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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  
 
AJAKAN BERIBADAH 

Pelayan Liturgi :    

Shalom 

Mari kita beribadah kepada Tuhan Mahakudus, sebab hanya Dialah yang 
layak dipuji dan dimuliakan. Bernyanyilah bagi-Nya dan pujilah nama-

Nya!          

Mari satukan hati memuji TUHAN YESUS dari kidung pujian 
Tema hari ini “Allah Peduli” 

Pelayan Firman dalam Ibadah Keluarga ini adalah Pdt. Carolina Hale-
Montolalu 

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

persekutuan ini. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

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

1=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. 
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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 92 : 2-6 (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

NYANYIAN UMAT ➔ PKJ 138 : 1  “SETIAMU, TUHANKU, TIADA BERTARA” 

do = d 3 ketuk 

SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara, 
di kala suka, di saat gelap. 

KasihMu, Allahku, tidak berubah, 
Kaulah Pelindung abadi, tetap. 

 
Refrein: 

SetiaMu, Tuhanku, mengharu hatiku, 

setiap pagi bertambah jelas. 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 

sehingga akupun puas lelas *). 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   

Pembacaan Alkitab ➔ Kisah Para Rasul 7 : 30-34   
…………………………………………………………………… 

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

  KJ 473B “HALELUYA” 

Haleluya, Haleluya, Haleluya!  
(duduk) 

 
KHOTBAH  

 
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 
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NYANYIAN UMAT  KJ 62 : 1, 7, 12 “ALLAHKULAH KUATKU DAN 

MAZMURKU” 
do = d 4 ketuk 

 

1.  Allahkulah kuatku dan mazmurku; 
  nama-Nya dan karyaNya maha agung; 

  segala alam milik-Nya. 
 

7.  Pikiranku dan hasratku Kaubaca; 
  setiap tindak, yang benar dan salah, 

  terbuka bagi mata-Mu. 

 
12.  Pelindungku Engkau, ya Sumber s’lamat; 

  ‘ku tak gentar: di dunia dan akhirat 
  Engkau tempatku berteduh. 

 
 

DOA SYAFAAT  (dibagi untuk dibawakan oleh anggota keluarga secara 

berantai diakhiri DOA BAPA KAMI…..doxologi GB 389B) 

• 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 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. 
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NYANYIAN UMAT   KJ 291 : 1, 2, 3  “MARI BERSYUKUR SEMUA” 

do = d 4 ketuk 
 

1.  Mari bersyukur semua 

  atas kebajikan Tuhan! 
 

  Refrein: 
  Kasih perjanjian-Nya 

  sungguh nyata selamanya. 
 

2.  Langit-bumi ciptaan-Nya 

  mencerminkan kuasaNya. Refr … 
 

3.   UmatNya dibebaskan-Nya 
  untuk hidup bersejaht’ra. Refr … 

 
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  

Segala Ungkapan Syukur hanya kepadaMu Bapa di Sorga, Oleh Karena Kasih 

Karunia dan Berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini,, 
kami tau dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karna kemurahan 

Tuhan dalam Kehidupan kami. Untuk itu Bapa di Sorga, Sebagai Bukti 
Ungkapan Syukur kami kepadaMu, saat ini kami hendak Memberikan 

Persembahan berupa mata uang yang sudahkami siapkan, Kuduskan dan 

terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi 
berkat untuk pelayanan-Mu dimana pun persembahan ini di Peruntukkan 

dandigunakan, dan ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur 
dalam segala hal terutama mempersembakan Tubuh kami yang hidup ini 

kepadaMu. 
Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa... Amin 

 

 
PENGUTUSAN 
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Amanat Pengutusan ➔ 

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

dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah kuatir, karena Roh Kudus 
membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung 

jawabmu sebagai anak-anak Allah! 
 
NYANYIAN UMAT  KJ 340 : 2, 3  “HAI BANGKIT BAGI YESUS” 

do = bes 4 ketuk 
 

2.  Hai bangkit bagi Yesus, 
  dengar panggilan-Nya! 

  Hadapilah tantangan, 

  hariNya inilah! 
  Dan biar tak terbilang 

  pasukan kuasa g’lap, 
  semakin berbahaya, 

  semakin kau tegap. 
 

3.   Hai bangkit bagi Yesus, 

  Mohon kuasa-Nya; 
  tenagamu sendiri 

  tentu tak cukuplah. 
  Kenakan perlengkapan 

  senjata Roh Kudus; 

  berjaga dan berdoa 
  bersiaplah terus! 

 
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 402B) 

1=F 2/4 

Amin, amin, amin. 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
 


