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• Persiapan  
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. 
o Selamat beribadah. 

Saat Teduh 

• Panggilan Beribadah 

PL ➔  setiap orang patut bersyukur senantiasa atas segala berkat yang diberikan  

oleh Tuhan kepadanya, termasuk berkat kehidupan yang sedang 
berlangsung saat ini. Itu berarti kehidupan yang Tuhan berikan kepada   

kita mesti dijalani dengan penuh penyerahan diri kepada-Nya. Sebagai   
tanda bahwa kita menyerahkan diri kepada-Nya, maka  kesetiaan untuk 

melakukan kehendak-Nya adalah sebuah tanggung jawab orang beriman. 
 

• Tema di hari ini: Waktu Tuhan Tiba, Atas Kejahatan Umat Israel  

• Pelayan Firman dalam ibadah Pelkat Gabungan sore ini adalah  

Pdt. John F. C. Pattiasina  

Selamat beribadah buat kita semua… Mari kita berdiri untuk menghadap 

Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena kasih-setia-Nya besar atas kita. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MENGHADAP TUHAN 

 

Nyanyian Pembukaan ➔  KK 39 : 1, 2 “MARI SEMBAH” 

do = d 4/4 MM ± 100 
1.   Solo: Mari sembah 

  Semua: Allah yang akbar 

  Solo: Agungkanlah! 
  Semua: KaryaNya besar. 

  Allah berkuasa di atas isi dunia. 
  Patutlah semua memuji nama-Nya. 

  Solo: Mari sembah 
  Semua: Allah yang akbar 

 

2.   Solo: Mari sembah 
  Semua: Yesus Penebus 

  Solo: Agungkanlah! 
  Semua: Kasih-Nya besar. 

  Yesus rela mati di salib Golgota, 

  hingga manusia terhapus dosa-Nya. 
  Solo: Mari sembah 

  Semua: Yesus Penebus. 
 

Doa Pembukaan 

PL ➔ Bapa kami yang ada di Sorga, Bapa yang selalu mengasihi dan 
menyertai kami setiap waktu.  Di sore hari ini kami mengucap syukur 
atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul 
dalam ibadah pelkat gabungan ini dalam kedaan sehat. Tidak dapat 
kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada 
kami. Biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan-
Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan 
yang melayani pada ibadah ini mulai dari Pendeta, Pemain Musik, 
Team Multimedia. Biarlah ibadah pada hari ini boleh dapat berjalan 
dengan lancar mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. 
Sertai dan bimbing kami terus Tuhan agar tetap dan selalu 
menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Buat saudara 
kami yang belum hadir pada hari ini Tuhan sertai dan buat kami 
semua juga Tuhan berkati. Didalam nama Tuhan Yesus yang 
menjadi juruselamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah 
ini, Haleluya Amin. 

 
 

 



MAZMUR PUJIAN ➔MAZMUR 32 : 1 – 5 (oleh PL dan 1 orang dari Pelkat 

PKB) 

Nyayian sebelum Firman KK 68 : 1 “DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM” 

do = g 6/4 MM ± 100 

1.  Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ‘ku datanglah, 

  masuk terang-Mu bebas senang, ‘ku datang pada-Mu. 

  Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatan-Mu; 
  dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab➔ HOSEA 5 : 8 – 15 

PF ➔ Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, “HALELUYA” 

 

Nyanyian Umat Nyanyian Umat GB 393 “HALELUYA” 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 
 

Renungan “WAKTU TUHAN TIBA, ATAS KEJAHATAN UMAT ISRAEL” 

Saat Teduh 
 
Nyanyian Respon ➔ KJ 39 : 2 “KU DIBERI BELAS KASIHAN” 
do = g 3 ketuk 

2.  Walau 'ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah: 

  darah Putra-Mu dicurahkan membasuh dosa dan cela. 

  Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. 

  Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu! 

 

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

Pelkat PKLU u/ bergantian berdoa dan ditutup oleh PF dan diakhiri 

Doa BAPA KAMI doxologi dinyanyikan, GB 389a) 

 
 

 

 

 



PENGUCAPAN SYUKUR 

 

Ajakan Memberi 

PL ➔ Marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada 

Tuhan sambil mengingat Nats Alkitab dari Roma 12 : 1 yang 

menyatakan “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 

menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai 

persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: 

itu adalah ibadahmu yang sejati.” 

Tuhan memberkati syukur persembahan kita. 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur➔ KK 380 : 1, 2 “DI SINI AKU BAWA” 
do = f 4/4 MM ±80 

1.  Di sini aku bawa, Tuhan, 

  persembahan hidupku, semoga berkenan. 

  Berapalah nilainya, Tuhan, dibandingkan 
  berkat-Mu yang t’lah Kau limpahkan. 

  T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 
 

2.  Tanganku yang kecil, ya Tuhan, 

  belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. 
  Terimalah hatiku, Tuhan, menjadi 

  persembahan yang Tuhan perkenan. 
  T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 

Doa Persembahan : (dibawakan oleh 1 orang dari Pelkat PKP) 

PL ➔ Mari kita berdoa  
Kemurahan hati Bapa meluap kepada kami. Semua yang kami miliki 
adalah hadiah dari Bapa. Ketika kami membawa persembahan kami 

kepada-Mu, kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Bapa 
berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini dapat diterima di 

hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 

 

PENGUTUSAN 

 

 

Warta Pelkat 
PL ➔ 



Amanat Pengutusan 

PF ➔ Bertekunlah dalam iman: pergilah dan layanilah Allahmu dengan percaya 

pada kasih dan anugerah-Nyayang telah kamu dengar melalui 

pemberitaan Firman-Nya 

 

Nyanyian Pengutusan ➔ KJ 407 : 1, 3 “TUHAN, KAU GEMBALA KAMI” 

do = d 4 ketuk 

1.  Tuhan, Kau Gembala kami, 
  tuntun kami, domba-Mu; 

  b’rilah kami menikmati 
  hikmat pengurbanan-Mu. 

  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kami ini milik-Mu, 
  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kami ini milik-Mu. 
 

3.  Janji-Mu, Kaut’rima kami, 

  walau hina, bercela; 
  yang berdosa Kausucikan, 

  Kaubebaskan yang lemah. 
  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kini kami berserah. 
  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kini kami berserah.   

 
BERKAT 

PF ➔ Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dàn trimalah 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 menyanyikan➔  KJ 478a “AMIN, AMIN, AMIN”  

 

 
--Saat Teduh – 


