GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT
JEMAAT PAULUS DKI JAKARTA

Tata Ibadah
Hari Minggu IX sesudah PENTAKOSTA
Dirangkaikan dengan Peringatan
Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke - 26 Tahun

Minggu, 7 Agustus 2022

06.00 - 10.00 - 17.00 & 17.00 SP I

Ucapan selamat datang
P2
Selamat pagi/sore bapak, ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang
terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah di GPIB
Paulus Jakarta (ibadah ini juga disiarkan secara daring melalui kanal
YouTube GPIB Paulus Jakarta). Kiranya kesetiaan beribadah kita
merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan
yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita memasuki
Hari Minggu IX sesudah Pentakosta, yang dalam ibadah ini
dirangkaikan dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional
(HLUN) ke-26 tahun.
Pemberita Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh…..
Ungkapan Situasi
PKLU Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) diperingati setiap tanggal 29 Mei
sebagai penghargaan kepada para lanjut usia Indonesia dalam
kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, mengisi pembangunan dan
memajukan bangsa. Tema Hari Lanjut Usia Nasional Tahun
2022 adalah LANSIA SEHAT, INDONESIA KUAT.
Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) pada tahun 2022 kali
ini memiliki nuansa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saat
ini, Bangsa Indonesia masih terus bergumul dengan masalah Pandemi
Covid 19 yang kita percaya akan berakhir. Di pihak lain, tantangan
seperti banjir, tanah longsor, gunung berapi, gempa bumi, serta
kebakaran ikut mempengaruhi kehidupan khususnya para lansia.
Oleh sebab itu, melalui Pelayanan kategorial Persekutuan Kaum
Lanjut usia GPIB, Gereja terus-menerus meneguhkan kaum lanjut
usia untuk tetap berpengharapan dan bersemangat dalam membantu
sesama, melalui doa, motivasi dan juga bantuan materiil, sehingga
memberi dampak bagi kehidupan kaum lanjut usia di Indonesia,
untuk terus berkarya demi mewujudkan lanjut usia sejahtera, mandiri,
dan bermartabat.

---- hening sejenak ----
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Ajakan Beribadah
P2
Umat Tuhan, marilah berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan hadir
di tengah-tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
♫ GB. 1 : 1, 2 “PUJILAH SANG PENCIPTA” (do = c)

Refrain:
Pujilah Sang Pencipta, mahamulia, pujilah Dia hai segala malak-Nya.
Keagungan-Nya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya.
1. Samud’ra raya, gunung, lembah, hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah.

Refrain:
Pujilah Sang Pencipta, mahamulia, pujilah Dia hai segala malak-Nya.
Keagungan-Nya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya.
…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah..

Refrain:
Pujilah Sang Pencipta, mahamulia, pujilah Dia hai segala malak-Nya.
Keagungan-Nya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya.
2. Tua dan muda hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar.

Refrain:
Pujilah Sang Pencipta, mahamulia, pujilah Dia hai segala malak-Nya.
Keagungan-Nya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya.
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi. (Mazmur 124:8)
U
KJ. 476a

1 . | 1 . | (Do=G)
A - min!
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Nas Pembimbing
PF
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka,
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang
harus bertanggung jawab atasnya. (Ibrani 13: 17ª)
Salam
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
U

DAN MENYERTAIMU JUGA.

 GB. 1: 3 “PUJILAH SANG PENCIPTA” (do = c)

Refrain:
Pujilah Sang Pencipta, mahamulia, pujilah Dia hai segala malak-Nya.
Keagungan-Nya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya.
3. Segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah.

Refrain:
Pujilah Sang Pencipta, mahamulia, pujilah Dia hai segala malak-Nya.
Keagungan-Nya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya.

… duduk
Pengakuan Dosa
P2
Umat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
marilah mengaku akan dosa-dosa kita :
Bapa Mahakudus, kami mengaku kepada-Mu bahwa kami adalah
umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan
sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri.
Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih.
Kepada-Mu kami memohon:
U
MENYANYI GB. 25 : 1 “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA”
Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami.
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P2

Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia
melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah.
Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung
lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk
menyatakan yang benar; kami bersikap diam terhadap berbagai
kesalahan dan kecurangan. Satukan hati kami untuk setia melayaniMu. Kepada-Mu, kami memohon:

U

MENYANYI GB. 25 : 5 “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA”

Tuhan, kami ini bersehati. Tuhan, satu hati satu rasa.
P2

Bapa Mahapenyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami
bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan
pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan
putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit
bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan
perilaku hidup serta kerja-layan kami oleh Roh Kudus. Ajar kami
untuk bersyukur dan memiliki pengharapan. Kami mohon dalam
Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup.

U

MENYANYI GB. 25 : 6 “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA”

Tuhan, kami patut ucap syukur. Tuhan,
Kaulah Sumber Pengharapan.
Berita Anugerah
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil
Yohanes 3 : 16 yang menyatakan:
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
menganugerahkan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa, Anak dan Roh Kudus.
U

SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
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 GB. 38: 1, 2 “YESUS SUMBER DAMAI” (do = g)
1. Yesus Sumber damai, Tuhan Mahakudus
kini kami datang, b’rilah kasih-Mu.
2. S’lamatkanlah kami dari kuasa dosa.
B’rilah pada kami jiwa yang tenang.
Perintah Hidup Baru
PF
Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
tertulis dalam Kitab Matius 22 : 37-40 yang menyatakan:
Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal
budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang
kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh
hukum Taurat dan kitab para nabi.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
 GB. 381 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” (do = f)
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia
yang berkenan kepada-Nya.
Kesaksian Pujian: ……
PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF …
Pembacaan Alkitab
PF Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang
dibacakan dari Alkitab. HALELUYA!
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U

Menyanyi GB. 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH
TUHANMU” (do = f)
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!

P3

Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Kitab HAKIM-HAKIM 1: 1-7
yang menyatakan……. Demikianlah pembacaan Alkitab

PF

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

U

Menyanyi GB. 392a “Kepada-Mu Puji-Pujian”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put’ra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.

….duduk

Khotbah
Tema: Pemimpin Yang Bertanggungjawab

…..hening sejenak
JAWABAN UMAT
 GB. 214: 1, 3 “TIAP LANGKAHKU” (do = es)
Semua Tiap langkahku diatur oleh Tuhan
dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh.

Refrain:

Tiap langkahku ‘ku tahu Tuhan yang pimpin
ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa sorga yang baka.
Perempuan Di dalam Tuhan saja harapanku,
sebab di tangan-Nya sejahtera:
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Laki-laki
Semua

Dibuka-Nya Yerusalem yang baru,
kota Allah suci mulia.

Refrain:

Tiap langkahku ‘ku tahu Tuhan yang pimpin
ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa sorga yang baka.

Pengakuan Iman
PF
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari
berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata:
PF+U Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa………..

….duduk
Doa Syafaat
PF
………………….
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon,
U
Dengarkanlah doa kami!
PF
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat yang
telah mengajar kami berdoa….
PF+U Bapa kami yang di surga………
(diakhiri dengan Doksologi GB. 389b)
Pengucapan Syukur
P4
Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Bersama Kaum Lanjut Usia
Indonesia yang mensyukuri anugerah Tuhan dalam memperingati
Hari Lanjut Usia Nasional ke 26 tahun dengan berbagai karya di
tengah kehidupan bangsa dan negara. Firman Tuhan dalam
MAZMUR 96 : 8 menyatakan: “Berilah kepada Tuhan kemuliaan
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah kepelataran-Nya!”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
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Saudara-saudara dapat memberikan persembahan secara transfer bank, atau
memindai kode QR yang tertera, atau memasukkannya pada kotak-kotak
yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara!
♫ GB. 82 : 1, 2 “KITA BERSYUKUR KEPADA TUHAN” (do = bes)
Solo (GP) Kita bersyukur kepada Tuhan,
sambil bawa persembahan kepada-Nya.
Semua

Refrain:
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.

... Umat disilakan menyampaikan persembahan…
Semua

Kita berikan kepada Tuhan,
Asal jangan dengan duka dan terpaksa.

Refrain:
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Doa Syukur
P4
Umat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa :
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan
pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan
sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding
dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi
kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar
berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu.
Amin.

… duduk
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PENGUTUSAN
Warta Jemaat
P4
(dibacakan/ ditayangkan penegasan pokok Warta Jemaat)
Pesan Majelis Sinode GPIB pada Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional
(HLUN) ke-26
Amanat Pengutusan
PF
Marilah Umat kita berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk menjadi
saksi-Nya, kitab AMSAL 17:6 menyatakan: “Mahkota orang-orang
tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang
mereka.” Karenanya tetaplah kita semua menjadi teladan bagi setiap
orang dalam perkataan dan perbuatan kita, serta menjadi berkat bagi
Kaum Lanjut Usia Indonesia untuk
terus berkarya,
mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara
yang kita cintai, INDONESIA.
♫ GB. 217 : 1, 2 “SAMPAI MASA TUA” (do = d)
Semua
Sampai masa tua, sampai rambutku memutih,
Tuhanku menopang dan menjaga diriku.
PKLU

Walaupun tubuhku semakin tak berdaya,
tetap ‘ku bahagia, ceria penuh.

Semua

Hatiku tenang, imanku pun teguh,
Harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh.
Sampai masa tua dan memutih rambutku
Tuhan pasti menggendongku terus.

PKLU

Walau tiap hari tubuh ini makin renta,
namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar.

PKB

‘Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan,
supaya hidupku pun menjadi berkat.
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PKP

Kaulah Allahku, ‘Kau benteng hidupku!
‘Kau kes’lamatanku dan kemuliaanku.

Semua

Sampai masa tua dan memutih rambutku
Tuhan pasti menggendongku terus.

BERKAT
PF
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
berkat-Nya:
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau,
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia.
TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera”.
U

♫ GB 400. “AMIN, AMIN” (sol = c)
Amin, amin. Haleluya, a-min.
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