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Ibadah Pelkat Gabungan
Rawat dan Jagalah dengan Setia
Ezra 8 : 29 – 30
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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, atau juga dapat melalui QRIS yang tersedia.
o Selamat beribadah.
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•

•
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Panggilan Beribadah
PL ➔ Menjalani kehidupan diperlukan kepekaan dan niatan baik untuk
mengambil bagian bagaimana merawat dan mengembangkan kehidupan
ini. Diawali dasar anugerah Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, orang
percaya bertanggungjawab untuk ambil bagian dalam merawat dan
mengembangkan keghidupan dalam tugas dan panggilan, dengan
talenta dan kemampuan, bahkan di tengah persekutuan melalui
pelayanan dan kesaksian.
Sore ini, melaui ibadah Pelkat Gabungan, mari kita belajar dan
mendengarkan firman Tuhan dengan Tema Ibadah ini : RAWAT DAN
JAGALAH DENGAN SETIA.
Pelayan Firman dalam ibadah Pelkat Gabungan sore ini adalah Bapak
Pnt. S.Y. WENAS.
Selamat beribadah buat kita semua… Marilah Kita memuji Tuhan…

MENGHADAP TUHAN
Nyanyian Pembukaan➔ GB 6 : 1, 2 (Bernyanyilah Orang Percaya)
Do=G 4/4

1.

Bernyanyilah orang percaya,
bergemar dan gembira terus,
t'rang Kristus tetap bercahaya
di dalam berita kudus!

2.

Kendati sering kita bimbang,
dalam hati kecil pun sedih.
Tetapi beban jadi ringan
di dalam cahaya salib.

Doa Pembukaan
PL ➔
MAZMUR PUJIAN ➔MAZMUR 89 : 2 – 9 (oleh PL dan 1 orang dari PKLU)

Nyayian sebelum Firman KJ 57 : 1, 3 (YESUS LIHAT UMAT-MU)
do = g 4 dan 2 ketuk

1.

Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman,
dan arahkan pada-Mu hati dan seluruh ind’ra,
hingga kami yang di dunia Kaudekatkan pada sorga.

3.

Sinar mahamulia lahir dari Allah Bapa,
buka dan siapkanlah hati, mulut, pendengaran:
biar doa dan nyanyian berkenan pada-Mu, Tuhan!

PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus

Pembacaan Alkitab➔ EZRA 8 : 29 – 30
PF ➔ Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, HOSIANA…
Nyanyian HOSIANA…………
Renungan “RAWAT DAN JAGALAH DENGAN SETIA”
Saat Teduh
Nyanyian Respon ➔ KJ 39 : 1, 4 (‘Ku Diberi Belas Kasihan)
Do = g 3 ketuk
1.
'Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku;
tadiku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu!
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia,
kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia!
4.

Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku:
dasar percaya yang "ku punya dan alas doa yang teguh;
hidup dan mati 'ku tent'ram: rahmatMu, Tuhan, kugenggam,
hidup dan mati 'ku tent'ram: rahmatMu, Tuhan, kugenggam!

Doa Syafaat ➔ (Siapkan 1 orang dari Pelkat PKB dan 1 orang dari
Pelkat PKP u/ bergantian berdoa dan ditutup oleh PF dan diakhiri
Doa BAPA KAMI)
PENGUCAPAN SYUKUR
Ajakan Memberi
PL ➔ Nyatakan syukur bagi Tuhan yang telah menyatakan Kasih dan
kebaikanNya melalui penngorbanan Yesus Kristus yang
menghapus dosa dan menebus manusia dari kesalahannya,
dengan meningat Nas Alkitab 1 Petrus 1 : 18-19 ➔
…………………………………………………………….
Tuhan memberkati syukur persembahan kita.

Nyanyian Pengucapan Syukur➔ KJ 382 : 1 (Ya, Yesus Terkasih)
Do = f 4 ketuk

1.

Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku,
kubuang dosaku demi namaMu.
Kau Jurus'lamatku, Pengasih benar.
Kasihku padaMu semakin besar.

Doa Persembahan : (dibawakan oleh 1 orang dari Pelkat GP)
PL ➔ Mari kita berdoa …….

PENGUTUSAN
Warta Pelkat
Amanat Pengutusan
PF ➔ Jemaat Tuhan, pergilah dan lanjutkanlah anugerah kehidupan dalam
damai sejahtera Tuhan. Rawat dan jagalah kehidupan dan perilaku
beriman kita dengan setia bahkan jadilah berkat dengan melakukan
firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Nyanyian Pengutusan ➔ NKB 207 : 2 (Taat, Setia, Bertekad Yang Bulat)
2. Taat, setia, teguh bersekutu
dengan Engkau, ya Pemimpin besar.
Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu
kami sedikit pun tidak gentar.

Refrein:

Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Kristuslah Raja serta Penebus!

BERKAT
PF ➔Arahkanlah hati, pikiran dan kehidupan kita kepada Tuhan, 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 : GB 402 C (Amin…Amin.., Amin…Amin…Amin..) 2 X
-Saat Teduh -

