TATA IBADAH PELKAT PKP
Selasa, 16 Maret 2021
PL

Kaum Perempuan yang diberkati Tuhan kita bersyukur masih diberikan waktu untuk menikmati
indahnya persekutuan melalui ibadah online saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan
dihadapan-Nya. Pemberitaan Firman dalam ibadah online Pelkat PKP saat ini akan dilayani oleh
Pdt. Ny. Linda Hetharia.
Mari persiapkan hati dan masuk di dalam saat teduh
Mari bersaat teduh . . . . .
Hymne Pelkat PKP
PL
Mari berdiri untuk menyanyikan Hymne Pelkat PKP GPIB
1.

2.

3.

Tersebar di pulau - pulau persada indah Indonesia
dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa
Bertemu dengan sesama, di dalam kota atau desa
Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja
Ref. Kita satu dalam Tuhan, dan bersyukur
mengabdi pada-NYA, sambil menantikan Dia ...
dengan tekun , Berdoa - Bekerja.
Kita saling perhatikan, demi sejahtera Koinonia
Dan bersama mengartikan tujuan suci Diakonia
dalam kata dalam karya kita kembangkanlah Marturia
agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Ref.
B'rilah Tuhan dalam kami,citra wanita setia mengabdi
nyata bersemarak bersahaja saleh, tabah, luhur budi
lengkapilah Tuhan yang padaMu dalam bhaktinya berserah
supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Ref.

Ajakan Beribadah
PL
Kaum Perempuan yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan
nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita.
MENGHADAP TUHAN
Nyanyian KJ. 5 : 1, 6 ”TUHAN ALLAH, NAMAMU”

6. Tiap hari nama-Mu kami puji dan muliakan
kini dan selalu t’rus sampai kesudahan zaman.
Buat kami bertekun hingga Hari Datang-Mu.
Doa Pembukaan
PL
.....
Duduk
Mazmur Pujian : Mazmur 62 : 2-3
Nyanyian GB. 220 : 1, 2 “YESUS, JURUS’LAMAT”

2 Yesus, Jurus'lamat, Penopang ajaib,
penopang bagi hidupku.
Bebanku ditanggung: 'ku jadi tegak;
kekuatan dib'ri bagiku. (Ref.)
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF
.....
Pembacaan Alkitab
PL
Mari berdiri. . . .
Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Ezra 8 : 1-14, yang menyatakan . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Hosiana!

J

GB. 397 “HOSIANA”

Khotbah : “APALAH ARTI SEBUAH NAMA”
JAWABAN UMAT
PL

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

Nyanyian KJ. 392 : 1, 3 “ ‘KU BERBAHAGIA”

3 Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh.
Sambil menyongsong kembaliNya, 'ku diliputi anugerah. (Ref.)
Doa Syafaat & Syukur
PF
. . . . . . . . . . . (diakhiri Doa Bapa Kami, dan doxologi GB. 389b)

PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
PF
.....
Nyanyian GB. 225 “DARI SEMUA T’LAH ‘KAU TETAPKAN”

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

