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Persiapan
 Penjelasan tata Ibadah
 Latihan lagu-lagu
 Doa Konsistori
Ucapan Selamat Datang
P2
Jemaat Tuhan, selamat pagi/sore dan selamat beribadah di Hari Minggu ke 20
sesudah Pentakosta. Kita berkumpul di rumah Tuhan dengan hati penuh sukacita
untuk memuji dan menyembahNya. Secara khusus, hari ini kita mensyukuri
peringatan Ulang Tahun ke 7 Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB.
Sejenak, kita menyatakan kesaksian PKLU tentang pemeliharaan Allah Mahabaik.
Kesaksian Pengurus PKLU
Saat saudara, anak dan cucu saudara melihat kami, ingatlah bahwa kebaikan Allah
tak berkesudahan! IA telah memimpin dan menyertai kami Kaum Lanjut Usia,Hidup
kami diberkati Tuhan.
Lihat, kami sehat karena menjaga iman kami kepada Kristus ...
Lihat, kami aktif karena kalian telah memberi semangat cinta...
Lihat, kami mandiri, karena Tuhan mau kami terus ingin berkarya ...
Di hari ulang tahun ketujuh PKLU GPIB, Kami mengajak kita semua, jangan lelah!
saksikan anugerah dan kemampuan yang Tuhan beri.
Allah Mahabaik juga menyediakan ide baru yang lebih baik dan indah, supaya
anak-cucu selalu menyampaikan hal positif dan berisi damai sejahtera-Nya.
GB 217 SAMPAI MASA TUA
PKLU
Sampai masa tua, sampai rambutku memutih.
Tuhanku menopang dan menjaga diriku.
Walaupun tubuh semakin tak berdaya,
tetap ‘ku bahagia, ceria penuh.
Hatiku tenang, imanku pun tegup,
harapaku bertumbuh dan kasih pun penuh.
Sampai masa tua dan memutih rambutku
Tuhan pasti menggendongku terus.
Jemaat

P-2

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.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh ......
Kiranya ibadah kita berkenan bagi kemuliaan Allah
… saat teduh
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Ajakan Beribadah
P2
Umat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Tuhan di tengah persekutuan
kita melalui FirmanNya:
MENGHADAP

TUHAN

GB 1 PUJILAH SANG PENCIPTA
Kantoria Ref: Pujilah Sang pencipta, maha Mulia, pujilah Dia hai segala malakNya
KeagungaNya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namaNya
1). Samudra raya gunung lembah Hewan tumbuhan hai bernyanyilah Ref:..
- prosesi Alkitab PKLU

Ref: Pujilah Sang pencipta, maha Mulia, pujilah Dia hai segala malakNya
KeagungaNya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namaNya
2).Tua dan muda hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Ref: Semua
3). Segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah: Ref..

Votum
PF: Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Mazmur 124:8
Jemaat
1 . | 1 . || A-MIN
Nas Pembimbing
MAZMUR 90:12
PF
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian , hingga kami beroleh hati
yang bijaksana.
Salam
PF

Jemaat

Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau.
dan menyertaimu juga.

KJ 240a
KANTORIA

DATANGLAH, YA SUMBER RAHMAT
Datanglah, ya Sumber rahmat, selaraskan hatiku
menyanyikan kasih s’lamat yang tak kunjung berhenti.
Ajar aku madah indah, gita balai sorga-Mu.
Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu.

PKLU

Hingga kini ‘ku selamat dengan kuat yang Kaub’ri.
Kuharapkan akan dapat sampai di neg’ri seri.
Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat;
untuk membela diriku dipikul-Nya salib b’rat.

Jemaat

Tiap hari ‘ku berutang pada kasih abadi.
Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti.
‘Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu;
inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagi-Mu!

... duduk
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Pengakuan Dosa
P2
Jemaat, di hadapan Allah Mahatahu, mari tunduk dalam penyesalan untuk
mengaku kesalahan dan dosa kita kepada-Nya ....
Menyanyi GB 25 : Tuhan, kami berlumuran dosa.Tuhan, sudilah ampuni kami
P2

Hari-hari yang kami lewati adalah kekurangan kasih dan kepeduliaan terhadap
sesama…
Kami tidak mengasihi sesama terlebih yang miskin, kecil dan menderita. Kami tidak
hidup menurut tuntunan kasih-Mu, Bapa. Ampunilah kami. Hari-hari yang kami lewati
adalah kesenangan untuk diri sendiri; Kami tidak menguatkan mereka yang sedang
menantikan perbaikan hidup …
Kami tidak membahagiakan mereka yang kurang berkembang; Ampunilah kami.

Menyanyi GB 25 : Tuhan, kami ini bersehati. Tuhan, satu hati satu rasa.
P2

Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang
bijaksana. Amin

Berita Anugerah
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam ROMA 6:23, yang menyatakan
Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Berdasarkan ayat Kitab Suci ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus,kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama: Bapa dan
Anak dan Roh Kudus.
Jemaat

Syukur kepada Tuhan. Amin.

KJ 389 “BESARLAH KASIH BAPAKU”
Kantoria
Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku;
di mana-mana diriku diasuh-Nya.
Jemaat

Betapa kasih-Nya besar! Tak usah hatiku gentar,
‘ku berbahagia benar, diasuh-Nya.

PKLU

Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku;
‘ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku.

Jemaat

Ya Bapa, atas kasih-Mu yang s’lalu menaungiku,
kunaikkan t’rima kasihku kepada-Mu

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru, seperti tertulis
dalam MATIUS 6:25-34, yang menyatakankan: ....
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"Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang
hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan
apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan
dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit,
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam
lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh
melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya
dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu
kuatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa
bekerja dan tanpa memintal, namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala
kemegahannyapun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika
demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang
ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang
kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan
kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu
yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu
Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan
kepadamu. Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
KJ 48
Jemaat
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin
….duduk
Paduan Suara / VG
PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF
... ...
Pembacaan Alkitab
PF
Jemaat silakan berdiri, untuk mendengar Firman Tuhan, Haleluya!
GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU”
Jemaat Haleluya! Haleluya! Pujilah Tuhanku s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,Pujilah Tuhanmu s’lmanya. Haleluya!
P3

Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari : 1 Tawarikh 6:31-47 , yang menyatakan….
Demikian pembacaan Alkitab, hari ini.

PF

Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan
ucaplah syukur kepada Allah.
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GB 392b KEPADAMU PUJI PUJIAN
Jemaat
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.

… duduk

Khotbah
… saat teduh
JAWABAN
KJ 304
Kantoria
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Di setiap keheningan, ada syair, melodi.
Di setiap kegelapan, fajar baru merekah.
Dari masa yang berlalu, masa baru menjelang.
Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya.
Akhir hidupku di dunia; jadi awal yang kekal.
Walau ada kebimbangan, keyakinanku teguh;
dari jurang alam maut, kemenangan 'kan diraih.
Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya.

Pengakuan Iman Rasuli
PF Menguatkan pengakuan dan janji calon diaken dan penatua ini, maka Jemaat, silahkan
berdiri, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman
percaya kita menurut Pengakuan iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing berkata :
”Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, …….....”
Doa Syafaat ( Diakhiri Doa Bapa Kami

Doxologi GB 389b)

Pengucapan Syukur
P4

Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan
kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 2 KORINTUS 8 : 12, 13:
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“Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu
itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab
kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada
keseimbangan.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

GB 342 “ADA WAKTU UNTUK LAHIR”
Kantoria do = d
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Semua

Ada waktu untuk tanam ada waktu untuk cabut, indahlah.
Untuk apapun yang ada di dunia pasti ada waktunya.

Semua

Ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit, indahlah.
Untuk apapun yang ada di dunia pasti ada waktunya.

Saatnya memberikan persembahan setelah semua memberikan persembahan menyanyi bait 4-7

Semua

Ada waktu dapat untung, ada waktu jadi rugi, indahlah.
Untuk apapun yang ada di dunia pasti ada waktunya.

Lk-Lk

Ada waktu sukacita, ada waktu dukacita, indahlah.
Untuk apapun yang ada di dunia pasti ada waktunya.

Prmp

Ada waktu untuk tawa, ada waktu untuk tangis, indahlah.
Untuk apapun yang ada di dunia pasti ada waktunya.

Semua

Ada waktu perjumpaan, ada waktu perpisahan, indahlah.
Untuk apapun yang ada di dunia pasti ada waktunya.

Doa Persembahan
P4
Jemaat, silakan berdiri, untuk menyerahkan persembahan jkepada Tuhan dalam
doa secara berbalasan;
Ya Tuhan, hari-hari adalah anugerah Bapa. Kami mengucap syukur untuk banyak
hal, terutama atas kasih pengampunan dan keselamatan melalui Yesus Kristus
Juruselamat dunia.Dengan ungkapan syukur, kami berbagi kasih-Mu agar menjadi
anugerah yang menghidupkan juga menguatkan banyak orang.
Jemaat: Terimalah syukur hati kami, ya Allah dalam nama Yesus, Amin.

….duduk
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PENGUTUSAN
Warta Jemaat
Pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-7 Pelkat PKLU GPIB
Amanat Pengutusan
berdiri
PF
Jemaat, Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah kedalam
kehidupanmu sehari-hari dan bagikan kasih kepada sesama di sekelilingmu.
GB 369 TUHAN, ENGKAULAH HADIR
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Semua Juga di pekerjaan, Kau, Tuhan, beserta,
juga Engkau dengarkan lagu keluh-kesah:
lagu mesin dan martil bising dan menderu,
lagu peras keringat naik kepada-Mu.
Di dalam suka-duka Kau ingin beserta,
turut memperjuangkan damai sejahtera.
Kau datang dalam Kristus dosa dihapus-Nya.
Dalam Kerajaan-Mu Kau ubah dunia.
Berkat
PF
Angkatlah hati dan arahkan 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
GB 402a

Amin, Amin, Amin
...... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar .....
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PESAN MAJELIS SINODE GPIB
dalam rangka
HARI ULANG TAHUN KE-7 PELKAT PKLU GPIB
Kehidupan bangsa Indonesia yang senantiasa mengalami tantangan di bidang
ekonomi, sosial, politik mempengaruhi kehidupan spiritual semua umat. Bidang
kehidupan yang sangat kuat dipengaruhi adalah komunikasi antar kehidupan keluarga
yang mulai lemah. Peranan orangtua yang seharusnya menjadi teladan bagi anak
kurang terlihat yang menjadikan warga usia lanjut belum dapat berbuat banyak.
Panggilan dan pengutusan GPIB bagi semua warga khusus-nya PKLU adalah
menjadi motivator dan komunikator bagi anak, keluarga, gereja, masyarakat secara
terarah dan selektif melalui pemberdayaan semua potensi yang Tuhan berikan kepada
lansia. Penguatan keluarga sangat penting.
Pada hari ulang tahun ke-7 Pelkat PKLU GPIB yang di-selenggarakan oleh
Mupel Sulselbar tahun ini pesan yang ingin di-sampaikan pada jemaat adalah gunakan
pengetahuan, pengalaman, hikmat secara aktif dan terarah melalui peran yang Tuhan
berikan kepada masing-masing orang.
Jadilah manusia yang berbudi daya melalui nilai-nilai kehidupan dalam
menapaki hidup yang Tuhan berikan kepada warga lanjut usia.
Selamat berulang tahun ke-7.
Dirgahayu PelKat PKLU GPIB dan Jemaat.

Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020
Dewan PKLU GPIB
Willem Lusikooy, R.H.W. Massie, Pingkan Siahaan-SumualPrisilia Sitorus-Jacob, Els
M. Rundengan-Oroh, Ernie Rawung-Kawengian,Jenny Runturambi-Songkilawang, Leo
Ferdinandus, Vrilly Ruben-Rondonuwu
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