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GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

GPIB 

Jemaat “GIDEON” DEPOK 

 

 
Ibadah Pelkat Gabungan  

Tema: “Jangan Mencelakakan Dirimu” 

Kisah Para Rasul 16 : 27 – 31 
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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 ➔  Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati 

dan pikiran untuk menyambut kehadiran Tuhan dan firmanNya dalam 
ibadah ini.  

  Tema hari ini: “Jangan Mencelakakan Dirimu”  
yang akan dilayani oleh Pdt. Margaretha Sihombing-Selanno  

sebagai Pelayan Firman 

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

          karena kasih-setia-Nya besar atas kita. 

 
MENGHADAP TUHAN 

 

Nyanyian Pembukaan ➔ KK 13 : 1 dan 2 “BUMI DAN LANGIT PUJILAH”  
do = f 3 ketuk 
 
1.  Bumi dan langit, pujilah 
  Yang Tinggi dan Kudus: 
  firmanNya mahamulia 
  dan jalanNya tentu. 
 
2.  Betapa kasih hikmatNya! 
  Kendati kita aib: 
  Sang Adam Baru menjelma, 
  Penolong yang ajaib. 
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Doa Pembukaan 

PL ➔ Ya Tuhan, kami Umat-Mu berkumpul disini untuk memuji dan 

membesarkan namaMu, ya Tuhan kami akan memulai ibadah hari ini. 

Kami mohon agar Engkau memberikan penyertaan dan berkat pada 
jalannya ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Biarlah 

hanya namaMu yang dimuliakan dan diagungkan dalam jalannya ibadah 
kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjalankan 

ibadah sesuai dengan keinginan dan kehendakMu. Terima kasih Tuhan 
untuk penyertaan dan berkatMu selama berlangsungnya ibadah ini, 

dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 

Mazmur Pujian ➔MAZMUR 34:1-6  (oleh PL dan 1 orang dari Pelkat PKP) 

 

Nyayian sebelum Firman ➔ KJ 57 : 1 “YESUS LIHAT UMATMU” 

do = g 4 dan 2 ketuk 

 
1.  Yesus, lihat umatMu yang mendamba Kau berfirman, 

  dan arahkan padaMu hati dan seluruh ind"ra, 

  hingga kami yang di dunia Kaudekatkan pada sorga. 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab➔ KISAH PARA RASUL 16 : 27 - 31 

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

 

Nyanyian Umat Nyanyian Umat GB 393 “HALELUYA” 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

 

Renungan “Jangan Mencelakakan Dirimu” 

Saat Teduh 
 
Nyanyian Respon ➔  GB 277 : 1 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAUDENGAR” 

Do=Bes 4/4 

 

1.   Firman Tuhan sudah kau dengar. 

  Laksanakan dalam hidupmu. 

  Firman Tuhan hendaklah kau sebar 

  pada orang di sekelilingmu. 
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  Reff: 

  Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 

  wartakan karya kasih-Nya. 

  Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 

  majulah tetap teguh. 

 

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

Pelkat PKLU u/ bergantian berdoa dan ditutup oleh PF dan diakhiri 

Doa BAPA KAMI doxologi dinyanyikan, GB 389A) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

 

Ajakan Memberi 
  PL ➔ Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan 

bagi-Nya.  

Ingatlah pesan Alkitab Imamat 19 : 5 yang menyatakan: ”Apabila kamu 
mempersembahkan korban keselamatan kepada TUHAN, kamu harus 

mempersembahkannya sedemikian, hingga TUHAN berkenan akan 
kamu. 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara 

 
Nyanyian Pengucapan Syukur➔ KK 466 : 1 “SYUKUR PADAMU, YA 

ALLAH” 
do = bes ¾ MM±88 

 

1.  Syukur padaMu, ya Allah, atas s'gala rahmatMu; 
  Syukur atas kecukupan dari kasihMu penuh. 

  Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban; 
  Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. 

 
Persembahan dapat melalui Transfer 

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 GP) 
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  PL ➔ Marilah kita BERDOA  

  PL  : Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu yang    

              agung itu, sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi 
              persembahan sukarela sepeti ini? 

  J : Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah  

              Persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. 

 

PENGUTUSAN 

 
Warta Pelkat 

Amanat Pengutusan 

PF ➔ Umat Tuhan marilah berdiri! 

Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman Tuhan yang 

telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, 
dan lakukanlah Firman Tuhan. 

Nyanyian Pengutusan ➔ GB 116 : 1 dan 2 “YESUS INGINKAN DIRIMU 

BERSINAR T’RANG” 

Do=D 4/4 
 

1.  Yesus inginkan dirimu bersinar t'rang 
  agar seluruh dunia memuji-Nya. 

  Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu, 

  agar terang-Nya makin jauh tersebar. 
 

  Reff: 
  Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 

  ingatlah Kristus minta darimu; 
  pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 

  supaya dunia mengagungkan nama-Nya 

 
2.   Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya 

  bagi semua orang yang berkesah. 
  Jadikan firman-Nya pelita bagi-Mu, 

  agar hidupmu jadi saksi teguh. 

 
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.” 
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Umat menyanyikan➔   KJ 478a “AMIN, AMIN, ”  

do = d - e – f 2 ketuk 

 
Amin, amin, amin. 

 
--Saat Teduh – 

 


