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Persiapan 

• Doa para pelayan 

 
Ucapan Selamat Datang 

PL.  Jemaat yang dikasihi Tuhan! Selamat pagi/sore! 

  Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari 
Minggu dan Selamat Beribadah bagi saudara yang beribadah di 

rumah masing-masing melalui channel youtube.      
  Kita memasuki Hari Minggu XX sesudah Pentakosta.  

  Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan Syukur HUT ke-10 PKLU. 
  Tema ibadah ini : LANSIA SEHAT, TETAP BERSEMANGAT, 

BERSYUKUR  SENANTIASA 

  Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita.  

  Pemberita Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Margaretha Sihombing. 
 

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.  

---- saat teduh 
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AJAKAN BERIBADAH 
PL :  Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini oleh 

karenanya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran, agar ibadah ini 
dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur 

kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 

Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah 
persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut 

Tuhan…. 
 

MENGHADAP TUHAN †   
Nyanyian Jemaat : Menyanyi GB 17 : 1 & 4 “ABADI TAK NAMPAK” 

 
 

4.  Ya Bapa, Pencipta segala terang, 

     dipuji malaikat di sorga cerlang; 

pun kami memuji, pun kami sembah 

Engkau yang bertakhta di cah'ya baka. 

Votum  

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8)  
 

Jmt 1 . 7 . 1 .   (KJ 476b) 

  A .......min 
 

Nas Pembimbing 
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. (2 Korintus 4:6)  
 
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. 
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Menyanyi KJ 362 : 1 “AKU MILIKMU, YESUS, TUHANKU” 

 
 
DOA HARI INI   
PL Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa...  : 

 Ya,Tuhan bapa yang baik di dalam kehidupan kami, kami bersyukur karna di 
setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami, sampai di hari ini, 
Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan akan 
namaMu. kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau 
kehendaki, oleh karena itu kami datang kepadaMu mohon ampuni kami, baik 
itu dosa secara sengaja ataupun tudak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, 

perkataan kami ataupun sikap dan perilaku kami, yg kami perbuat kepada 
teman kami, kepada orang tua, terlebih ke pada-Mu, mohon Engkau ampuni 
kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah 
kepad-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam Nama Tuhan Allah Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus. Amin 

 

Menyanyi KJ 418 : 1 & 3 “BAH’TRA YANG DIPANDU YESUS” 
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3.  Matahari tampak lagi, badai topan pun reda; 
     bunyi riak mengiringi lagu doa yang lega. 
     Bersyukurlah dan angkatlah nyanyian yang merdu: 

     dipandu Tuhan baht’raNya ke pantai yang teduh! 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF : ………… 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : HALELUYA!  
 
J         GB 394 “HALELUYA” 

 Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, 

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

 

PL Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Surat IBRANI 1 : 1-4 yang 

menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan   
PF Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 
 

Jemaat menyanyi :     KEPADAMU PUJI PUJIAN   (GB 392a) 

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

  Bapa, Put’ra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.  
---- duduk  

KHOTBAH   
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 

 
JAWABAN UMAT 

 
Nyanyian Jemaat KJ 413 : 1 & 3 “TUHAN PIMPIN ANAKMU” 

1.  Tuhan, pimpin anakMu, agar tidak tersesat. 
Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat. 

 
Refr: 
Tuhan, pimpin! Arus hidup menderas; 
agar jangan "ku sesat, pegang tanganku erat. 

 
3.    Sampai akhir hidupku, Tuhan, pimpin "ku terus. 
       K’lak kupuji, kusembah Kau Tuhanku Penebus.    Refr: 
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PENGAKUAN IMAN RASULI                                                    ---- berdiri  

PF :  Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai 

dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing 

berkata : AKU PERCAYA ...... dst 

 

Doa Syafaat          ---- duduk  
PF. : .............   (diakhiri Doa Bapa Kami dengan doksologi)   

Jemaat menyanyi :    KAR’NA  ENGKAULAH   (GB 389b) 

    Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan 
    dan kuasa dan kemuliaan  

    sampai s’lama-lamanya. Amin. 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN  
PL  Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Alkitab berkata :  

  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.  
 
Nyanyian Persembahan : GB 81 : 1 & 2  “ ALLAH SUMBER KEMURAHAN” 
 

Reff: 
     Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 
     Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 
1. Bawa persembahanmu seg'ra pada Tuhan Allahmu. 
    Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu.    Refr: 
 
2.  B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 
     Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu.   Refr: 

 

DOA PERSEMBAHAN 

PL Kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. 

  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. 

 ---- duduk  
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PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat 
PL .......  
 
Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT Pelkat PKLU GPIB 

 
Amanat Pengutusan               ---- berdiri  

PF  Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam 

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

 

Nyanyian Pengutusan:    SAMPAI MASA TUA  (GB  217) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

do = e MM + 84

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

Sam  - pai ma- sa tu - a, sampai ram-but-ku me- mu-tih.

3 .   2 1 3 5 3 3 1 2 .   3 4 3 2 . . '

Tu   -  hanku me- no-pang dan menja    -   ga di - ri - ku.

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

Wa  -  lau-pun tu - buh-ku se - ma  -  kin tak ber-da - ya, te-

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

tap  'ku ba - ha - gi   - a, ce  -   ri  - a   pe-nuh.

6 .   5 4 3 4 . 6 5 .   4 3 4 5 . ' 5

Ha  -   ti- ku te - nang,  i  - man  -  ku pun te - guh, ha-

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

rap  -  an- ku ber-tum-buh  dan ka   -  sih pun pe - nuh.

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

Sam -  pai ma- sa tu  -  a dan me- mu - tih rambut- ku

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

Tu-han pas  - ti   menggendongku te - rus.

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.
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BERKAT 
  
PF  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) 
 

Jemaat menyanyi :    AMIN    (GB 402a) 

 
              
              
 
 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
 

do = c MM + 84

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

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


