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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 

Pelayan Liturgi :    

Shalom 

Situasi yang sulit sedang kita alami, pandemi covid-19 seperti tiada 
berujung, panik, cemas dan ketakutan dirasakan oleh setia insan 

manusia, tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang 
kepada Tuhan, dalam persekutuan ibadah keluarga. 

Tema : “Melihat Tanda Akan Masa Depan” 

Pelayan Firman dalam Ibadah Keluarga ini adalah Pdt. Margaretha 
Sihombing 

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

 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT➔KJ 7 : 1, 2 “YA TUHAN KAMI PUJI NAMAMU BESAR” 

do = g 1 ketuk  
1.  Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar 

  Ya Bapa, mahluk-Mu menyanyi bergemar 
  Langit buana, Laut bersyukur semua 

  Malaikat segenap memuji Dikau Jua 

  Kemuliaan-Mu tetap senantiasa 
  Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa 

 
2.  Para rasul di sorga kemuliaan-Mu 

  Serta Nabi dan Martir mengagungkan-Mu 

  G’reja yang t’lah menang dan yang di perjuangan 
  Mengaku nama-Mu, madahNya berkumandang 

  Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas 
  Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas! 
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Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 
 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 37 : 37-40 (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

NYANYIAN UMAT ➔ KJ 54 : 1  “TAK KITA MENYERAHKAN” 

do = es 4 ketuk 

 
1.  Tak kita menyerahkan kepada musuhnya 

  pelita yang bersinar di dalam dunia. 
  Tak boleh Firman Allah yang sungguh dan teguh, 

  Alkitab yang mulia, diambil seteru. 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   

Pembacaan Alkitab ➔ KEJADIAN 41 : 25   
…………………………………………………………………… 

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

  KJ 473b “HALELUYA” 

Haleluya, Haleluya, Haleluya 

(duduk) 
 

KHOTBAH  
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT  GB 208 : 3 “’TAK KU TAHU ‘KAN HARI ESOK” 
do=Bes 2/4 

 

3. Tak kutahu ‘kan hari esok, mungkin langit ‘kan gelap 
  Tapi Dia yang Pengasih melindungi ‘ku tetap. 

  Meski susah perjalanan, g"lombang dunia menderu. 
  Dipimpin-Nya "ku bertahan sampai akhir langkahku. 

 
  Reff: 
  Banyak hal tak kufahami 
  dalam masa menjelang. 
  Tapi t'rang bagiku ini: 
  Tangan Tuhan yang pegang. 
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 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 :       
  Mari bersyukur bagi Tuhan dengan mempersembahkan yang  terbaik bagi-Nya 

dengan mengingat Nas Alkitab dari Kolose 3 : 17 yang menyatakan “Dan 
segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, 
lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur 
oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.   

   Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 
NYANYIAN UMAT   KJ 292 : 1  “TABUH GENDANG” 

do = c 2 ketuk 
 

1.  Tabuh gendang! Sambil menari 

  nyanyikan lagu yang merdu! 
  Bunyikanlah gambus, kecapi: 

  mari memuji Allahmu! 
  Karya besar yang agung 

  benar t"lah dilakukanNya 

  terhadap umatNya! 
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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  
Tuhan Yesus yang terkasih  didalam Kerajaan Surga, terimakasih Tuhan 

karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk 
memberikan persembahan untuk gerejaMu, kiranya persembahan kami semua 

bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini, Engkau berkati kami 

Tuhan, baik yang sudah maupun yang belum memberi persembahan, Kami 
berdoa juga untuk sesi ibadah kami selanjutnya ya Tuhan,  kiranya kasihMu 

selalu menyertai kami saat ini sampai dan selama lamanya. Terimakasih 
Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama Tuhan 

Yesus Kristus, Haleluyah 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 376 : 1  “IKUT DIKAU SAJA TUHAN” 

do = d 4 ketuk 
 

1.  Ikut Dikau saja Tuhan, 
  jalan damai bagiku; 

  Aku s"lamat dan sentosa 

  hanya oleh darahMu. 
 

  Refrein: 
  Aku ingin ikut Dikau 

  dan mengabdi padaMu: 
  dalam Dikau, Jurus"lamat, 

  ‘ku bahagia penuh! 



6 

 

 

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 ~ 


