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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 

Marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan 
nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. 

Tema hari ini “Berlindunglah Hanya Kepada 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➔GB 6 : 1, 2 “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” 

1=G 4/4 

 

1.  Bernyanyilah orang percaya, 
  bergemar dan gembira terus, 

  t'rang Kristus tetap bercahaya 
  di dalam berita kudus! 

 

2.   Kendati sering kita bimbang, 
  dalam hati kecil pun sedih. 

  Tetapi beban jadi ringan 
  di dalam cahaya salib.   
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Doa Pembukaan (oleh Pelayan Liturgi) 
 

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 31 : 2-9 (secara bergantian, oleh yang 

ditentukan sebelumnya) 

(duduk) 

NYANYIAN UMAT ➔ KJ 30a : 2  “ANGIN RIBUT MENYERANG” 

do = f 6 ketuk 
2.  Hanya Tuhan sajalah Perlindungan yang tent’ram. 

  B’rikan daku yang lemah hati kuat dan tenang. 
  Dikau saja yang tetap Sumber pengharapanku: 

  biar aku Kaudekap di naungan sayap-Mu. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   

Pembacaan Alkitab ➔ Mazmur 91 : 3-13   
…………………………………………………………………… 

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

  KJ 473b “HALELUYA” 

do=D 4/4 
Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

(duduk) 
 

KHOTBAH  
 

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN UMAT  KJ 384 : 1, 2 “ALLAH BAPA MELINDUNGI” 

do = d 3 ketuk 
1.  Allah Bapa melindungi 

  anak-anak-Nya di bumi; 

  burung-burung dalam sarang 
  tak kenal naungan seimbang. 

 
2.   Suara anak-anak Bapa 

  siang malam didengar-Nya; 

  tiap kali m’reka minta, 
  pertolongan diberi-Nya. 
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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 :       
  Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan 

kepada-Nya. Dengarlah nas Kitab : Matius 6 : 2 yang menyatakan : “Jadi 
apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, 
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-
lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
mereka sudah mendapat upahnya.”   

 Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

NYANYIAN UMAT   KJ 300 : 1, 2 “ANDAIKAN, YESUS, KAU BUKAN 
MILIKKU” 

do = a 4 ketuk 

 
1.  Andaikan, Yesus, Kau bukan milikku 

  dan tak Kau b’rikan darah-Mu bagiku, 
  ke mana aku mohon pengampunan 

  dan perlindungan? 

 
2.  Ku tahu sungguh siapa Penghiburku; 

  tak ada hati seperti hati-Mu. 
  Kaulah, ya Tuhan, Kau Yang Mahakasih; 

  lain tiada lagi. 
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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, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau 

selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi 
pelayanan kasih dan keadilan. Amin. 

 

PENGUTUSAN 
 

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  GB 204 : 1, 3  “YESUS TUHANKU, DIALAH SEGALANYA” 

1=D 2/4 
 

Reff: 
Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. 

Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku! 

1.  Dialah sahabatku paling akrab dan teguh; 
  Dia ku pegang selalu: Yesus Jurus'lamatku! 

 
3.  Bila badai menderu, Dia perlindunganku; 

  bila sakit, bila susah, Dia Surya hidupku. 
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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” (KJ 478A) 

do = d - e – f 2 ketuk 

 
Amin, amin, amin. 

 
~ SAAT TEDUH ~ 

 


