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PERSIAPAN
PL
Shalom! Selamat sore Anggota Pelkat PKP GPIB Pancoran Rahmat.
Doa dan harapan kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat.
Ibu-ibu yang terkasih sebelum mulai ibadah Pelkat PKP hari ini, jumat
15 Mei 2020 kita akan melaksanakan Ibadah PKP secara online.
Sebelum Ibadah dimulai mohon perhatian untuk beberapa hal berikut:
1. Pastikan Ibu-ibu sudah siap melaksanakan ibadah. Sebaiknya
seperti waktu Ibadah PKP biasa dilaksanakan yaitu pukul 17.00
2. Siapkan hati juga tempat/ruangan yang kondusif agar tidak
mengganggu selama kita beribadah
3. Menyiapkan Alkitab dengan Bacaan terambil dari Yakobus 1:22-25
4. Menyiapkan Kantong/Amplop persembahan dan ditulis Ibadah PKP
karena setelah terkumpul selanjutnya akan digabungkan sebagai
Persembahan Ibadah Pelkat PKP
Selamat beribadah. Tuhan Yesus menyertai kita semua.
(berdiri)
Hymne PELKAT–PKP GPIB
“ TERSEBAR DI PULAU-PULAU“
cipt.: Pdt. H. A. Pandopo (van Doop) 1989/2011

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
Refrein

Yakobus 1 : 22 - 25
Kebahagiaan Yang Sejati

Kita satu dalam Tuhan, dan bersyukur
mengabdi padaNYA, 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
Refrein.
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.
Refrein.
…Saat Teduh ...

2

UNGKAPAN SITUASI
PL.
Hari demi hari dilewati dalam kasih karunia Tuhan. Dia selalu menjaga
dan menyertai anak-anak-Nya. Saat ini, Tuhan kembali memberi kita
kesempatan untuk mensyukuri penyertaan-Nya dalam pujian dan
mazmur pujian. Selain itu, melalui perenungan firman-Nya, kita diajak
untuk menemukan kunci kebahagiaan hidup yang sejati. Apakah itu?
Mari temukan kunci itu melalui ibadah sore hari ini. Pemberita Firman
dalam ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Bernhard Willem
Pattinasaranny. Kiranya ibadah ini menjadi persembahan yang berbau
harum di hadapan Tuhan.

-----saat doa pribadi-----

AJAKAN BERIBADAH
PL.
Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan memuji namaNya yang kudus, dengan mengkidungkan pujian KJ 60 : 1 & 7
HAI MAKHLUK ALAM SEMESTA

MENGHADAP TUHAN
KJ 60:1&7 HAI MAKHLUK ALAM SEMESTA
Hai mahluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah:
Haleluya, haleluya! Surya perkasa dan terang,
candra, kartika, Cemerlang, puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

SabdaMu semua harta tak terduga,
sungguh memberkati yang membuka hati.
DOA SYAFAAT
PF
…
AJAKAN PERSEMBAHAN
PL:
Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut
dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Alkitab mengatakan,
”9Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama

Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepada-Mu.
Kaulah yang layak kami tinggikan kar’na besarlah kuasa-Mu.
T’rimalah Tuhan, ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu.
DOA PERSEMBAHAN
PL
…

KJ 14:1&3 MULIAKAN TUHAN ALLAH
Muliakanlah Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah,
muliakan pimpinanNya dalam kasih sayangNya.

PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
PF
…

Kau dekat dengan firmanMu, kau dekat dengan firmanMu,
Ya, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar.
…Saat Teduh ...
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JAWABAN UMAT
KJ 50a:1&4 SABDAMU ABADI
SabdaMu abadi, suluh langkah kami.
Yang mengikutinya hidup sukacita.

~memberi dalam keheningan~

MAZMUR PUJIAN: Mazmur 1 : 1-6

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
…

…Saat Teduh ...

GB 87:1&3 AKU BERSYUKUR PADAMU
Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan, atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ‘ku persembahkan kepada-Mu.
‘Ku bahagia; ‘ku sukacita; ku ucap syukur selamanya.

(duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN

RENUNGAN (melalui video/baca SBU)

dari segala penghasilanmu,10maka lumbung-lumbungmu akan diisi
penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan
meluap dengan air buah anggurnya.” (Kitab Amsal 3:9-10)

Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu:
Haleluya, Haleluya! Abdi berhati mulia,
ucapkan syukur padaNya! Puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
DOA PEMBUKAAN
PL
…

PEMBACAAN ALKITAB
PF
YAKOBUS 1 : 22 – 25

(berdiri)
GB 121:1&2 HAI, PERGI DAN WARTAKAN
Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu.
Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap waktu dan tempat.
Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut.
Itu sikap yang harus kau lakukan kar'na Kristus nyata dalam hidupmu.
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Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan-Mu.
Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu.
Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar.
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;
Roh Kudus membimbing dan menolongmu.
BERKAT
PF
…
J
Amin, amin, amin
Salam Persekutuan
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