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Persiapan Mengikuti Ibadah Pelkat 

• Persiapan Mengikuti Ibadah Pelkat  
o Ibadah Pelkat akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun 

secara manual (softcopy tata ibadah disediakan) 

o Ibadah akan dimulai tepat pukul 17.00, link Zoom akan dibagikan 30 
menit sebelumnya. 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 

o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan gawai(gadget) 
yang dapat mendukung untuk melakukan peribadahan. 

o Bapak/Ibu yang mengikuti melalui aplikasi Zoom  mohon 
memperhatikan posisi kamera, tingkat penerangan, audio(selama 

ibadah berlangsung harap microfon dimatikan kecuali ada interaktif) 
o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dapat 

dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di 

sektor pelayanan, atau melalui transfer Bank Rakyat Indonesia nomor 
rekening 2005-01-000052-56-0, atau juga dapat melalui QRIS yang 

tersedia. 
o Selamat beribadah. 

 

Saat Teduh 

 

Ungkapan Situasi 

PL ➔ Syallom....bapak ibu Saudara dan Saudari yang terkasih didalam Tuhan 

Yesus.. Sungguh bersyukur, sore hari ini kita akan memulai ibadah untuk 

memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan.  

Biarlah apa yang kita lakukan dengan syukur dan sukacita menjadi karya layan 

kita yang Tuhan berkenan memberkatinya. Tema Ibadah ini : PELAYANAN 

YANG BERMAKNA. 

Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt Margaretha Sihombing- Selanno  

Mari datang pada Tuhan serta bernyanyi dan naikkan pujian  

 

 

 

 

 

 



MENGHADAP TUHAN 

 

Nyanyian Pembukaan➔ GB 3 : 1, 3 (MARI MENYEMBAH) 
1=F 4/4 
1.  Mari menyembah Allah Yang Esa, 

  agung dan besar, s'lama lamanya. 

  Bapa, Putra, Roh Mahakudus, 

  kami datang, sujud menyembah. 

 

3.  Mari menyembah Yesus Penebus, 

  agung dan besar s'lama-lamanya. 

  Kaulah, Jurus'lamat dunia, 

  kami datang, sujud menyembah. 

 

Doa Pembukaan 

PL ➔  

MAZMUR PUJIAN ➔MAZMUR 106 : 1 - 5 

Nyayian sebelum Firman GB 44 : 1 (MENGALIR DALAM HATIKU) 
1=As 6/8  

1.  Mengalir dalam hatiku 

  ceria dan damai kekal. 

  Kunyanyikan damai besar; 

  anug'rah kasih Allah. 

 

  Refrain: 

  Damai, damai! Kasih 

  yang sungguh ajaib, 

  Betapa besar kasih-Nya; 

  anug'rah kasih Allah. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 



Pembacaan Alkitab➔ 1 Tesalonika 3 : 6 -9 

PF ➔ Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, HOSIANA… 

Nyanyian HOSIANA………… 

 

Renungan “PELAYANAN YANG BERMAKNA” 
 

Saat Teduh 
 

Nyanyian Respon ➔ GB 101: 1, 2 (YA TUHAN, RAJA-KU) 

1=D 4/4 

1.  Ya Tuhan, Rajaku, Kau panggil aku ini 

  menjadi hamba-Mu, bentara-Mu di sini. 

  B'ri kuat dan sabar, b'ri hati ku teguh 

  dan aku bekerja menurut maksud-mu. 
 
2.  Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku 

  yang patut kukerja, betapa kehendak-Mu. 

  B'ri dalam hidupku kasih-Mu nyatalah 

  dan nama-Mu besar dimuliakanlah. 

 

Doa Syafaat ➔ (Siapkan 1 orang dari Pelkat GP dan 1 orang dari 

Pelkat PKB u/ bergantian berdoa dan ditutup oleh PF dan diakhiri Doa 

BAPA KAMI) 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

PL ➔ Bentuk-bentuk pelayanan yang bermakna adalah ketika juga kita 

bersyukur dan membawakan persembahan hidup. Tuhan memberkati 

kehidupan kita, mari nyatakan syukur kita. Kolose 2 : 6 B -  7 

menyatakan ➔Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalm Dia. 

Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas 

Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah 

diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan 

syukur. 

         Tuhan memberkati persembahan kita. 



Nyanyian Pengucapan Syukur➔ GB 87 : 1,2   (AKU BERSYUKUR PADA-MU) 

1=F 9/8 
1.  Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan, 

  atas karunia dan kasih-Mu. 

  Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, 

  'ku persembahkan kepada-Mu. 

  'Ku bahagia; 'ku sukacita; 

  ku ucap syukur selamanya 
 

2.  Oh, Tuhan Yesus, karya-Mu agung; 

  Dikau curahkan darah kudus 

  jadi tebusan dosa dunia 

  agar manusia selamatlah. 

  Ajarlah kami, bimbinglah kami 

  agar setia t'rus bersyukur. 

 
Doa Persembahan 

PL ➔  

PENGUTUSAN  

Warta Pelkat 

 

Amanat Pengutusan 

PF ➔ Langkah-langkah menghayati kasih dan pelayanan bagi Allah 

ditengah kehidupan ini akan terus berlanjut. Yesus Kristus, 

Pelayan yang Agung lah yang menjadi Teladan bagi hidup 

percaya dan pelayanan kita.  

 

Nyanyian Pengutusan ➔ GB 104 : 1 (JANJI TUHAN SELALU DI GENAPI) 

1=D 4/4 

1.  Janji Tuhan selalu digenapi 

  Ia utus Roh Kudus bagi kita 

 agar kita selalu dikuatkan 

  laksanakan amanat Tuhan Yesus. 

   



Reff: 

  Mari kita bersaksi, melayani, 

  mewartakan berita kes'lamatan 

  agar dunia mengaku dan percaya: 

  ‘Yesus Kristus, Sang Jurus'lamat dunia!’ 

BERKAT 

PF ➔Arahkanlah hati, pikiran dan kehidupan kita kepada Tuhan, 

terimalah berkat-Nya : 

Tuhan yang setia, menguatkan hatimu dan memelihara kamu 

Tuhan yang Mahakasih, menunjukkan hatimu kepada kasih Allah 

dan pada ketabahan Kristus 

Tuhan damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahera-Nya terus 

menerus, dalam segala hal, yang menyertai dan memberkati kita 

semua 

 

Amin  

 

 

- Saat Teduh - 

 


