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UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Jemaat Tuhan, selamat pagi/sore dan selamat beribadah di Hari Minggu ke
24 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 8 Persekutuan Kaum Lanjut Usia
GPIB. Sejenak, kita menyatakan kesaksian PKLU tentang pemeliharaan
Allah Mahabaik….
UNGKAPAN SITUASI (oleh seorang anggota PKLU)
Hadirnya setiap anggota PKLU dalam perjumpaan dengan sesama
membuka ruang pembelajaran sebab bukankah kehidupan telah memberi
pembelajaran yang indah. Perjumpaan setiap anggota PKLU dengan
sesama sekaligus adalah memberi pelajaran yang bermutu tanpa kata,
sebab keriput pada wajah adalah bahasa tentang perjuangan yang telah
dilalui, rambut yang memutih adalah bahasa tentang ketangguhan melintasi
jaman, berjalan tertatih-tatih adalah bahasa tentang waktu yang telah
mematangkan nilai kehidupan. Disetiap ucapan anggota PKLU adalah
bahasa tentang damai sebab bukankah anak dan cucu membutuhkannya.
Di tengah dunia yang penuh dengan intrik dan intimidasi, maka hadirnya
anggota PKLU seperti sejuknya angin sepoi-sepoi yang melegakan di
tengah teriknya kejahatan. Semua berbicara tentang ke-kini-an yang tetap
menampilkan penyertaan Allah yang tidak pernah memudar oleh waktu.
PKLU
Kami bersyukur atas karya Allah di dalam Yesus Kristus yang
memberi kepada kami tahun-tahun yang indah. Kami dapat
menimang anak-anak kami bahkan menyaksikan mereka
tumbuh dalam karya anugerah-Mu.
Jmt.
Terpujilah Tuhan yang dalam karya-Nya memberi anugerah kepada kami
dengan kehadiran orangtua kami.
LAGU PKLU : GB 217 “SAMPAI MASA TUA”
PKLU
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.
Jemaat

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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MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2.
Marilah kita berdiri menyambut hadirnya Firman Tuhan dengan menyanyi
bersama dari GB.12 ‘Masuklah Semua Menghadap Tuhan’
Kantoria Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud dihadiratNya;
Marilah rendahkan diri dan hati dihadapan takhtaNya.
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepadaNya.
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya.
----prosesi presbiter ---Semua

Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu.
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu.
T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu.
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya.

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

1. 7 .l 1.ll:

A.......min

NATS PEMBIMBING : Ulangan 5 : 33
PF.
Segenap jalan, yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,
haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta
lanjut umurmu
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai kamu.
Jmt.

Dan menyertaimu juga.

JEMAAT MENYANYI : GB. 208 ‘TAK KU TAHU’ KAN HARI ESOK’
Kantoria :

Tak ’ku tahu ’kan hari esok, namun langkahku tegap.
Bukan surya kuharapkan, kar’na surya ’kan lenyap.
Oh, tiada ’ku gelisah akan masa menjelang;
’ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang.
Ref. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang
Tapi t’rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang.

Semua

Makin t’ranglah perjalanan, makin tinggi aku naik
Dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik
Di sanalah t’rang abadi, tiada tangis dan keluh;
di neg’ri seb’rang pelangi, kita k’lak ’kan bertemu. Ref.
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Semua

Tak kutahu ’kan hari esok, mungkin langit ’kan gelap.
Tapi dia yang Pengasih melindungi ’ku tetap.
Meski susah perjalanan, g’lombang dunia menderu.
dipimpinNya ’ku bertahan sampai akhir langkahku. Ref...
(duduk)

PENGAKUAN DOSA

P2.

Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita
mengakui dosa kita.
Ya Bapa yang baik, dalam persekutuan yang beribadah ini kami mengakui
bahwa kami kerap mengabaikan kebaikan-Mu. Kami melupakan kebaikan-Mu
yang menuntun kami menjalani hari-hari anugerah-Mu hingga sekarang.

PKLU : MENYANYI : KJ. 27 ‘MESKI TAK LAYAK DIRIKU’
Meski tak layak diriku, tetapi karna darahMu
Dan karna Kau memanggilku, kudatang, Yesus, padaMu.
P2.

Ya Yesus yang baik, kami mengaku bahwa sebagai anggota PKLU kami
abaikan kebaikan-Mu dan merasa diri paling baik sehingga gagal melakukan
hal baik di tengah keberagaman bagi setiap orang.

JEMAAT MENYANYI : KJ 27 MESKI TAK LAYAK DIRIKU
Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela,
darahMulah pembasuhnya; ‘ku datang, Tuhan, padaMu.
P2.

Ya Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami sering menutup hati kami bagi
suara-Mu sehingga kami melangkah seturut kehendak sendiri, kami tidak
merawat kedamaian dalam keluarga, dalam persekutuan, sebab kami merasa
diri paling benar dengan mengabaikan nasihat-Mu.

JEMAAT MENYANYI : KJ. 27 ‘MESKI TAK LAYAK DIRIKU’
.
Sebagaimana janjiMu menyambut dan membasuhku,
Ya Anak domba yang kudus, ’ku datang kini padaMu.
P2.

Kami mohon kepada-Mu, kiranya pengakuan kami sampai kepada-Mu.

JEMAAT MENYANYI : GB. 30 ‘JANGANLAH TUHAN
Kantoria
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Semua Oh, kasihanilah aku, ya Tuhan,
karna lesu dan merana jiwaku.
Tolong sembuhkan diriku, ya Tuhan,
kar’na gemetar tulang-tulangku.
BERITA ANUGERAH
PF.
Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 86:5 yang
menyatakan: “Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan
berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu”.
Berdasarkan kebenaran Firman Tuhan tersebut maka sebagai pelayan Yesus
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jmt.

Syukur kepada Tuhan. Amin

JEMAAT MENYANYI : GB. 40 “KASIH DARI TUHANKU’
Kantorai
Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,
kurindukan kasihNya. Kasih besar!
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia;
sukacita nyatalah: Kasih besar!
Ref.
Kasih besar! Kasih besar!
Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar!
SEMUA

Orang buta lihat t’rang dan yang lumpuh pun tegak,
orang mati bangkitlah: Kasih besar!
Yang berdosa dan cemar dikasihi oleh-Nya,
yang terkungkung bebaslah: Kasih besar! Ref.

PERINTAH HIDUP BARU
PF.
Jemaat dipersilahkan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
tertulis dalam 1 Yohanes 3 : 14 - 17 yang mengatakan....
Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu
karena kita mengasihi saudara kita. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di
dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang
pembunuh manusia. Dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh
yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita
ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk
kita; jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita
kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
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JEMAAT MENYANYI GB. 382 - GLORIA, GLORIA
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Tri-tunggal yang ku - dus!

(duduk)
PADUAN SUARA
PELAYANAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
PF.
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari
Alkitab: Haleluya!
JEMAAT MENYANYI :  GB. 394 ‘HALELUYA’
Haleluya, Haleluya ! Pujilah Tuhanmu s’lamanya. Haleluya !
Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya. Haleluya !
P3
Bacaan Alkitab dari YESAYA 11: 1-5 yang menyatakan . . .
Demikianlah Firman Tuhan.
PF.

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah.

JEMAAT MENYANYI : GB 392A ‘KEPADAMU PUJI-PUJIAN’
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)
KHOTBAH
P.F. : . . .
… saat teduh …
JAWABAN JEMAAT
JEMAAT MENYANYI : GB 218 ‘DI JALANKU, ‘KU PUNYA SOBAT’
Kantoria
Di jalanku, ‘ku punya Sobat yang dekat
dengan lembut menuntun langkahku,
Malam gelap dibuatNya terang, cerah.
Dialah Yesus, Jurus’lamatku.
Semua
Ref.
‘Ku tak cemas meski berat jalanku,
Lembah gelap dan gunung yang terjal.
Karna ku tahu, Tuhan menemaniku
hingga ‘ku masuk ke neg’ri baka.
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SEMUA

Lama nian tak kupahami kasih-Nya hingga berita salib kudengar.
‘Ku beriman Dialah Jurus’lamatku. Kawan sejati pada jalanku. Ref.

PENGAKUAN IMAN
PF.
Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli
Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata :
AKU PERCAYA KEPADA ALLAH ………………
(duduk)
DOA SYAFAAT
Diakhiri Doa Bapa Kami (Doxologi GB 389b)
KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P4.
Marilah kita menyatakan syukur kepada TUHAN di dalam ibadah ini
melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan
mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 : 7 – 8
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan
segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam
pelbagai kebajikan”.
Berdasarkan firman TUHAN itu, marilah kita sampaikan dengan penuh
hormat dan sukacita persembahan kita kepadaNya.
JEMAAT MENYANYI : GB. 86 ’AKU BERSYUKUR’
Jemaat
Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmatNya kepadaku.
Ref. Puji dan syukur kunaikkan kepadaNya
yang Mahakudus, disorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku; bagiNya
syukur dan pujian s’lamanya.
PKLU

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
Sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Ref:..

PKLU

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
Harta dan benda dicukupkan bagiku. Ref.
-SAATNYA MEMBERIKAN PERSEMBAHAN –

Jemaat

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
susah dan senang ’ku bersandar pada-Nya. Ref.

DOA SYUKUR
P.4.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur:
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Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai keawan-awan.
Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan
berkatMu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia
kami untuk selalu hidup di dalam kasihMu. Dalam nama Yesus, terimalah
syukur kami.
Jmt.

Ya Kristus, Tuhan kami, kami bersyukur dan memuji namaMu karena
Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui
persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi
yang mengelola dan
menggunakannya supaya sesuai kehendakMu dan untuk pekerjaan
memuliakan namaMu. Amin.
(duduk)
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
PESAN MAJELIS SINODE DALAM RANGKA HUT KE-8 PKLU GPIB
AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
PF
Jemaat mari berdiri, pulanglah dengan damai sejahtera. Hiduplah dengan
kebenaran Firman Allah, agar dapat berpartisipasi aktif dalam membangun
persekutuan, pelayanan, kesaksian di tengah keluarga gereja dan
masyarakat.
JEMAAT MENYANYI : GB. 300 ‘KEPADAMU KU BERDOA’
Kantoria KepadaMu ku berdoa dan ‘ku pinta:“ulurkanlah tangan kasihMu padaku”
Karna ‘ku tahu ‘Kau selalu disisiku.
Oh,Tuhanku dengarkanlah doaku kepadaMu.
Semua Ref:Kar’na ‘ku tahu, ‘ku tahu pasti, oh Tuhan.apapun juga di dunia ini.
Tanpa Kau, Tuhan, semua tak ‘kan berarti.
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepadaMu.
Semua

Berikanlah dan tunjukkan kuasaMu.
tabahkanlah dan kuatkanlah imanku.
Jadikanlah aku ini hamba setiaMu
agar dapat aku hidup selalu disisiMu. Ref.

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.
JEMAAT MENYANYI : KJ. 478B ’AMIN’

(Jemaat tetap berdiri sampai Alkitab diserahkan dan para pelayan
tiba di pintu keluar)
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