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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. 

○ Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dapat  

dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor 
pelayanan, atau melalui transfer Bank:  

○ Selamat beribadah. 

Saat teduh  
 
AJAKAN BERIBADAH 

Syalom 

Sungguh kita bersyukur dan bersukacita karena kasih Tuhan tetap menyapa 

kehidupan kita sampai pada saat ini. Kuasa Tuhan-lah yang senantiasa 
memampukan kita untuk terus berjalan dalam cinta kasih Tuhan. Mari sejenak 

kita persiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dan tenangkan hati dan 
pikiran kita lalu masuk dalam hadirat Tuhan.  

Tema : “Jangan Lemah Melayani Tuhan” 

Pelayan Firman dalam Ibadah Keluarga ini adalah Pdt. John F. C. Pattiasina 

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

persekutuan ini. 
 

MENGHADAP TUHAN 

 

NYANYIAN UMAT➔KJ 454 : 1 “INDAHNYA SAAT YANG TEDUH” 

do = d 6 ketuk (2 x 3) 

1.  Indahnya saat yang teduh 
   menghadap takhta Bapaku: 

  kunaikkan doa padaNya, 
  sehingga hatiku lega. 

  Di waktu bimbang dan gentar, 

  jiwaku aman dan segar; 
  ‘ku bebas dari seteru 

  di dalam saat yang teduh. 
 
Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 
 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 22 : 22-24 (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 
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NYANYIAN UMAT ➔ KJ 53 : 2 & 3 “TUHAN ALLAH TLAH BERFIRMAN” 

do = f 6 ketuk 
 

Refrain: 
Tuhan Allah t’lah berfirman, Haleluya, 

pada umat sabda hikmat, Haleluya! 

2.  Barangsiapa bertelinga, 
  jangan menutup hatinya; 

  yang mau belajar, hai dengarlah 

  Firman yang Baka! Refr … 

3.  Umat menyambut Jurus"lamat 
  yang dinantikan dunia; 

  timur dan barat satu jalan, 

  Tuhan Pandunya. Refr … 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   

Pembacaan Alkitab ➔ MATIUS 13 : 16 - 23   
…………………………………………………………………… 

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

  GB 394  “HALELUYA, HALELUYA, PUJILAH TUHAN” 

do=F 2/4 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s"lamanya, 
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

Pujilah Tuhanmu s"lamanya, Haleluya! 
(duduk) 

 
KHOTBAH  

 
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT  GB 115 : 1 “UTUSLAH KAMI” 
do=G 4/4 

 
1.  Utuslah kami masuk dalam dunia ini 

  menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 

  membawa damai dan terang-Mu yang abadi, 
  menabur kasih bagi dunia yang resah. 
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  Reff: 
  Utuslah kami jadi saksi yang setia, 

  membawa kabar sukacita yang abadi, 

  supaya dunia mengaku dan percaya; 
  Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus'lamat dunia. 

 
 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 :       

  Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan sukacita 
dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadaNya dengan 

mengingat Nas Alkitab dari Filipi 4 : 19 yang menyatakan “Allahku akan 
memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam 
Kristus Yesus. 

  Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

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

 

1.  Mari, puji Raja sorga, 
  persembahan bawalah! 

  Ditebus-Nya jiwa raga, 
  maka puji nama-Nya! 

  Puji Dia, puji Dia, 
  puji Raja semesta! 
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Persembahan dapat melalui Transfer  

Bank BCA nomor 546-5345842 atas nama Himawan Kunto D.A 
(Ketua IV PHMJ GPIB. Jemaat Gideon)  

Bank BRI nomor 2005-01-000052-56-0, KCP. Kalisari  

atas nama Majelis Sinode GPIB QQ GPIB. Gideon Depok.  
Bagi warga jemaat yang melakukan transfer bank mohon dapat mengirimkan 

konfirmasi melalui whatsapp ke nomor  
Hotline Service GPIB. Gideon, 0812-1276-9976 

 
Doa Persembahan 

Pelayan Liturgi :    

Marilah kita BERDOA  
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengurbanan-

Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar 
bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan 

darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta 

kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan 

demi kemuliaan-Mu. Amin. 
 

PENGUTUSAN 
 

Amanat Pengutusan ➔ 

Pelayan Firman: 
Saudara terkasih. Sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. 

Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. 
 

NYANYIAN UMAT  KJ 432 : 1  “JIKA PADAKU DITANYAKAN” 

do = f 4 ketuk 

 
1.  Jika padaku ditanyakan 
  apa akan kub'ritakan pada dunia 

  yang penuh penderitaan, 
  'kan kusampaikan kabar baik 

  pada orang-orang miskin, 

  pembebasan bagi orang yang ditawan; 
  yang buta dapat penglihatan, 

  yang tertindas dibebaskan; 
  sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. 

  K'rajaan Allah penuh kurnia 
  itu berita bagi isi dunia. … 
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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 401) 

do=Es 4/4 
 

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

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 


