TATA IBADAH PELKAT PKLU
Kamis, 25 Maret 2021
Sapaan
PL
Kaum Lanjut Usia yang diberkati Tuhan, kita bersyukur diberikan waktu untuk menikmati
indahnya persekutuan melalui ibadah online saat ini. Kendati tidak dapat bertemu secara
langsung oleh karena kondisi yang terjadi, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita
bersama untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemberitaan Firman dalam
ibadah Pelkat PKLU hari ini akan dilayani oleh Pdt. Yohanes Nico
Kaum Lanjut Usia yang diberkati Tuhan mari persiapkan hati dan masuk di dalam saat
teduh
Mari bersaat teduh . . . . .
Mars Pelkat PKLU
PL Mari berdiri untuk menyanyikan
Mars Pelkat PKLU GPIB (GB. 217 “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, iman-kupun teguh,
harapanku bertumbuh dan kasihpun 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.
Ajakan Beribadah
PL
Kaum Lanjut Usia yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta
memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita.
MENGHADAP TUHAN
Nyanyian GB 4 : 1, 3 “BERSORAK BAGI TUHAN”

Doa Pembukaan
PL
.....
duduk

Bacaan Mazmur : MAZMUR 118 : 24-25
Nyanyian KJ 58 : 1, 3 “MAHAKASIH YANG ILAHI”

3.

Penebus, yang mahakuasa, b’rilah kami hidup-Mu.
Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu,
Hingga beserta malaikat yang mengabdi, menyembah,
Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya.
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF
.....
Pembacaan Alkitab
PL

Mari berdiri. . . .
Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 23 : 23-24, yang menyatakan . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Hosiana!

J

KJ 473b “HOSIANA, HOSIANA”

Ho - si - a -na,

Ho-si - a - na, Ho- si - a

-

-

na!

Khotbah : “MEMBERI PERSEMBAHAN DALAM KEBENARAN”
JAWABAN UMAT
PL

Kaum Lanjut Usia terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan
persembahan syukur.

Nyanyian KJ 367 : 1, 6 “PADAMU, TUHAN DAN ALLAHKU”

6. Ya Yesus, namaMu kiranya dalam hatiku tertera,
supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah:
Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan namaMu!
Doa Syafaat & Syukur
PF
. . . . . . . . . . . (diakhiri Doa Bapa Kami, dan doxology KJ 475)

PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
berdiri
PF

.....

Nyanyian GB 121 : 2 “HAI, PERGI DAN WARTAKAN”

Berkat
PF

....

Nyanyian BAPA T’RIMAKASIH
Bapa t’rima kasih,
Bapa t’rima kasih
Bapa di dalam sorga,
Ku bert’rima kasih.
A..min.

