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Persiapan 

 Jemaat hadir dalam ruang ibadah dan bersaat teduh pribadi 

 Latihan lagu-lagu baru oleh prokantor dan kantoria 

 Doa para pelayan 

 
Ucapan Selamat Datang 

P2.  Selamat pagi/ sore/ malam jemaat sekalian….  

  Selamat datang di tengah persekutuan jemaat GPIB. Gideon Kelapa 
dua. 

Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di 
sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah.  

Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan 

syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. 
Hari ini kita memasuki Hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Di dalam 

ibadah ini juga kita akan bersyukur atas Hari Lanjut Nasional ke 23. 
  Pemberita Firman saat ini akan disampaikan oleh ………. 

 
Ungkapan Situasi (anggota PKLU) 

Tidak semua orang dapat menjalani kehidupan sampai usia lanjut. Tidak 

semua orang juga yang senang dan bahagia di usia lanjut.  Banyak yang 
sedih dan menderita karena menganggap diri sudah tidak berguna. 

Sering merasa bahwa generasi penerus terkadang mengabaikan mereka 
karena dianggap sudah renta dan tidak berdaya. Akibatnya, banyak 

orang lanjut usia yang tidak mau aktif di gereja dan masyarakat. 

Sehingga membuat mereka makin lemah karena kurang beraktifitas.     
Pada perayaan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2018 yang lalu 

pemerintah telah mencanangkan Tahun 2018 sebagai Tahun 
Kebangkitan Lanjut Usia. Perayaan di Tahun ini masih merupakan 

kelanjutan dari Tahun lalu.  
Sebagai persekutuan Keluarga Allah, marilah kita mengambil bagian 

dalam gerak karya layan bersama agar para Lansia di gereja mengalami 

kebangkitan. Teristimewa dalam iman, pengharapan dan kasih serta 
semangat melayani agar di masa tuapun makin berbuah dalam 

membangun masyarakat sejahtera bagi kesejahteraan umat dan 
keutuhan bangsa.       

Jemaat    SAMPAI MASA TUA      GB 217 

(Bait pertama oleh kaum Lansia/Pemandu lagu, bait kedua dinyanyikan 
secara bergantian)  

Lansia/PL   Sampai masa tua, sampai rambutku memutih. 
Tuhanku menopang dan menjaga diriku. 

Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, 
tetap ‘ku bahagia, ceria penuh. 
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Hatiku tenang, iman-kupun teguh, 

harapanku bertumbuh dan kasihpun 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. 
Presbiter  Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, 

supaya hidupku pun menjadi berkat. 

Laki-laki  Kaulah Allahku, 'Kau benteng hidupku! 
Perempuan Kau kes’lamatanku dan kemuliaanku. 

Jemaat  Sampai masa tua dan memutih rambutku 
Tuhan pasti menggendongku terus. 

 
---- saat teduh 

Ajakan Beribadah 

P2. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di 
tengah persekutuan kita. 

  

MENGHADAP TUHAN 

Jemaat   PUJILAH SANG PENCIPTA   GB 1   

(Bait pertama dan refrain oleh seluruh jemaat,  

 

Semua  Refr.  
Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia, 

pujilah Dia hai segala malak-Nya, 
Keagungan-Nya mengatasi semesta, 

segala yang tercipta puji nama-Nya. 

 
Samud'ra raya, gunung, lembah, 

hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. Refr. 
 

. . . . Prosesi Alkitab dibawa masuk ke ruang ibadah 
 

Laki-laki  Tua dan muda hai ikutlah, 

angkat suaramu, nyanyi bergemar. Refr. 
 

Perempuan Segala bangsa di dunia 
pun raja-raja mari pujilah. Refr. 
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do = es MM + 76

5 5 6 . 6 7   6 5 . 5 ' 3 5 6 . 6 7   6 5 . 0

Sendengkan-lah te- li - nga-Mu dan de - ngarlah do- a- ku;

5   3 2 .   1 3   3 2 . 0 3   3 2 . 1 3 3 1 . 0

ya Tu-han  -  ku, Al-lah-ku, Maha-ka  - sih, Ma- ha - baik.

Refrain

6   6 6 .   6  6 6   5 3 . 0 6   6 6 .   6 6 6 5 3 . 0

Tunjukkan-lah kua-sa   - Mu, ju- ga ke -  mu-lia- an - Mu

3   5 2 .   1 3   3 2 . 0 3   5 2 .   1 3 3 1 . .

a- gar ha   -   ti- ku tenang   dan ji - wa  -  ku pun te - duh.

Votum  

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit 
dan bumi. (Mzm. 124:8)  

Jmt     1  .  1  .   ║ 

 A – min. 
 

Nas Pembimbing   

PF Beginilah firman Tuhan semesta alam: Akan ada lagi kakek-kakek dan 
nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing 
memegang tongkat karena lanjut usianya. (Zakaria  8 : 4) 

Salam 

PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 
Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I Tim. 1: 2) 

  
Jmt        dan menyertaimu juga. 

Jemaat    SENDENGKANLAH TELINGAMU   GB 229 

(Bait pertama oleh kantoria/pemandu lagu, bait kedua oleh seluruh jemaat, 

refrain oleh seluruh jemaat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Oh, berikan kekuatan agar hatiku teguh 
dalam gumul juangku, jangan goyah imanku. 

---- duduk  

 
Pengakuan Dosa (Petugas menunggu jemaat tenang dan siap mengaku dosa) 

P2 Di hadapan Allah Mahatahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk 

mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masin, jemaat diberikan 
waktu sejenak untuk mengaku dosa secara pribadi, setelah itu, kita 

akan mengaku dosa secara bergantian. 



 hal 5 

 

-----sejenak diawali pengakuan pribadi diiringi instrumen musik oleh  
           pemusik 

P2. Ya Allah, Bapa, kami mengaku bahwa kami sering tidak peduli dengan 

orang-orang lanjut usia. Kami lebih mementingkan diri kami. Tidak 

menganggap orang-orang lanjut usia lebih utama. Kami lalai membuat 
mereka bersukacita dalam hidupnya. Ampunilah kami. 

 
 43 (dinyanyikan setengah suara) 

   Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! Tuhan, kasihani kami! 

 
Jmt. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku sering tidak merendahkan diri dan 

gagal mentaati perintahmu untuk menghormati ayah, ibu kami yang 
sudah lanjut usia. Kami tidak menyadari bahwa Tuhan memberi 

mereka usia lanjut agar selalu mendoakan kami menjadi teladan hidup 
beriman bagi kami.  Ampunilah kami. 

 

 
   Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! Tuhan, kasihani kami! 

 
Lansia Ya Roh Kudus, kami mengaku bersalah karena selalu merasa 

lemah dan tak berdaya. Kami enggan untuk terlibat di pelayanan 

untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Ampunilah kami. 

 

   Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! Tuhan, kasihani kami! 
 

P2  Ya Tuhan, tolonglah kami untuk memberi ruang bagi para lansia untuk 
bangkit dan berkarya layan dalam gereja dan masyarakat. Biarlah 

melalui hidup dan karya mereka, banyak orang menyembah dan 

mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Demikian pengakuan 
kami, dengarlah ya Tuhan. 

Jemaat :    TUHAN, KASIHANI KAMI  KJ 43 (dinyanyikan setengah suara) 
    

   Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! Tuhan, kasihani kami!  

 
Berita Anugerah  

PF.  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 

Yesaya  43 : 3 - 4 yang mengatakan ..... 
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do = f MM + 72

0 5 3 1 6 4 3 2   7 0 3 1 6

Glo-ri  - a, in ex    - cel -  sis, Glo-ri  - a,
   laki-laki

1 5 4 3 4 5 1 3

De    - o gra    - ti     - as, De    - o

4 2 1 7   5 ' 6 7 1 7 1 2

in ex    - cel -  sis, Glo-ri  - a, Glo-ri  - a,

2 1 2 5 ' 4 3 4 5 4 5

gra   - ti     - as, De    - o, De    - o,

1 2 3 2 3 4 4   3 2   1 2 7 1 1

Glo-ri  - a, Glo-ri  - a, in   - ex  - cel - sis De  - o.

6 5   6 7 6   7 1 3 4 5 1 1

De    - o, De    - o, gra       - ti  - as De  - o.

  Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita 
sekalian di dalam nama: Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 
Jmt Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 
 
Jemaat:   MASYURKAN RAJAMU      KJ 224 

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

 
semua 1. Masyhurkan Rajamu, Allah Maha besar;  

ucapkan sykurmu, bernyanyi bergemar!  
Suaramu dan hatimu berpadu ‘muji Tuhanmu!  

 

  2. Tuhanmu Penebus, yang melepaskan kau,  
memb’rikan darah-Nya pembasuh dosamu.  

Suaramu dan hatimu berpadu ‘muji Tuhanmu!  
 

Perintah Hidup Baru     

PF Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, 
seperti tertulis dalam Efesus  6 : 1- 9  yang mengatakan ...... 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

  
Jemaat :     GLORIA   (GB  385) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---- duduk  

 Kesaksian Pujian 
---- saat teduh 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 PF . . . . . . .  

Pembacaan Alkitab   

PF  Jemaat disilahkan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari 
Alkitab. Haleluya!  

Jemaat :      HALELUYA (GB 394) 
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya, 

Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya! 
 

P3 Bacaan Alkitab di Hari ini terambil dari  FILIPI  2 : 1 – 11 yang 
mengatakan: .... 

 Demikian pembacaan Alkitab.  
   
PF Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 
 

 

Umat:     KEPADAMU PUJI PUJIAN   (GB 392b) 
 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya 

 ---- duduk  

Khotbah 
---- saat teduh 

JAWABAN  JEMAAT 

 
Jemaat :  APAKAH KAU MAU JADI PEMENANG    GB  254 

(Bait pertama oleh Kantoria/Pemandu Lagu, bait kedua oleh perempuan,  
bait ketiga oleh laki-laki, refrain oleh seluruh jemaat) 

Kantoria Apakah 'kau mau jadi pemenang, 
  menaklukkan dunia dan cobaannya. 

     Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 

    Dialah Penolong dan Penjagamu. 
     Refrain: 

     Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 
     walau jalanmu berat, percayalah. 

     Suka atau duka, musuh dan teman, 

     jangan memisahkan kau dan Tuhan-mu. 
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 Perempuan  Banyak yang terluka, hatinya pedih; 

maukah kau menolong memulihkannya 
Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu. 

     Dialah Penolong dan Penjagamu. (Refr. Semua) 
 
laki-laki    Kasih yang sempurna dan berkat penuh 

Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. 
Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 

Dialah Penolong dan Penjagamu. (Refr. Semua) 

 
Pengakuan Iman                       ---- berdiri  

PF:   Jemaat, bersama semua orang peraya di segala waktu dan tempat, 

kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati, 
mulut dan sikap sempurna, masing-mnasing berkata : AKU PERCAYA . 

. . . . .  
 ---- duduk  

Doa Syafaat           
PF. : . . . . . .   (diakhiri Doxologi)   

Jemaat :    KAR’NA  ENGKAULAH   (GB 389b) 

 

 Paduan Suara 

Pengucapan Syukur 

P4 Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan kepada-Nya. Ingatlah nas Alkitab :  

  Maka ke tempat yang dipilih Tuhan, Allahmu, untuk membuat 
nama-Nya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang 

kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban 

sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persmbahan 
khususmu dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu 

nazarkan kepada TUHAN.’    (Ulangan 12 : 6) 
 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.  

 
Jemaat :   ALLAH, SUMBER KEMURAHAN    GB  81 

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)    

 
Refr. Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 

       Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 

Bawa persembahanmu seg’ra pada Tuhan Allahmu. 

Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. Refr.  
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----Jemaat memberikan persembahan persepuluhan, 
persembahan syukur, dan persembahan lain-lain ke kotak 

persembahan yang sudah disediakan--- 
 

B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 
Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Refr.  

 
---- Jemaat memberi persembahan melalui kantong persembahan 

yang diedarkan---- 

 
Refr. Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang 

hidupmu. 
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 

 
B'rilah dengan rela dan senang b'ri kepada Tuhanmu. 

Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya. 

 
Doa Persembahan                       ---- berdiri  

P4 Ya Allah, Sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur atas 

Hari Lanjut Usia Nasional yang dirayakan saat ini. Kami bersyukur 
karena di usia lanjutnya, orang-orang tua kami terus berkarya layan 

untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. 
 
Jmt. Ya Tuhan Yesus, terima diri dan hidup yang kami abdikan untuk 

kemuliaan-Mu melalui persembahan ini. Lihatlah kami semua yang 

telah memberi dengan tulus dan sukacita. Berkatilah hidup keluarga 

dan usaha-kerja kami.  

P4. Kuduskan persembahan ini agar dipakai untuk pelayanan kasih dan 

keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 
 ---- duduk  

P E N G U T U S A N 

 
Warta Jemaat 
 
Amanat Pengutusan                                      ---- berdiri  

PF  Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Pedulikan dan 

dukung orang-orang lanjut usia agar terus bangkit untuk berkaya 
layan membangun kesejahteraan dalam persekutuan gereja dan 

masyarakat. 
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do = f MM + 96

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

A     - jar ka    - mi me   - la - ku  - kan fir - man-

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

Mu, Tu  - han, da    - lam ka    - ta dan tin-

6 5 0 5 6 1 2 1 . . 0

dak  - kan tu  - rut mak - sud  - Mu.

Jemaat :   AJAR KAMI MELAKUAN FIRMANMU  GB  117 

(Bait pertama oleh Kantoria, bait ketiga oleh seluruh jemaat, bait 
kesembilan oleh perempuan, bait kesebelas oleh laki-laki, bait ketigabelas 

oleh seluruh jemaat) 

 
kantoria 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 semua 3. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, 
tapi hidup bijaksana, s’lalu merendah. 

perempuan 9.  Ajar kami memahami orang berban, 
juga ikut meringankan pergumulannya. 

Laki-laki 11.Ajar kami memahami orang berkeluh, 

dan memb’rikan pengharapan bagi yang perlu. 

Semua 13. Utus kami, Jurus’lamat jadi saksi-Mu, 

memb’ritakan kes’lamatan bagi 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.”   

                                                              
Umat:    AMIN    (GB 402a) 
 

 
  
 
 
 

              
 

...... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri 

do = c MM + 84

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

A       - min, a       - min, a   - -   - min.
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PESAN MAJELIS SINODE GPIB PADA PERINGATAN 
HARI LANJUT USIA NASIONAL (HLUN) KE-23 

29 Mei 1996 – 29 Mei 2019 
 

Syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, atas kesempatan yang diberikan untuk 
memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-23. Dengan tema : “Lanjut Usia 
Mandiri, Sejahtera dan bermartabat” dan Sub Tema ‘Lansia yang menyatakan 
kearifan melalui hidup damai sejahtera.’ 
 
Usia dapat dipahami melalui perspektif, objektif yakni angka-angka dan perspektif, 
subjective yakni makna dalam angka-angka. Maka usia lansia sejatinya adalah 
kesatuan yang subjektif dan objektif dalam membentuk rantai makna kehidupan. 
  
Pemahaman tersebut memberi pemaknaan yang dalam, bahwa para Lansia tidak 
hanya dipandang dari sudut angka namun nilai kearifan yang mengendap dalam 
kehidupan. Hal inilah yang menjadi kekuatan utama setiap anggota Lansia dalam 
menyambut berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. 
 
Bertumpu pada pemahaman inilah maka setiap anggota Lansia dapat mewujudkan 
kehidupan yang bernilai tinggi dan mengkristal dalam damai sejahtera. 
 
Lansia adalah akumulasi dari kesadaran yang tinggi bahwa oleh pertolongan 
Tuhan Yesus, hidup menjadi berarti dan kehidupan yang terus diasah oleh 
pengalaman sehingga menjadi teladan bagi anak - anak dan cucu - cucu. 
 
Selamat mensyukuri usia anugerahnya, selamat merayakan kualitas hidup 
anugerahnya, viva lansia. Oleh karena itu, mari kita semua hayati tekad serta nilai-
nilai perjuangan Lanjut Usia Nasional. 
Lanjut Usia bukan berarti berhenti belajar dan mengabdi, tetapi tetap bergerak 
secara fisik dan sosial memperluas komunikasi. Jadilah komunikator yang baik. 

 
Hidup selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Percaya pada Tuhan 
yang mempercayakan Lansia menjadi teladan bagi generasi muda dan 
menerima kehadiran orang lain dalam hidup, akan memperkaya nilai hidup. 
 
Selamat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-23, Tuhan Yesus 
memberkati. 
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