . 6

Ho   - si - a   - na, Ho    - si - a   - na ba    - gi

3 3 2    . 3 1 6 ' 6    . 6 7 7

A   - nak - dom  - ba Al  - lah di    tem-pat   yang

6 .   3 6   6 ' 6    . 3 4   4 3 .   3 6 .

Ma  -  ha- ting- gi, ter   - pu - ji  -  lah na  - ma- Nya.  
~~ duduk 

Renungan 

PF.  :  . . . . . 
… saat teduh 

 

 



Jawaban Jemaat 
 

Jemaat    ‘JIKA JIWAKU BERDOA’   (KJ. 460) 

1. Jika jiwaku berdoa kepada-Mu, Tuhanku,  
  ajar aku t’rima saja pemberian tangan-Mu  

  dan mengaku, s’perti Yesus di depan sengsara-Nya:  

  Jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah. 

3. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. 

Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. 
‘Ku mengaku, s’perti Yesus di depan sengsara-Nya: 

Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. 

 

Doa Syafaat 
Pokok Doa 1- 5 oleh seorang Bapak;  6 -10 oleh PF. : 

1. Pertumbuhan Iman semua anggota keluarga. 
2. Kehidupan Pesekutuan Jemaat. 

3. Kehidupan Ber-GPIB; Majelis Sinode, BP Mupel, khusus dalam 

melayani di tengah pandemi virus Covid19  
4. Warga Jemaat atau masyarakat yang terpapar virus Corona, keluarga-

keluarga yang anggota keluarganya sakit bahkan meninggal karena 
virus Corona; 

5. Warga jemaat  yang mengalami kesusahan karena terdampak 

pandemi virus Corona, yang mengalami keretakan dan perceraian,  
dll. 

6. Pelaksanaan Ibadah Jum’at Agung, Perayaan Paskah secara 
streaming dan diikuti di rumah tangga masing-masing. 

7. Pelaksanaan Program GPIB, Mupel dan Majelis Jemaat tahun 2021-
2022. 

8. Persidangan Sinode XXI di Jawa Timur  

9. Pemerintah, TNI, POLRI, Para Dokter, Suster, para medis dan relawan 
yang bertugas untuk merawat pasien yang positiv Covid19.  

10. Persekutuan, pelayanan dan kesaksian masing-masing jemaat GPIB  
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 

 
Jemaat    ‘KAR’NA ENGKAULAH ’  (KJ  475) 

Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan,  

  dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. 

 



Persembahan 

PL :    Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar 
cawan kutuk tidak diminum oleh-Nya. Sangat berat pergumulan itu 

sampai keringat-Nya menjadi darah. Namun, Allah Bapa berkehendak 

bahwa Ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat.  
   Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan 

sesama melalui persembahan sukarela.   

  Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan! 
 
 

Jemaat    ‘B’RI PADANYA’   (GB 79) 

 
1. B’ri pada-Nya seg’nap hatimu,  

b’ri pada-Nya seg’nap hidupmu,  
kar’na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 

 

2. B’ri pada-Nya seg’nap hartamu,  
b’ri pada-Nya seg’nap bakatmu,  

kar’na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 
 

Doa Persembahan 
PL:       

  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 : 14 ➔ “Maka hendaklah sekarang ini kelebihan 

kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian 

mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

Pengutusan 
 
Amanat Pengutusan 

PF.  : Tuhan Yesus bersabda, ‘Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu 
jangan jatuh ke dalam pencobaan; roh memang penurut, tetapi 

daging lemah (Markus. 14:38).                                                  
 

Jemaat    AKU MILIKMU, YESUS TUHANKU     (KJ 362) 

1. Aku milikMu, Yesus, Tuhanku; kudengar suara-Mu. 
‘Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. 



 Ref.:  Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu.  

               Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. 
 

3. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku; 

dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu.  
Reff .. 

 
Doa Penutup dan Berkat 

PF. : . . . . 
 

Jemaat    ‘AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA’  (GB 401) 

  Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
  Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 

 
 

… saat teduh 

Penjelasan Tata Ibadah Hari Doa GPIB 
 

1. Ibadah di Hari Doa GPIB Tahun ini merupakan komitmen GPIB untuk 
melibatkan seluruh warga jemaat dalam doa yang sungguh dan tekun terkait 
pergumlah GPIB dan masyarakat – bangsa di tengah Virus Covid19 yang 
masing mewabah.  

2. Ibadah ini juga sebagai sebuah sikap dan tindakan meneladani gumul dan 
doa Yesus Kristus di Getsemani menghadapi peristiwa Salib. 

3. Ibadah dilaksanakan secara streaming dan diikuti di rumah masing-masing. 
4. Semua anggota keluarga agar mempersiapkan diri dengan baik, agar 

pelaksanaan ibadah berlangsung teratur dan khidmat. 
5. Nyanyian ibadah yang belum dikenal, diajarkan sebelum ibadah mulai agar 

seluruh jemaat bernyanyi dengan baik dan benar. 


