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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) 

 ○ 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  
 

UNGKAPAN SITUASI 
Perjalanan yang kita lalui sampai tiba di hari ini, tidak hanya kita lalui dengan sukacita 
saja. Namun banyak juga dilalui dengan pergumulan dan dukacita. 
Pergumulan kadang dapat membuat kita terjebak dalam kesedihan dan 
ketidaknyamanan sehingga kita berat untuk terus melangkah. 
Belajarlah dari tokoh Ayub. Semula Ayub jalani kehidupannya penuh sukacita. Sampai 
tiba dalam satu waktu, dia menderita fisik dan mental. Namun Ayub tidak pernah 
meyangkal keimananya kepada Tuhan. Ayub tetap bertahan untuk setia kepada Tuhan 
dalam derita yang dialaminya. 

Kesetiaan Ayub kepada Tuhan dalam deritanya berujung pada kebahagiaan sebab 
Tuhan tidak meninggalkannya. 
 
AJAKAN BERIBADAH 

Pelayan Liturgi :    

Shalom 

Mensyukuri penyertaan Tuhan dan pengharapan atas penyertaan-Nya, 

sebab Ia Tuhan yang setia akan perjanjian kekal-Nya, dan takkan 
meninggalkan kita.  Marilah saudara, kita mendengar jawaban Tuntunan-

Nya, kita bersekutu ke hadirat-Nya. 

Tema Khusus hari ini “Memperoleh Berkat Yang Luar Biasa 
Melalui Penderitaan” 

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. 
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MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT➔GB 12 : 1, 2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 

do=D 4/4 
 
1.    Masuklah semua menghadap Tuhan, 
  Sujud dihadirat-Nya, 
  Marilah rendahkan diri dan hati 
  Dihadapan takhta-Nya. 
  Dalam kekudusan dan kebenaran 
  Sujudlah kepada-Nya. 
  Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, 
  Kini dan selamanya. 
 
2.  Bukalah hatimu, minta Roh Kudus 
  menerangi jiwamu. 
  Buanglah semua angkuh dan sombong 
  dan mengaku dosamu. 
  T’rimalah anug"rah, rahmat dan kasih 
  dari Yesus, Tuhanmu. 
  Muliakan Tuhan, sorak sukacita, 
  kini dan selamanya. 
 
Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 
 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 60 : 11-14 (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

NYANYIAN UMAT ➔ GB 61 : 1, 3  “TUHAN, AJARKANLAH 

KEHENDAKMU” 

do=F 3/4 
 

1.  Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu; 

  nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 
  'Kus'rahkan hidupku pada bimbingan-Mu, 

  dekatkan diriku kepada-Mu 
 

3.  Ajarlah kukenal kuasa-Mu, 
  dalam derita pun kupandang Kau. 

  Hingga di dalam-Mu ‘ku bersejahtera 

  dan kebimbanganku hilang seg’ra. 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   

Pembacaan Alkitab ➔ Ayub 42 : 1-6   
…………………………………………………………………… 

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

  GB 393 “HALELUYA” 

do=D 4/4 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!  
(duduk) 

 
KHOTBAH  

 
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN UMAT  GB 167 : 1, 2 “HANYA DEBULAH AKU” 

la=B 4/4 

 
1.  Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. 

  Haus 'kan titik embun: sabda penuh ampun. 
  Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu. 

  Namun tetap 'ku percaya: maharahim Engkau 

 
2.   Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. 

  Segunung sesal ini kuunjuk pada-Mu. 
  Tak Iayak aku tengadah menatap wajah-Mu. 

  Namun tetap 'ku percaya maharahim Engkau. 
 
DOA SYAFAAT  (dibagi untuk dibawakan oleh anggota keluarga secara 

berantai diakhiri DOA BAPA KAMI…..doxologi KJ 475) 

• 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. 
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• Warga jemaat yang dalam kondisi sakit atau dalam perawatan 

di rumah maupun juga di RS. 

 
PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

Pelayan Liturgi :       

  Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan 
kepada-Nya. Dengarlah nas Kitab : 1 Tawarikh 29 : 14 yang menyatakan : 

“Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu 
memberikan persembahan sukarela seperti ini?  Sebab dari pada-Mulah 
segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami 
berikan kepada-Mu.” 

  Tuhan memberkati persembahan saudara. 

NYANYIAN UMAT   KJ 288 : 1, 2 “MARI, PUJI RAJA SORGA” 
do = d 2 ketuk 
 
1.  Mari, puji Raja sorga, 

  persembahan bawalah! 
  DitebusNya jiwa raga, 

  maka puji namaNya! 

  Puji Dia, puji Dia, 
  puji Raja semesta! 

 
2.   Puji Yang kekal rahmat-Nya 

  bagi umat dalam aib, 

  dulu, kini, selamanya 
  panjang sabar, mahabaik. 

  Puji Dia, puji Dia, 
  yang setiaNya 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 

 
 
 
 



6 

 

 

Doa Persembahan 

Pelayan Liturgi :    
Marilah kita BERDOA  

ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian: 

Allah sumber kasih dan berkat. Terima kasih untuk kecukupan serta 
kelimpahan berkat yang Engkau berikan ditengah perjalanan hidup kami. 

Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami 
terima dari pada-Mu. 

Berkatilah dan Kuduskanlah persembahan syukur kami hari ini agar menjadi 
berkat di tengah gereja Tuhan. 

Serta urapilah mereka yang mengelola agar berguna untuk menopang 

pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Amin 
 

PENGUTUSAN 
 

Amanat Pengutusan ➔ 

Pelayan Firman: 
Pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah 

Bapak/Ibu dengan serta berjaga-jagalah dan berdoalah! 
 
NYANYIAN UMAT  KJ 341 : 1, 2  “KUASAMU DAN NAMAMU” 

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. 

 

2.   Teladan sudah Kauberi 
  demi derita-Mu 

  dan melalui salib-Mu 
  Kaut’rima kuasa-Mu! 

  Bagian kami tak lebih, 

   seperti segenggam benih, 
  melintas kubur yang gelap, 

  agar kelak ‘kan menetap 
  bersama-Mu 

  di Firdaus gemerlap. 
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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, AMIN, YA, BENAR ADANYA” (GB 401) 

do=Es 4/4 

 
Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin 

 
~ SAAT TEDUH ~ 

 


