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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  
 
AJAKAN BERIBADAH 

Syalom 

Karena kasih anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus sehingga pada 

saat ini kami bisa berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga dengan 
Tema : “Tetap Tenang Di Tengah Badai Kehidupan” 

Pelayan Firman dalam Ibadah Keluarga ini adalah Pdt. Leonard Hale 

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

 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT➔PKJ 219 : 1, 2 “DI SAAT INI KUANGKAT TEMBANG” 

do = d 3 ketuk 

 
1.  Di saat ini kuangkat tembang, 

  kuangkat tembang bagi Yesus. 
  Di saat ini kuucap syukur, 

  kuucap syukur pada-Nya. 

  Kukasihi Engkau, kukasihi Engkau, 
  kukasihi Engkau, Yesus, Tuhanku. 
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2.  Di saat ini ‘ku datang, Tuhan, 
  ‘ku datang bersujud pada-Mu. 

  Di saat ini Engkau kusembah, 

  Engkau kusembah ya Tuhan. 
  Kukasihi Engkau, kukasihi Engkau, 

  kukasihi Engkau, Yesus, Tuhanku. 
 
Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 
 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 86 : 1 - 7  (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

NYANYIAN UMAT ➔ KK 122 : 1 “DI HATIKU, YA YESUS” 

do = f 6 ketuk 

 
1.  Di hatiku, ya Yesus, 

  Tuhan, bersabdalah, 
  agar tenang hatiku 

  dan hilang kuatirku. 

 
  Refrein: 

  Di hatiku, ya di hatiku, 
  Tuhan, bersabdalah; 

  ‘ku berserah, pasrah penuh: 

  bersabdalah, ya Tuhan. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   

Pembacaan Alkitab ➔ MARKUS 4 : 35 - 41   
…………………………………………………………………… 

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

  KJ 473b : 1  “HALELUYA” 

do = d 4 ketuk 
Haleluya, Haleluya, Haleluya!  

(duduk) 
 

KHOTBAH  
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
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JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT  KK 636 : 1 “BILA BADAI HIDUP TURUN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 
 



5 

 

 

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 Nas 

Alkitab dari Ulangan 15 : 10 yang menyatakan ... “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 450 : 1  “HIDUP KITA YANG BENAR” 
do = bes 4 ketuk 

 

1.  Hidup kita yang benar 
  haruslah mengucap syukur. 

  Dalam Kristus bergemar; 
  janganlah tekebur. 

 

  Refrein: 
  Dalam susah pun senang; 

  dalam segala hal 
  aku bermazmur dan ucap syukur; 

  itu kehendak-Nya! 
 
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. 
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NYANYIAN UMAT  KJ 327 : 1, 2  “JANGAN KAMU TAKUT” 

do=C 6/8 
 

1.  Jangan kamu takut, Tuhan adalah! 

  Jika Ia hadir badai pun reda! 
  Di tengah cobaan, Dia kau pegang: 

  oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang. 
 

  Reff: 
  Oh, tidak pernah, oh tidak pernah 

  Tuhanmu tinggalkan dikau: 

  Ia tetap beserta! Ia tetap beserta! 
 

2.  Walau badai topan harus kau tempuh, 
  walau kesusahan pengalamanmu, 

  namun janji Tuhan, manis bunyinya: 

  ‘Janganlah kau takut, Aku tetap beserta!’ Refr … 
 

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.”   

                                                             
  

Semua :      menyanyikan “Amin” (GB 402C) 

do=F 4/4 

 
Amin, amin, amin, amin, amin. 

Amin, amin, amin, amin, amin. 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 


