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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. 

o Selamat beribadah. 

Saat teduh  

Ungkapan Situasi 

(Pelayan Liturgi) : 

Gereja, sebagai persekutuan orang percaya, melaksanakan tugas 
pelayanannya di tengah-tengah dunia ini sebagai wujud memberitakan 

kesaksian kepada banyak orang di dunia ini bahwa Tuhan Yesus Kristus 

adalah Juruselamat dunia. 

Gereja hadir bukan sekadar untuk bersekutu memuliakan Tuhan, tetapi juga 

hadir untuk menjadi berkat bagi sesama. 

Gereja hadir untuk peduli kepada sesamanya yang tertindas, menderita, 

merana, dan sebagainya. 

Gereja hadir sebagai komunitas pemulih bagi sesamanya. 

Marilah kita beribadah agar kepedulian kita kepada sesama terwujud sebagai 

kehendak Tuhan yang mulia. 

Pelayan Firman Tuhan dalam Ibadah ini adalah Pnt. Robby Wekes 

 
AJAKAN BERIBADAH 

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

persekutuan ini. 
 

 

 



3 

 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

NYANYIAN UMAT➔KJ 13 : 1, 3 “ALLAH BAPA, TUHAN” 

do = g 3 ketuk 
 
1.  Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu! 
  Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu! 
  Langit-bumi ciptaanMu, kami pun anak-anak-Mu. 
  Datanglah dengan kasih-Mu! 
 
3.  Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa. 
  Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa; 
  sucikanlah hati kami, b'rilah hidup yang sejati; 
  tinggallah bersama kami! 
 
Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 
 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 77 : 12 - 16  (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 umatNya, 

  Kabar yang baik dengarkanlah! 
  Buka hatimu: Tuhan datang, 

  hai yang beriman! 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   

Pembacaan Alkitab ➔ KISAH PARA RASUL 3 : 11 - 20   
…………………………………………………………………… 

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

  KJ 473b : 1  “HALELUYA” 

do = d 4 ketuk 
Haleluya, Haleluya, Haleluya!  

(duduk) 
 



4 

 

 

KHOTBAH  
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN UMAT  GB 117 : 1 “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMAN-MU” 
1=F 4/4 
 

1.  Ajar kami melakukan 

  firman-Mu, Tuhan, 
  dalam kata dan tindakkan 

  turut maksud-Mu. 
 

9.  Ajar kami memahami 

  orang berbeban, 
  juga ikut meringankan 

  pergumulannya. 

 
 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 

Pelayan Liturgi :       
  Umat yang dikasihi Tuhan Marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan 

kepada kita semua, dengan memberi persembahan sambil mengingat Nats 

Alkitab dari 2 Korintus 8 : 7 yang menyatakan ... “Maka sekarang, sama 
seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, – dalam iman, dalam 
perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk 
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membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami – demikianlah juga 
hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.” 

  Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 

NYANYIAN UMAT   KJ 288 : 1  “MARI, PUJI RAJA SORGA” 
do = d 2 ketuk 

1.  Mari, puji Raja sorga, 
  persembahan bawalah! 

  DitebusNya jiwa raga, 
  maka puji nama-Nya! 

  Puji Dia, puji Dia, 

  puji Raja semesta! 
 

 
Doa Persembahan 

Pelayan Liturgi :    

Marilah kita BERDOA  
Ya Tuhan Terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu Berkati dan 

pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan untuk membawa 
sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan telah 

dibangkitkan untuk kami... Amin 
 

PENGUTUSAN 

 
Amanat Pengutusan ➔ 

Pelayan Firman: 

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

 
NYANYIAN UMAT  KJ 341 : 1, 3  “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. 
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3.  Bagaikan padi, Tuhan pun 

  dikubur, dipendam, 
  kembali bangkit merebut 

  umat-Mu terkeram. 

  Ya Tuhan, kirim apalah 
  penabur yang t’lah menyerah 

  hidupnya untuk kuasa-Mu, 
  memberitakan nama-Mu, 

  agar seg’ra 
  buahnya milik-Mu. 

 

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” (KK 771a) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

~ SAAT TEDUH ~ 


