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PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan betugas di konsistori 

SAAT TEDUH 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P1 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu dan 

Selamat Beribadah bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah saat ini. 

Kita memasuki Hari Minggu XX Sesudah Pentakosta.  

Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan Syukur HUT ke-10 PKLU.  

Tema Ibadah ini adalah ”Lansia Sehat, Tetap Bersemangat, Bersyukur 

Senantiasa”  

Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. 

 Pemberita Firman Tuhan pada ibadah ini adalah Pdt. Job Makienggung 
 

UNGKAPAN SITUASI (anggota PKLU) 

 Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam 

melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun 

fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat 

bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara.  

Pandemi Covid-19 telah membatasi gerak bina-layan dan peran kaum lanjut 

usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang 

gembira di gedung gereja, tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti 

kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia 

beralih ke rumah. Membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota 

keluarga; anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-

nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai 

iman, pengharapan dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi 

perjuangan dan pergumulan masa lalu;  menjadi pendorong dan 

penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh 

dengan senam ringan penuh sukacita sembari menanam, menyiram dan 

merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan 

menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil 

menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu.     

Perayaan syukur Hari Ulang Tahun ke-10 ini, menjadi momen penting bagi 

kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur 

kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan 

gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu 

dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. 
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MENGHADAP TUHAN 

AJAKAN BERIBADAH         
P1 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 
 

 

Jemaat   KJ 15 : 1, 2    “Berhimpun Semua”        do = d 

1. Berhimpun semua menghadap Tuhan  

dan pujilah Dia, Pemurah benar. 

Berakhirlah segala pergumulan,  

diganti kedamaian yang besar. 
 

2. Hormati namaNya serta kenangkan  

mujizat yang sudah dibuatNya. 

Hendaklah t’rus syukurmu kaunyatakan  

di jalan hidupmu seluruhnya. 
 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi.  

J  1 . 7 . | 1 . || 

A -      min. 

 

NATS PEMBIMBING                         2 Korintus 4 : 6 

PF Sebab Allah yang telah berfirman: “Dari dalam gelap akan terbit terang!”, 

Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya 

kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang 

nampak pada wajah Kristus. 
 

S A L A M 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus  menyertai kamu. 

J  Dan menyertaimu juga 

 

Jemaat  KK 42   “Mulia, Mulia Namanya”     do = g 

 Mulia, mulia nama-Nya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah! 

 Mulia, kekuasaan-Nya memb’ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah. 

 Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar! 

 Mulia, mulia nama-Nya. Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 
 

--- duduk  
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

DOA HARI INI  

P1  Jemaat, mari berdoa kepada Allah : 

 Allah, Bapa Pengasih dan Penyayang. Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat. Roh Kudus, Pembimbing dan Penolong sejati. Termulialah 

nama-Mu, Tritunggal kudus sekarang dan selamanya.  Kami bersyukur atas 

pimpinan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari hari ke sehari; dalam suka 

dan duka di tengah situasi pandemi covid-19 yang masih melanda. Kami 

mengakui semua kelemahan dan dosa melalui pikiran, sikap, tutur dan laku 

hidup. Engkau mengampuni dan merahmati kami dengan kasih setia dan 

berkat-Mu, sehingga kami ada sampai saat ini. Engkau mengasihi kami, 

bahkan selalu menyediakan roti yang menjamin hidup kami saat kami tidur. 

Sungguh besar dan ajaib karya kasih-Mu. 

Ya Tuhan, kami mohon berilah kekuatan untuk membangun kehidupan 

keluarga, usaha, kerja dan pelayanan kami di tengah situasi susah dan 

derita ini. Jangan biarkan kami membangun sendiri. Bangunlah bersama 

agar kami tidak sia-sia membangun hidup kami. Serta berkatilah ibadah 

kami di hari ini. Jadilah kehendak-Mu, dan bukan kehendak kami. Terpujilah 

nama-Mu, ya Allah Yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.  
  

Jemaat KJ 26 : 1  “Mampirlah, Dengar Doaku”   do = g 

1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. 

 Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus. 

 Refrain : Yesus, Tuhan, dengar doaku. 

   Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus. 
 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF . . . . . . . . . . . . . .  
 

PEMBACAAN ALKITAB                     --- berdiri  

PF  Umat Tuhan, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

Jemaat   GB 393    “Haleluya”            do = d 

Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah! 

Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah! 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru Surat Ibrani 1 : 1 - 4 yang 

mengatakan : . . . . Demikian Pembacaan Alkitab. 
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JAWABAN UMAT 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   GB 392b   “Kepadamu Puji-Pujian”     do = bes 

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 ---- duduk  

KHOTBAH     
 

 

 

 

Jemaat  GB 261 : 1  “Aku Insan Yang Lemah”     do = bes 

1. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku.  

‘Ku  tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. 

Refrein : BersamaMu Tuhanku, itu kerinduanku.  

 T’rus berjalan denganMu, ya Tuhan, bimbing langkahku. 
 

PENGAKUAN IMAN             (berdiri / duduk ) 

PF Jemaat, untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, 

kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 

masing-masing orang berkata : Aku percaya . . . . .  
 

DOA SYAFAAT  

PF . . . . . . . . . (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b) 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus!  

  Mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan! Dengarlah nats Alkitab 

ini yang mengatakan: Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan berkata 

kepada mereka : “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini 

memberi lebih banyak dari pada semua orang yang memasukkan uang ke 

dalam peti persembahan.”  (Markus 12:43)  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. 
 

Jemaat GB 83 : 1  “Marilah Mengucap Syukur”     do = es 

1. Marilah mengucap syukur pada Allah  

atas rahmat yang telah dib’rikan bagi dunia. 

Kristus t’lah berkorban bagi umat manusia,  

marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. 
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P E N G U T U S A N 

-- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan 
oleh keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital 

atau dengan cara tranfer ke rekening Gereja. 
Dan Amplop 2, diperuntukan bagi tim kerja Peneguhan dan Pengutusan 

Pendeta. – 
 

DOA SYUKUR                        --- berdiri  

P2 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:  

Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami semua telah diberkati. Kesehatan, 

kekuatan dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah 

situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup, mereka mau bersyukur 

senantiasa. Saat ini, kami menyerahkan persembahan sebagai tanda 

penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia 

GPIB. Terima dan kuduskanlah, ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan 

memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. 
 

 

WARTA JEMAAT                --- duduk  

P2  . . . . . . .  
 

Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT Pelkat PKLU GPIB 
 

MARS PELKAT PKLU GB 217 : 1 – 2 “SAMPAI MASA TUA” 

Sampai masa tua, sampai rambutku memutih.  

Tuhanku menopang dan menjaga diriku.  

Walaupun tubuhku semakin tak berdaya,  

tetap ‘ku bahagia, ceria penuh.  

Hatiku tenang, imanku pun teguh,  

harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh.  

Sampai masa tua dan memutih rambutku,  

Tuhan pasti menggendongku terus. 

Walau tiap hari tubuh ini makin renta,  

namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar.  

‘Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan,  

supaya hidupku pun menjadi berkat.  

Kaulah Allahku, ‘Kau benteng hidupku!  

Kau kes’lamatanku dan kemuliaanku.  

Sampai masa tua dan memutih rambutku  

Tuhan pasti menggendongku terus. 
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AMANAT PENGUTUSAN                     --- berdiri  

PF   Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu 

sehari-hari dan jadilah saksi bagi Kristus di mana pun. 
 

Jemaat   GB 260 : 1   “Kidung Yang Merdu Di Hatiku”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

 TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

  dan memberi engkau kasih karunia; 

 TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu, 

  dan memberi engkau damai sejahtera. 

 

Jemaat   GB 401  “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA”   do = es  

Amin, amin, ya, benar adanya! Amin.      

Amin, amin, ya, benar adanya! Amin.  
 

do = g MM + 100

3 3   2 3 4 3 3   2 6 . 7   1 1 2 5 4

Ki-dung  yang mer-du di ha-ti - ku, Yesus membi - sik- kan-

3 . 4 . ' 5 3 2 3 4 3 3 2 6 . 7   5 4 7

nya:   "Ja-ngan ta - kut,'Ku ber- sa - ma- mu dalam kancah

Refrain

Diskan 5 . 3 . 2 . 5 . 5   7   2  5 5 . . . '

cf Na    - ma Ye - sus in-dah dan merdu,

3   2 1 . . . ' 5 6 7 1 4 . 7 . 5   2   5  2 3 . . . '

du-ni- a." Ye - sus, na - ma Ye - sus in-dah dan merdu,

5 . 3    . 2 3 4 5 6 .   5 5 5   6 5 5 1 . . .

mem  - b'ri ki    -  dung yang mengi - si hi - dup-ku.

5 6 7   1 2 . 6 .   7 5 4   7 3 2 1 . . .

membe- ri-kan ki    -  dung yang mengi - si hi - dup-ku.
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