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• Persiapan  
o Ibadah Pelkat akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun 

secara manual (softcopy tata ibadah disediakan) 
o Ibadah akan dimulai tepat pukul 17.00, 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) 

 ○ Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dapat   
dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor 

pelayanan, atau melalui transfer Bank:  
o Selamat beribadah. 

Saat Teduh 
• Panggilan Beribadah 

PL ➔ Kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan dimana Pandemi 

belum berakhir. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa 

menuntun kita untuk menjadi Gereja yang terus melayani di 

tengah perubahan dunia. Kita pun bersyukur Tuhan masih 
mengingatkan untuk selalu taat mengikuti setiap perintah-

perintah-Nya dalam kehidupan sehari-hari.  

Tema hari ini: “Siapakah Penyesat Di Gereja?” yang akan    

dilayani oleh Pnt. Yance Kawengian sebagai Pelayan Firman. 

•          Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya 

karena kasih-setia-Nya besar atas kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Pembukaan ➔ KJ 7 : 1 “YA TUHAN KAMI PUJI NAMAMU BESAR” 
do=g 1 ketuk 
1.  Ya Tuhan kami puji namaMu besar 

  Ya Bapa, mahlukMu menyanyi bergemar 
  Langit buana, Laut bersyukur semua 

  Malaikat segenap memuji Dikau Jua 

  KemuliaanMu tetap senantiasa 
  Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa 

 

 

 



Doa Pembukaan 

PL ➔ "Bapa kami yang Ada di Surga kami mengucap syukur karana 

penyertaan-Mu pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Bukan 

merupakan suatu kebetulan kami berkumpul di tempat ini untuk 

memuji dan memuliakan namaMu tetapi ini adalah kerinduan kami 
setiap saat bersekutu dan memuji Engkau. Sebelum kami memulai 

Ibadah Pelkat Gabungan ini maka kuduskan hati kami supaya kami 
layak dihadapan-Mu, berkati Ibadah hari ini ya Tuhan mulai awal 

pertenggahan hingga akhirnya, kami serahkan kedalam tangan Tuhan. 

Biarlah ibadah Pelkat Gabungan ini dapat berjalan dengan baik. Kami 
berdoa Bagi saudara saudara kami yang masih dalam perjalanan  

Tuhan juga sertai perjalanan mereka agar sampai di tempat ini dengan 
sukacita. Bagi saudara kami yang belum sempat bergabung bersama 

kami karna suatu hal yang tidak bisa di tinggalkan kami mohon Tuhan 
berkati juga mereka. Terimakasih Tuhan inilah Doa dan Ucapan Syukur 

kami pada hari ini dan kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam satu 

nama yang Kudus yaitu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang 
hidup, Amin". 

 
MAZMUR PUJIAN ➔MAZMUR 141 : 5 - 10 (oleh PL dan 1 orang dari 

Pelkat PKB) 

 

Nyayian sebelum Firman ➔GB 214 : 1 “TIAP LANGKAHKU” 

  do=Es 4/4 

1.  Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 

  dan tangan kasih-Nya memimpinku. 
  Di tengah badai dunia menakutkan, 

  hatiku tetap tenang teduh. 
 

  Reff: 

  Tiap langkahku 'ku tahu yang Tuhan pimpin 
  ke tempat tinggi 'ku dihantar-Nya, 

  hingga sekali nanti aku tiba 
  di rumah Bapa sorga yang baka. 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab➔ MATIUS 13 : 36-43 

PF ➔ Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, “HALELUYA” 

 

 



Nyanyian Umat GB 393 “HALELUYA” 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

  Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

  
Renungan “Siapakah Penyesat Di Gereja?” 

Saat Teduh 

 
Nyanyian Respon ➔ GB 226 : 1, 4 “HIDUP YANG JUJUR” 

1=Es 4/4 

1.  Hidup yang jujur hendakku serah 

  Pada Yesusku yang aku sembah. 

  Persekutuan, mesra dan kudus, 

  Ingin ku ikat dengan Penebus. 

 

  Refrain: 

  Ya Yesus, Kau korbankan darahMu bagiku; 

  Kub'ri masadepanku dan hidup bagiMu. 

  Hatiku kuserahkan menjadi yakhta-Mu. 

  Kuminta kuasailah seluruh hidupku. 

 

4.  Memuji Yesus dengan hidupku 

  mau berkenan pada Dia penuh, 
  ikut mencari yang hilang sesat, 

  bawa pada-Nya yang susah, penat. Refrain. 

 

Doa Syafaat ➔ (Siapkan 1 orang dari Pelkat PKP dan 1 orang dari 

Pelkat GP u/ bergantian berdoa dan ditutup oleh PF dan diakhiri Doa 

BAPA KAMI doxologi dinyanyikan, GB 389a) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

 

Ajakan Memberi 

  PL ➔ Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan    

sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepada-Nya 
dengarlah nas Alkitab dari: Ibrani 13 : 15  ➔ “Sebab itu marilah kita, oleh 
Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan 
bibir yang memuliakan nama-Nya.” 

  Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 



Nyanyian Pengucapan Syukur➔ KJ 288 : 1, 2 “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! 

 

2.  Puji Yang kekal rahmatNya 
  bagi umat dalam aib, 

  dulu, kini, selamanya 
  panjang sabar, mahabaik. 

  Puji Dia, puji Dia, 

  yang setia-Nya ajaib! 
 

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 : (dibawakan oleh 1 orang dari Pelkat PKLU) 
  PL ➔ Marilah kita BERDOA  

Kami bersyukur kepada-MU ya Tuhan untuk limpah kasih dan 
pemeliharaan-MU sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap 

anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan 
persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih 

dan kesaksian bagi sesama bahkan untuk memuliakan nama-MU di dunia. 

AMIN 
                                                                                                                           

PENGUTUSAN 

 

Warta Pelkat 

Amanat Pengutusan 
PF ➔ Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan 

lakukanlah Firman Tuhan yang sudah saudara dengar. 
 

 



Nyanyian Pengutusan ➔ KJ 407 : 1, 2 “TUHAN, KAU GEMBALA KAMI” 

do = d 4 ketuk 

  1. Tuhan, Kau Gembala kami, 
  tuntun kami, domba-Mu; 

  b’rilah kami menikmati 

  hikmat pengurbanan-Mu. 
  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kami ini milikMu, 
  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kami ini milik-Mu. 
 

2.   Kau Pengawal yang setia, 

  Kawan hidup terdekat. 
  Jauhkan kami dari dosa, 

  panggil pulang yang sesat. 
  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kami mohon, b’ri berkat. 

  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
  kami mohon, b’ri berkat. 

 
BERKAT 

PF ➔ Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan 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.” 

 

Umat menyanyikan➔   GB 402C “AMIN”  

Amin, amin, amin, amin, amin. 

Amin, amin, amin, amin, amin. 
 

 
-Saat Teduh – 


