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Persiapan diri 
 Pelayan bertugas memastikan tugas masing-masing. (Perwakilan Pengurus PKLU) 
 Doa Konsistorium 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2   Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus 

   Selamat pagi/sore . . . . . . 
   Pemberita Firman dan Presbiter yang melayani mengucapkan selamat 

datang dan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat 

Gibeon DKI Jakarta. 
   Kita memasuki Hari Minggu XXI sesudah Pentakosta. Di dalam Ibadah 

Hari Ini, kita juga akan akan mengingat-rayakan karya kasih Tuhan 
yang ajaib di  sepanjang perjalanan Bina Layan Persekutuan Kaum 

Lanjut Usia (PKLU) GPIB di usia yang ke-11 Tahun.  

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan 
dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi 

berkat bagi kita sekalian 
Pemberita Firman dalam Ibadah Syukur ini adalah :  

1. Pdt.  Abraham Ferdinandus ~ Pukul 09.00 WIB 
2. Pdt. Kenny Lisapaly ~ Pukul 17.00 WIB 

Marilah kita saling menatap, menyapa dan memberi salam dengan 

mengangguk dan lambaian tangan kepada sahabat dan sesama 
anggota di sekeliling kita.  

Saat teduh 
UNGKAPAN SITUASI 

PKLU   Persekutuan Kaum Lanjut Usia adalah wadah bina layan yang disiapkan 

GPIB agar para lanjut usia dapat bersekutu, melayani dan bersaksi 
untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan memberi kesejahteraan bagi 

warga Gereja. Juga agar para lanjut usia terus merasa segar, sehat, 
sukacita dan tetap bersemangat, dinamis serta berguna bagi sesama. 

   11 Tahun, Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, telah memimpin karya 

bina layan dan kesaksian Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. 
Meskipun pandemi Covid-19 seolah menghalangi dan membatasi 

sebagian besar gerak bina layan PKLU, tetapi sama sekali tidak dapat 
menyurutkan semangat para pengurus dan anggota PKLU untuk terus 

berkarya layan guna menguatkan Tatanan Bergereja agar 
mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat.  

  Oleh karena itu, pada hari yang penuh ungkapan syukur ini, kami 

memohon topangan doa Jemaat sekalian, agar para pengurus dan 
anggota PKLU, baik di tingkat Sinodal, Mupel dan Jemaat tetap sehat, 

semangat dan dinamis. Diharapkan anggota GP, PT dan PA dapat 
mendampingi opa-oma dengan sukacita untuk melatih dalam 

mengoperasikan sarana digital yang digunakan dalam berbagai bentuk 
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kegiatan saat ini. Juga Kaum Lanjut Usia terus diberi ruang untuk 

berperan, meski dianggap rentan terhadap Covid-19, karena Allah, 
Sang Pengasih, senantiasa memelihara, melindungi serta memberi 

semangat dan sukacita bagi para kaum lansia. Sehingga iman percaya 
makin bertumbuh dan segar, tubuh sehat karena imun makin 

bertambah, kasih dan pengharapan juga kian berkobar untuk berkarya 

bina layan di usia yang baru.   
 

AJAKAN BERIBADAH 
P2   Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di 

tengah-tengah persekutuan kita. 
 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

JEMAAT MENYANYI   GITA BAKTI 3:1,3   MARI MENYEMBAH  

1. (Solo)   Mari menyembah     (Umat)   Allah Yang Esa. 

  (Solo)  agung dan besar      (Umat)  s’lama-lamanya. 
  (Umat)  Bapa, Put’ra, Roh Mahakudus 

  kami datang, sujud menyembah. 
 

------- Prosesi membawa dan menyerahkan Alkitab ------ 
 

3. (Solo)     Mari menyembah     (Umat)  Yesus Penebus,. 
 (Solo)     agung dan besar      (Umat)  s’lama-lamanya. 

  (Umat)  Kaulah, Jurus’lamat dunia, 
      kami datang, sujud menyembah. 

 
VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 
dan bumi. 

 

Jemaat menyanyi:   1  .  7 . |  1 . . . || 

           A    -       min.  
 

NAS PEMBIMBING     Amsal 11 : 3 
PF  “Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat 

dirusak oleh kecurangannya”.   
 

SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus 

Kristus, Juruselamat kita,  menyertai kamu. 
 

J  DAN MENYERTAIMU JUGA. 
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JEMAAT MENYANYI   GITA BAKTI 3:4  MARI MENYEMBAH  

4. (Solo)   Mari menyembah     (Umat)   Roh Mahakudus, 
  (Solo)  agung dan besar      (Umat)  s’lama-lamanya. 
  (Umat)  Kau penuntun umat manusia 

  kami datang sujud menyembah..  

coda-solo Mari menyembah 
duduk 

DOA HARI INI 
P2     Jemaat Tuhan. Mari menaikkan doa kepada Tuhan. 

 Sebelas Tahun usia bina layan, Tuhan Yesus telah anugerahkan bagi 

oma dan opa kami di Pelkat PKLU. 
  Entah berapa banyak, mungkin tidak terhitung, karya bina layan telah 

ditorehkan di kanvas gumul GPIB,  
  Berikan contoh dan teladan kesetiaan, ketekunan dan ketabahan 

serta nilai-nilai iman, harap dan kasih bagi anggota Pelkat 
lainnya.. 

  Enggan mundur dan tidak takut bersekutu, melayani dan bersaksi, 

meski ruang gerak dibatasi karena pandemi Covid-19 belum 
berlalu.   

  Langkah meski tertatih, namun terus maju, melanjutkan karya bina-
layan, membangun tatanan bergereja untuk  menguatkan peran 

keluarga,  

  Asa dan semangat penuh iman tetap membara melakukan misi Allah, 
meski tubuh makin renta 

 Sio Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon, lihatlah oma dan opa 
kami di PKLU. Sehatkan tubuh, jiwa dan roh mereka, agar tetap 

kuat, segar dan sukacita setiap hari.                

 Tuntun dan sertai oma dan opa kami dalam karya bina layan untuk 
bersaksi menghasilkan buah di gereja-Mu. 

 Ampunilah kami anggota Pelkat lain, bahkan Presbiter dan Jemaat, ya 
Tuhan, jika selama ini kami kurang peduli untuk membantu oma 

dan opa di PKLU dalam kebutuhan persekutuan, pelayanan dan 
kesaksian berbasis digital. 

 Hanya kepada-Mu, kami sujud menyembah dan panjatkan syukur 

bersama oma dan opa kami di hari bahagia ini. Terima dan 
sempurnakanlah syukur kami. 

 Utuslah Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, mengurapi kami bersama oma 
dan opa di PKLU yang beribadah kepada-Mu saat ini.. 

 Nyatakan kasih, kuasa dan hikmat oleh firman-Mu  

  untuk memperlengkapi kami semua dalam bekerja layan 
melakukan tugas panggilan dan pengutusan.  

   Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.   
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JEMAAT MENYANYI KIDUNG JEMAAT 57:1,2 YESUS, LIHAT UMAT-MU      

  1.  Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, 
    dan arahkan pada-Mu hati dan seluruh ind’ra 

    hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga.  
 

     2. Tanpa cah’ya Roh Kudus kami dalam kegelapan; 
   biar oleh sabda-Mu akal budi Kaucerahkan, 

    hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. 
 

Kesaksian Pujian 
PS PELKAT PKLU Se-Mupel Jakarta Selatan “Tuhan Tuntun Langkahku”  
 

Saat teduh 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF     . . . . .  
 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibaca 

dari Alkitab. Haleluya! 

Jemat  menyanyi  GITA BAKTI 394  HALELUYA,  HALELUYA!     

Haleluya, Haleluya! 

Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. 

Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 

P1 Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 37 : 1 - 4, 
yang menyatakan . . . . . (dibacakan oleh Pengurus PKLU) 

P1 Demikian pembacaan Alkitab.  
 

PF   Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemat  menyanyi  GITA BAKTI 392a  KEPADAMU PUJI-PUJIAN    

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan Bapa, 

Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 
. . . . . duduk 

KHOTBAH 
   

 Saat teduh tanpa diiringi musik 
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JAWABAN JEMAAT 

 
JEMAAT MENYANYI GITA BAKTI 227:1,2  TUHAN TUNTUN 

LANGKAHKU   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
     

    
 

 

2. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, 
Aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. 

 
PENGAKUAN IMAN 

PF Jemaat, silakan berdiri 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 : 

PF & J …… 

 
DOA SYAFAAT  

PF    Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon : 

J  Dengarlah doa kami 

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat,   yang telah mengajar kami berdoa : 

PF & J  Bapak kami…….. 

Jemaat menyanyi  …….. (Gita Bakti 389a KAR’NA ENGKAULAH)   
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PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan 
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya 1 Tawarikh 
29:9 yang menyatakan “Bangsa itu bersukacita karena kerelaan 
mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan 
pesembahan sukarela kepada Tuhan; juga raja Daud sangat 
bersukacita.”  
--- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang berada di rumah, persembahan 
dapat dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disediakan oleh 
keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan 
digital atau dengan cara transfer ke rekening Gereja. untuk Dana 
pengadaan alat Multimedia dapat melalui QR Code Dana PEG dengan 
kode/angka tiga digit terakhir 123. ---   
 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. 
 

JEMAAT MENYANYI  GITA BAKTI 80  MARI BAWA PERSEMBAHAN    
 

 1.  Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 

    dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya. 
    Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu;  

   mari, mengucap syukur. 

   Refrain: Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 
     Bawalah persembahanmu  

     dengan sukacita pada-Nya. 

     Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 
     Bawalah persembahanmu  

     dengan sukacita pada-Nya 

. . . . . jemaat memberi persembahan 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
   2.  Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 

   kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu.  

   Apa pun yang kau butuhkan dib’rikan Tuhanmu; 
   mari mengucap syukur. Refr. :…. 
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DOA SYUKUR 

P3  Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 
Tuhan dalam doa syukur : 

  Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah kami, dari selama-lamanya sampai 
selama-lamanya.    

   Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, 

kemasyuran dan keagungan; ya segala-galanya yang ada di langit 
dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan 

Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.  
   Kepada-Mu, kami menyerahkan persembahan persepuluhan, 

persembahan syukur dan persembahan sukrela kami, tanda serah diri 

dan hidup yang utuh untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskan, 
ya Tuhan, dan berkati untuk pekerjaan guna memuliaan nama-Mu di 

pelayanan Jemaat, termasuk PKLU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa dan bersyukur. Amin. 

duduk 
 

P E N G U T U S A N 

 
Warta Jemaat   

Video Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-11 PKLU GPIB 
 

PKLU MENYANYI  GITA BAKTI 217  SAMPAI MASA TUA    
 

    1.  Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, 

      Tuhanku menopang dan menjaga diriku. 
      Walaupun tubuhku  semakin tak berdaya, 

     tetap ‘kubahagia, ceria penuh. 
   Hatiku tenang, imanku pun teguh,  

   harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. 

   Sampai masa tua dan memutih rambutku 
   Tuhan pasti menggendongku terus. 
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do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.

             berdiri 
AMANAT PENGUTUSAN                           
PF  Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar. 
 

JEMAAT MENYANYI GITA BAKTI 118 JANGANLAH ‘KAU TAKUT  
 

 1.  Janganlah ‘kau takut menyatakan kebenaran, 

    janganlah ‘kau diam jika ada kecurangan. 

    Tuhan inginkan engkau selalu jujur   
   dalam setiap ucapanmu. 

 
   Refrain: Berkata jujur, berlaku adil 

     itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.  
     Berkata jujur, berlaku adil 

     itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.  

 
 2.  Janganlah kau takut mengakui kesalahan, 

    jangan berusaha untuk membenarkan diri, 
    itu berharga di mata Tuhan Yesus   

   juga di mata sesamamu. Refr…. 

 
BERKAT 

PF 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. 

 
Jemat menyanyi  GITA BAKTI 402a  AMIN  

  

 
 

 

. . . . saat teduh  

. . .duduk 
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 Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus Memberkati  
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SELAMAT HUT KE-11 PKLU GPIB 
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