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1.

PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH

o Ibadah disampaikan dengan panduan Tata Ibadah dan tayangan video
pada khotbah.
o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah.
o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan gawai(gadget)
yang dapat mendukung untuk melakukan peribadahan.
o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dapat
dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor
pelayanan, atau melalui transfer Bank Rakyat Indonesia nomor
rekening 2005-01-000052-56-0.
o Selamat beribadah.

Saat teduh
Ungkapan Situasi

(Oleh Ayah):
Kami bersyukur kepada-Mu, Ya Allah sebab oleh karena Kasih-Mu kami tetap
dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan
dan cobaan hidup. Ajarlah kami selalu mengandalkan Tuhan agar makin teguh
iman, kasih dan pengharapan kami di dalam Yesus.
AJAKAN BERIBADAH

Umat Tuhan, mari kita berdiri, satukan hati untuk memuji TUHAN YESUS dari
pujian ...
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT
KJ 161 : 1, 2 “SEGALA KEMULIAAN”
do = bes 4 ketuk
1.
Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
‘Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud!
Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!"
2.

Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu;
segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu.

Doa Pembukaan (Oleh Ibu)
Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 15 : 1 - 5 (secara bergantian, oleh yang
ditentukan sebelumnya)
(duduk)
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NYANYIAN UMAT

KJ 50a : 1, 6 “SABDAMU ABADI”

do = es 4 ketuk

1.

Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami.
Yang mengikutinya hidup sukacita.

6.

Tolong, agar kami rajin mendalami
lalu melakukan sabda-Mu, ya Tuhan!
PEMBERITAAN FIRMAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (Oleh Ayah)
Pembacaan Alkitab ➔ MATIUS 23 : 13 - 15 (Oleh Anak)
……………………………………………………………………
Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, “HOSIANA” (Oleh Ayah)
 KJ 472 “HOSIANA”

Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana;
Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana!
KHOTBAH

(duduk)

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan
JAWABAN UMAT

NYANYIAN UMAT

2.

GB 19 : 1, 2 “YA TUHAN, SIAPAKAH BOLEH DIAM”

Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik
ke gunung kudus-Mu?
Dia yang berkata jujur dan benar
dari hatinya yang tulus.
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DOA SYAFAAT (dibagi untuk dibawakan oleh anggota keluarga secara
berantai diakhiri DOA BAPA KAMI…..doxologi)
• 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
(oleh anak)
Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan sukacita
dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepada-Nya dengan
nas Alkitab dari: Roma 11 : 36 ➔ “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!
Tuhan memberkati persembahan saudara.
NYANYIAN UMAT

GB 84 : 1, 2 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”
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2.

Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu
untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia.
Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah
Pakailah diriku turut maksud-Mu.

Doa Persembahan

(Oleh Anak)
Marilah kita BERDOA
Kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus
kepada kami. Saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur
berkati persembahan itu Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah
kami berikan kepada-Mu. kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan
sorga-Mu dimuka bumi. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan didalam
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. AMIN.
PENGUTUSAN

Amanat Pengutusan ➔
(Oleh Ayah)
Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang
memberkati hidup sesama kita.
NYANYIAN UMAT KJ 427 : 1, 2 “KU SUKA MENUTURKAN”
do = as 4 ketuk
1.

'Ku suka menuturkan cerita mulia,
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
'Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.

Refrein:
'Ku suka menuturkan,
'ku suka memasyhurkan
cerita Tuhan Yesus
dan cinta kasihNya.
2.

'Ku suka menuturkan cerita mulia
yang sungguh melebihi impian dunia
'Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s'lamatku. Refr …
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Berkat Tuhan
(Oleh Ayah)
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.”

(Bilangan 6: 24-26)
Semua :

menyanyikan “Amin, Amin, Amin” (KJ 478c)

~ SAAT TEDUH ~
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