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SYUKUR HUT KE-9
PELAYANAN KATEGORIAL
PERSEKUTUAN KAUM LANJUT USIA
TEMA
“Membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan
kekuatan bangsa”. (Yeremia 29:7)

SUB TEMA
‘Kesejahteraan dan kekuatanku adalah anugerah Tuhan’

dilaksanakan pada
Hari Minggu XVIII sesudah Pentakosta,
13 Oktober 2019
Pukul 09.00 WIB

PERSIAPAN
* Doa para pelayan, Doa pribadi jemaaat
* Latihan lagu-lagu oleh Prokantor
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2 Presbiter Bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah
di hari Minggu XVIII sesudah Pentakosta.
Di dalam ibadah ini akan dilayankan Ibadah Syukur HUT ke-9
Persekutuan Kaum Lanjut Usia (PKLU) GPIB.
Kiranya Ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan
dan kita diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman pada Ibadah ini adalah: . . .
UNGKAPAN SITUASI
P.2 Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam rentang usia 71
tahun (31 Oktober 1948), GPIB telah melahirkan 6 Pelkat (Pelayanan
Kategorial) sebagai Wadah Pembinaan Warganya, yakni Gerakan
Pemuda (GP – 1950), Pelayanan Anak (PA – 1959), Persekutuan Kaum
Perempuan (PKP – 1965), Persekutuan Kaum Bapak (PKB – 1981),
Persekutuan Teruna (PT – 1983), dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia
(PKLU – 2010). Pada hari ini kita merayakan hari jadi PKLU ke -9 yang
berulang tahun pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019.
PKLU Dari urutan usia, ada yang mempertanyakan “mengapa bukan

wadah PKLU yang lebih dulu ada daripada wadah bagi anakanak bahkan cucu-cucu kami?”.
Semua ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Pelkat GP lebih dulu
ada, karena selain untuk mengoordinasi anggotanya, GP juga hadir
untuk melayani anak-anak Sekolah Minggu (sekarang disebut IMPA).
Dalam rancangan-Nya yang indah itu, Tuhan telah memakai kami,
PKLU melalui gereja-Nya, menjadi saksi sejarah kelahiran anak-anak
dan cucu-cucu kami, generasi penerus yang Tuhan siapkan sebagai
alat memberitakan Injil Kerajaan-Nya di bumi Nusantara tercinta ini.
Oleh sebab itu, mari bersyukur kepada TUHAN Yesus Kristus, Pemilik
GPIB ini. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan :
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Gita Bakti 215: 1&2 “KUINGIN SELALU DEKAT PADAMU”

PKLU

Kuingin selalu dekat pada-Mu,
ikut 'Kau, Tuhan, tiada jemu;
Bila Kau pimpin kehidupanku,
tak 'kan 'ku ragu, tetap langkahku.

Semua

Refr:
Oh Jurus'lamat, pegang tanganku,
bimbingan-Mu yang aku perlu.
B'ri pertolongan dan kuasa-Mu;
oh Tuhan Yesus, pegang tanganku.

Jemaat

Gelap perjalanan yang aku tempuh,
namun cerah berseri jiwaku.
Susah, kecewa di dunia fana,
damai rnenanti di sorga baka.

PKLU Marilah kita bersyukur kepada TUHAN Pencipta yang luar biasa.
Biarlah semua orang berkata seperti Pemazmur (Mzm 145:1,3-6) :
Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja,
Jemaat

dan aku hendak
selamanya.

memuji

nama-Mu

untuk

seterusnya

dan

PKLU Besarlah TUHAN dan sangat terpuji,
Jemaat

dan kebesaran-Nya tidak terduga.

Jemaat

dan memberitakan keperkasaan-Mu.

Jemaat

dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan.

Jemaat

dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan.

PKLU Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanpekerjaan-Mu,
PKLU Semarak kemuliaan-Mu yang agung

PKLU Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu
diumumkan mereka,

yang

dahsyat

akan

… saat teduh …
AJAKAN BERIBADAH
P.2
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di
tengah-tengah Persekutuan kita.
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MENGHADAP TUHAN
Nyanyian Jemaat :
Gita Bakti 18:1,2&4 “MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN”
Bait 1 dinyanyikan oleh kantoria
Bait 2 dinyanyikan oleh Seluruh Jemaat
Bait 4 dinyanyikan secara bergantian
Kantoria

Marilah bernyanyi puji Tuhan,
bunyikan seruling dan sasando,
pujilah Dia, diatas takhta-Nya yang mulia.
Puji Dia hai segala yang bernafas.

Semua

Refrain:
Pujilah Tuhan yang Maha tinggi dan Mahakuasa,
Pujilah Tuhan yang Maha kasih dan murah hati.
Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan;
Pujilah Dia segala yang bernafas.

Jemaat

Marilah bernyanyi sukacita.
pukul toto buang* dan kolintang,
pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam
Puji Dia hai segala yang bernafas.

… Prosesi Alkitab dibawa masuk…
Jemaat
Presbiter

Dari timur maupun dari barat,
di selatan maupun di utara;
mari semua bersatu memuji nama Tuhan
Puji Dia hai segala yang bernafas.

VOTUM
P.F
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi
Jemaat

1 .1.
A .......min

NAS PEMBIMBING
Yosua 23 : 11
P.F
Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi TUHAN, Allahmu.
SALAM
P.F
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat
Dan menyertaimu juga
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Nyanyian Jemaat Gita Bakti 243:1,2,3, “KASIH SETIA TUHAN”
Bait 1 dinyanyikan oleh kantoria
Bait 2 dinyanyikan oleh jemaat
Kantoria
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Kasih setia Tuhan menghalau kuatirku,
kasih setia Tuhan pelipur jiwaku.
Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku,
kasih setia Tuhan jaminan hidupku.
…duduk

PENGAKUAN DOSA (Menunggu jemaat tenang dan siap mengaku dosa)
P.2
Jemaat, pengakuan dosa akan dilakukan olh perwakilan Pelayanan
Kategorial yang telah ditentukan sebelumnya.
Mari,dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku dosa-dosa kita:
. . .(saat hening) . . .
PKLU

Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah
kemampuan fisik yang semakin terbatas karena dimakan usia,
kadangkala tanpa sadar, kami lebih mengasihi diri sendiri. Akibatnya,
kami gampang terbawa emosi, mudah tersinggung dan pada
akhirnya, kami berselisih paham dengan pasangan, anak, menantu,
cucu, bahkan dengan sesama kami yang telah lanjut usia. Bahkan,
karena keadaan, kami sering gagal menjadi teladan yang baik bagi
anak cucu kami. Ampuni kami Tuhan dan mampukan kami untuk
dapat menjadi teladan menyaksikan kebesaran dan kemurahan
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Tuhan di dalam setiap keterbatasan yang kami miliki kepada anak
cucu kami.
--- saat hening diiringi instrumen GB 25 --PKP/PKB Kami mengaku begitu sibuk dengan tugas pekerjaan dan banyak
kegiatan di tempat lain, sehingga terkadang lalai memberi perhatian
kepada orang tua. Ampuni kami Tuhan, bimbing dengan kuasa Roh
Kudus agar kami memahami arti sesungguhnya perjumpaan dengan
Allah melalui perbuatan nyata, mengasihi orang tua kami dalam
ketekunan dan ketulusan hati.
--- saat hening diiringi instrumen GB 25 --PT/GP
Kami mengaku, sering mengabaikan nasihat yang baik dari Opa,
Oma. Kami merasa lebih cerdas, sehingga semua nasihat, kami
anggap kurang bermanfaat untuk membentuk kami menjadi pribadi
yang lebih baik, khususnya dalam menghadapi dan mencari jalan
keluar dari berbagai masalah di zaman ini. Kami pun merasa
memiliki “dunia” pergaulan sendiri yang acapkali menjadi jarak
antara kami dengan Opa, Oma. Ampuni kami Tuhan. Bimbing kami
meninggalkan perilaku yang tidak berkenan kepada-Mu dengan
mewujudkan kasih yang besar kepada semua orang, terutama dalam
menyayangi Opa, Oma.
--- saat hening diiringi instrumen GB 25 --PA
Tuhan, kami mengaku, seringkali membuat Opa, Oma pusing
mendengar teriakan dan tangisan kami. Kami sering meminta dan
memaksa menuruti apa yang kami mau, meskipun Opa, Oma
sedang sakit dan lemah tubuh. Ampuni kami Tuhan, yang pernah
menyusahkan Opa, Oma. Kami sungguh menyayangi Opa, Oma, dan
berharap kehadiran kami dapat menambah suka cita di dalam hati
Opa, Oma.
P.2
Atas segala kelemahan itu, kami mohon :
Gita Bakti 25:1,2,5 “TUHAN KAMI BERLUMURAN DOSA”
(Dinyanyikan setengah suara dan penuh perasaan oleh seluruh jemaat)
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Tuhan, walau kami disakiti,
Tuhan, ajar kami mengampuni.
Tuhan, kami ini bersehati.
Tuhan, satu hati satu rasa.
BERITA ANUGERAH
P.F
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab Mazmur
103:8,10-12 yang menyatakan Tuhan adalah penyayang dan
pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak
dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak
dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi
setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya
atas orang-orang yang takut akan Dia; sejauh timur dari barat,
demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat Syukur kepada Tuhan, Amin.
Nyanyian Jemaat Gita Bakti 45:1,3-4 “DOSAMU DIHAPUSKAN”
Bait 1 dinyanyikan oleh kantoria
Bait 3 dinyanyikan oleh jemaat

kantoria
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Jemaat

Dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya,
dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya.
Sabda Tuhanmu hai dengarlah: "Lihat pada-Ku".
Dosamu diampuni, dosamu diampuni,
juga dilupakan-Nya, juga dilupakan-Nya.

PERINTAH HIDUP BARU
P.F
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
tertulis dalam Surat Titus 2:1-10 yang menyatakan: . . . .
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia
Jemaat Menyanyi Gita Bakti 382, “GLORIA, GLORIA”
Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa;
Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus;
Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus!

…duduk

Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F
.............

PEMBACAAN ALKITAB
P.F
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang
dibacakan dari Alkitab, Haleluya
Jemaat Menyanyi PKJ 295
“Haleluya, Pujilah Tuhanmu”
Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu
s'lamanya, Haleluya. Nyanyi dan soraklah
agungkan namaNya. Pujilah Tuhanmu
s'lamanya, Haleluya.
P.3

Bacaan Alkitab Hari ini dari Kitab Yosua 23 : 1 - 13 yang menyatakan
(dibacakan oleh seorang anggota PKLU) …....
Demikianlah pembacaan Alkitab.
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P.F

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah

Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 474, “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!
duduk

KHOTBAH :

Tema: “TEKUN MENGASIHI TUHAN”
----- saat teduh tanpa diiringi musik --JAWABAN UMAT
Jemaat menyanyi Gita Bakti 263:1-3 “KETIKA HIDUPKU SENTOSA”
(Dinyanyikan secara bergantian)

PKLU

Ketika hidupku sentosa, teduh,
ataupun sengsara penuh,

Perempuan

di dalam kasih-Mu kutinggal teguh,
nyamanlah, nyamanlah jiwaku.

Semua

Refr. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku.

PKLU

Meski oleh iblis aku diserang,
hatiku tenang dan teguh,

Laki-laki

sebab Kristus t'lah menyelamatkanku;
darah-Nya menebus jiwaku.
Refr

PKLU

Marilah, ya TUHAN, datanglah seg'ra
dengan sepenuh kuasa-Mu.

Semua

Naﬁri berbunyi dan langit lenyap;
ya, tetap nyamanlah jiwaku!
Refr

PENGAKUAN IMAN
P.F
Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di
segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan
Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . .

duduk
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DOA SYAFAAT
P.F
......
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami memohon :
Jemaat
Dengarkanlah Doa kami.
P.F
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,
yang telah mengajar kami berdoa:
P.F+Jemaat Bapa kami . . . (diakhiri doxology Kidung Jemaat 475)
Kesaksian Pujian ; ........
AJAKAN PERSEMBAHAN
P.4
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan
memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah firman-Nya, “Aku berkata kepadamu, sesungguh-nya janda

miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu. Sebab
mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi
janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh
nafkahnya.” (Lukas 21:3-4). TUHAN memberkati saudara dan
persembahan saudara.
Jemaat Menyanyi Kidung Jemaat 292 : 1 - 3 “TABUH GENDANG”
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)
Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu!
Karya besar yang agung benar t'lah dilakukan-Nya terhadap umatNya!
Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur.
Ikut serta kita percaya dan kepadaNya bersyukur:
"TUHANlah baik, KasihNya ajaib kekal selamanya; terpuji namaNya!"

------- kantung persembahan dijalankan diiringi instrumen----------Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatNya.
Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah!
Puji terus yang Mahakudus: bebanmu yang berat digantiNya berkat!
DOA PERSEMBAHAN
P.4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur :
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Ya Bapa Mahakasih, di Hari Ulang Tahun Pelkat PKLU ke-9 saat ini,
kami memberikan persembahan syukur kepada-Mu. Ajarilah kami
bahwa memberi bukan karena berkelebihan, tetapi sebagai wujud
mengasihi-Mu.
Jemaat
Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di

hadapan-Mu, karena kami memberikannya dengan penuh
sukacita dan rasa syukur atas kasih sayang-Mu.
P.4+ Jemaat Amin.

duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P.6
..........
Pesan Majelis Sinode GPIB
PKLU

Mari sekalian para orang tua yang telah lanjut usia sebagai bagian
dari PKLU berdiri untuk menyanyi Gita Bakti 217 : 1-2 “SAMPAI
MASA TUA”
Sampai masa tua, sampai rambutku memutih,
Tuhanku menopang dan menjaga diriku.
Walaupun tubuhku semakin tak berdaya,
tetap ‘ku bahagia, ceria penuh.
Hatiku tenang, imankupun teguh,
harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh.
Sampai masa tua dan memutih rambutku
Tuhan pasti menggendongku terus.
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.

AMANAT

berdiri
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P.F.

Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam
kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman TUHAN yang telah
saudara dengar.
Jemaat Menyanyi Kidung Jemaat 344:1-3 “INGAT AKAN NAMA YESUS”
Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih:
Nama itu menghiburmu k'mana saja kau pergi.
Refr.: Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia!
Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka!
Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Refr.: . . .
Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar.
Bila kita dirangkulNya, sukacita pun besar. Refr.: . . .
BERKAT
P.F.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya :
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.
Jemaat Menyanyi Kidung Jemaat 478C AMIN, AMIN, AMIN
1 . 2 3 | 4 . 3 . ‘| 2 . 1 . ‘| 4 . 2 .| 1 . . . |
A ----------- min, a – min, a -min
duduk
Prosesi Alkitab dan jabat tangan Presbiterial
Jemaat TETAP BERDIRI sampai para pelayan berdiri di depan pintu keluar

SALAM PERSEKUTUAN
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