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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 ➔ Saudara-saudara yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan 

menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-

Nya besar atas kita.   
•           Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :     

• Tema di hari ini: “Melayani Dengan Cara Yesus (2)”  

• Pelayan Firman dalam ibadah Pelkat Gabungan sore ini adalah  

Dkn. Emma Tobing  

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 ➔ KJ 240a : 1, 2 “DATANGLAH, YA SUMBER 

RAHMAT” 
do = es 3 ketuk 
1.  Datanglah, ya Sumber rahmat, 

  selaraskan hatiku 

  menyanyikan kasih s'lamat 
  yang tak kunjung berhenti. 

  Ajar aku madah indah, 
  gita balai sorga-Mu. 
  Aku puji gunung kokoh, 
  gunung pengasihan-Mu. 



2.  Hingga kini 'ku selamat 

  dengan kuat yang Kaub'ri. 
  Kuharapkan akan dapat 

  sampai di neg'ri seri. 

  Yesus cari akan daku, 
  domba binal yang sesat; 

  untuk membela diriku 
  dipikul-Nya salib b'rat.   

 

Doa Pembukaan 

PL ➔ Ya Bapa, saat ini kami anakMu berdoa, memohon kasih dan karuniaMu 

supaya Engkau hadir di tengah tengah ibadah kami. Kami yang akan 

memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau 
memberikan penyertaan serta hikmat dan berkatMu, melalui ibadah yang 

kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang 
menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya, amin. 

 
MAZMUR PUJIAN ➔MAZMUR 5 : 8 – 9 (oleh PL dan 1 orang dari Pelkat 

PKP) 

 

Nyayian sebelum Firman KJ 235 : 4 “KUDENGAR BERKATMU TURUN” 
 do=g 6 ketuk 
4.  Mampirlah, ya Roh perkasa, 
  t"rangi mata hatiku; 

  sabda Kristus b"ri berkuasa, 
  dalam diri hambaMu. 

  Aku pun, aku pun, 
  ya, terangi aku pun! 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab➔ MARKUS 6 : 35-44 

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

Nyanyian Umat KJ 473A “HALELUYA, HALELUYA, HALELUYA! ” 

  

Renungan “Melayani Dengan Cara Yesus (2)” 

 

Saat Teduh 



Nyanyian Respon ➔ KJ 393 : 1 “TUHAN BETAPA BANYAKNYA” 

do = g 6 ketuk (2 x 3) 

 

1.  Tuhan, betapa banyaknya 

  berkat yang Kauberi, 

  teristimewa rahmat-Mu 

  dan hidup abadi. 

 

  Refrein: 

  T’rima kasih, ya Tuhanku 

   atas keselamatanku! 

  Padaku telah Kauberi 

  hidup bahagia abadi. 

 

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

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

BAPA KAMI doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 
 

Ajakan Memberi 

PL ➔ Marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada 

Tuhan sambil mengingat Nats Alkitab dari 2 Korintus 9 : 8 yang 

menyatakan “Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia 

kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala 

sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.” 

  Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur➔ KK 466 : 1 “SYUKUR PADAMU, YA 

ALLAH ” 

do=bes 3 ketuk 
 

1.  Syukur padaMu, ya Allah, atas s'gala rahmatMu; 
  Syukur atas kecukupan dari kasihMu penuh. 

  Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban; 

  Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. 
 

 
 



Doa Persembahan : (dibawakan oleh 1 orang dari Pelkat PKB) 
  PL ➔ Marilah kita BERDOA  

Tuhan Yesus terima kasih atas berkat yang tak henti-hentinya kau 

curahkan kepada kami anakMu di tempat ini. Tadi kami telah 
memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya 

persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang 
harum dan berkenan di hadapanMu. Ya Bapa kiranya persembahan yang 

telah kami berikan ini juga dapat kami gunakan bagi hormat dan 
kemuliaan namaMu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 

 

PENGUTUSAN 

 

Warta Pelkat 

Amanat Pengutusan 

PF ➔ Saudara terkasih. Sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. 

Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. 
 

Nyanyian Pengutusan ➔ KJ 424 : 1, 3 “YESUS MENINGINKAN DAKU” 

do = f 6 ketuk (2 x 3) 

1.  Yesus menginginkan daku 
  bersinar bagiNya, 

  di mana pun 'ku berada, 
  'ku mengenangkanNya. 

 
  Refrein: 
  Bersinar, bersinar; 
  itulah kehendak Yesus; 
  bersinar, bersinar, 
  aku bersinar terus. 
 

  3.  Ku mohon Yesus menolong 

   menjaga hatiku. 
   agar bersih dan bersinar 

   meniru Tuhanku. Refr ... 
 

BERKAT 

PF ➔ Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan 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 menyanyikan➔   KJ 478A “AMIN, AMIN, AMIN”  

 
 

 

 
-Saat Teduh – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


