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PERSIAPAN
UCAPAN SELAMAT DATANG
PL
Selamat pagi, bapak, ibu, kaum lansia yang terkasih
dalam Tuhan kita, Yesus Kristus di mana pun berada.
Selamat mengikuti Ibadah Rutin Pelkat Persekutuan
Kaum Lanjut Usia GPIB Paulus Jakarta secara daring.
Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan
syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang
membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah ini akan
dilayani oleh . . . . . sebagai Pelayan Firman.
Ada sukacita ketika kita kembali berhimpun dalam ibadah
bersama-sama, walaupun jarak memisahkan karena
situasi pandemi virus corona. Namun kita percaya bahwa
Tuhan tetap memanggil kita untuk tetap setia
mendengarkan firman-Nya, yang senantiasa menguatkan
hidup beriman kita.
Kini, dalam kebersamaan yang indah, meskipun jarak
memisahkan, marilah dengan penuh kebanggan kita
menyanyikan lagu “Sampai Masa Tua.”
NYANYIAN UMAT
Gita Bakti 217 “SAMPAI MASA TUA”
1) Sampai masa tua, sampai rambutku memutih.
Tuhanku menopang dan menjaga diriku.
Walaupun tubuhku semakin tak berdaya,
tetap ‘ku bahagia, ceria penuh.
Hatiku tenang, imanku pun teguh,
harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh.
Sampai masa tua dan memutih rambutku
Tuhan pasti menggendongku terus.
2) Walau tiap hari tubuh ini makin renta,
namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar.
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‘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.

MENGHADAP ALLAH
AJAKAN BERIBADAH
PL
Saudara-saudara, marilah kita memulai ibadah ini dengan
bernyanyi bersama memuliakan Tuhan!
GB 22 “BESAR DAN AJAIB”
Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Mahakuasa!
Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa!
Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu?
Sebab hanya Kau yang Kudus, semua bangsa akan datang
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah Engkau, Tuhan,
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah Engkau, Tuhan.
DOA PEMBUKA
PL
Marilah kita berdoa! . . . . .
GB 225 “DARI SEMULA T’LAH KAU TETAPKAN”
Dari semula t’lah 'Kau tetapkan
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan.
Rencana indah t’lah 'Kau siapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan.
S’mua baik, s’mua baik
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s'gala yang t’lah 'Kau perbuat di dalam hidupku.
S’mua baik, sungguh teramat baik
Kau jadikan hidupku berarti.

PEMBERITAAN FIRMAN
PEMBERITAAN FIRMAN (PF)
• Doa
• Pembacaan Alkitab
• Khotbah

JAWABAN UMAT
PKJ 218:1-3 “BERSUKACITA SENANTIASA”
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DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami)
PF
....
PENGUCAPAN SYUKUR
PL
Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan
yang Mahabaik dengan memberikan persembahan. Surat
1 Tesalonika 5: 18 menyatakan: “Bersyukurlah kepada
TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selamalamanya kasih setia-Nya.”
Saudara-saudara dapat memberikan persembahan
secara transfer bank, atau memindai kode QR yang
tertera. Tuhan memberkati.
KJ 365b:1,4 “TUHAN, AMBIL HIDUPKU”
Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu,
pun waktuku pakailah memuji-Mu s’lamanya,
memuji-Mu s’lamanya.
Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu,
akal budi dan kerja, Tuhan, pergunakanlah,
Tuhan, pergunakanlah!
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DOA SYUKUR
PL
......

PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
PF
......
KJ 395:1,2,4 “BETAPA INDAH HARINYA”

BERKAT
PF
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan,
curahkan berkat ilahi: . . . . . . . . . . .
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dan

terimalah

U
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ACARA SETELAH IBADAH
1) Sambutan Ketua PKLU
2) Penutup
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