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Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes
Doa Konsistori
Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu
Saat Teduh

Ucapan Selamat Datang
P2
Selamat hari Minggu!
Jemaat
Kita yang beribadah saat ini di gereja maupun rumah masing-masing,
merayakan hari Minggu dalam perenungan Minggu VI Prapaskah.
Minggu-minggu Prapaskah menjadi waktu untuk kita mengingat
dan mengalami karya dan layan Yesus dalam kehidupan nyata kita.
Hari ini, bersama Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan
GPIB, kita bersyukur dan mengingat kebaikan Allah yang menaungi
Kaum Perempuan GPIB dalam pengabdiannya di keluarga, masyarakat
dan persekutuan.
Tema Ibadah hari ini adalah
“Mengucap Syukur di Tengah Pergumulan”.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan
dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita Firman pada ibadah ini adalah
Pendeta Slamet Iskandar, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Sumber Kasih.
....
Ungkapan Situasi
Lit
Hari ini, kita bersyukur kepada Allah
yang menyertai perjalanan panjang
Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB.
Limapuluh enam tahun lamanya, PKP GPIB bergumul dan berjuang,
menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui
untuk membarui dunia, mewujudkan hakikat sebagai
tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera.
Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran.
Pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan.
Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia
yang setara, adil dan damai sejahtera.
...
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Jem 

Ada perempuan yang sangat terbeban
di tengah tantangan hidup yang kian b'rat,
hingga siang malam harus kerja keras.
Tuhan memberkati tiap usahanya.

Lit

Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan
Allah Pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita,
serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa.

semua kaum ibu berdiri
Hymne Pelkat PKP

...

MENGHADAP TUHAN
Ajakan Beribadah
P2
Kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut

Firman
Allah. Marilah berdiri dan memuji TUHAN dengan menyanyikan:

Jemaat

KJ 161
SEGALA KEMULIAAN
Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
"Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud!
Utusan Tuhan Allah, mubarakah Engkau!"

--- prosesi membawa Alkitab,
simbol kehadiran Tuhan, dipercayakan kepada PF
Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu;
Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu.
VOTUM
PF
Pertolongan kita ialah dalam nama TUHAN yang menjadikan
langit dan bumi.
Jemaat
1.│ 1.▌
A - min
NAS PEMBIMBING
FILIPI 1 : 6
PF
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai
pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya
sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
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SALAM
PF
Jemaat

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.

dan menyertai saudara juga

KJ 40
AJAIB BENAR ANUGERAH
Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh.
Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang 'ku lega!
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah!
Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku;
anug'rah kupegang erat dan aman pulangku.

jemaat duduk

Doa Hari Ini
P2
Mari Saudaraku, kita bersatu di dalam doa (responsoria)

saat hening sejenak

Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini,
Engkau hadir sebagai Anakdomba.
Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan kami
yang semakin sulit dan rumit.
Pandemi Covid-19 masih mengancam nyawa manusia …
tetapi pada saat yang sama: kami seperti kehilangan kontrol diri …
Kami mengabaikan panggilan untuk menyatakan
keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan.
Jemaat

Kami mengaku…
Bahwa kami telah mempraktikkan tindakan yang melawan keteladanan,
meremehkan kehidupan dan mengabaikan kesehatan.
Suara kami melemah,
harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi,
dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan kehidupan.

P2

Ya Allah, saat mengingat dan merayakan hari ulang tahun ke 56
Pelkat PKP GPIB ini, kami diajak menyelidiki perilaku
dan cara pandang kami terhadap sesama manusia,
khususnya terhadap kaum perempuan.

Lk-lk

Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan.
Mereka adalah ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat banyak orang
Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan
sebagai penolong kami yang sepadan.
4

Mampukanlah kami untuk mendukung, dan menyediakan ruang
juga kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan
dalam keluarga, gereja, dan masyarakat.
Anak

Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, yang menghadirkan
kaum perempuan, sebagai ibu, nenek, saudari, guru, atau kawan.
Kami menyadari perilaku kami yang melawan kehendak Kristus ...
Sering kali kami memandang ibu lebih rendah dari ayah.
Kami sering memanfaatkan kebaikan hati ibu,
sehingga mereka melakukan pekerjaan ekstra.
Kami kehilangan empati dan melupakan tanggung jawab
untuk menuntaskan pekerjaan bersama dalam rumah.

Presbiter
Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misi-Mu di dunia ini.
Terpujilah Engkau, yang memanggil kami sebagai sahabat dan rekan kerja,
mengangkat yang oleng karena berbagai tantangan kehidupan.
Kami mengaku, bahwa kami lalai memupuk kesadaran,
kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan.
Bangkitkanlah kami dalam semangat memupuk kebersamaan,
serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan pelayana bersama.
Prpm Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan,
sehingga kami beroleh kasih karunia menapaki kembara jaman.
Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan
pertolongan, membebaskan orang yang ditindas
dalam budaya yang merendahkan.
Mampukan kami ya Roh Kudus,
untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah
tercermin dalam karya yang merahmati sesama.
P2

Terpujilah Engkau ya Allah.
Kiranya keselamatan Yesus Kristus, yang kami percaya.
memenuhi hidup, hati dan pikiran kami.
Engkau Sang Tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka.
Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa orang yang menderita.
Kiranya dalam harapan penuh - kami layak menerima pengasihan dan
pengampunan-Mu dalam nama Yesus. Amin

Nyanyian Jemaat
KJ 40
AJAIB BENAR ANUGERAH
Kudapat janji yang teguh, kuharap sabda-Nya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
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Meski selaksa tahun lenyap di sorga mulia,
rasanya baru sekejap memuji nama-Nya!

PS PKP

Perempuan Diciptakan Tuhan
PEMBERITAAN FIRMAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF
...
Pembacaan Alkitab
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibacakan
dari Alkitab: Hosiana!
Jem
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P3

Bacaan Alkitab hari ini dari FILIPI 1 : 1 – 8
yang menyatakan …………….. Demikianlah Pembacaan Alkitab.

PF

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

Jem

GB 392b
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.

Khotbah

“Mengucap Syukur di Tengah Pergumulan”
saat teduh
JAWABAN

JEMAAT

Jemaat menyanyi
GB 6
BERNYANYILAH ORANG PERCAYA
Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus,
t‟rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus!
Berbakti dengan bersedia kita ikut cahaya terang,
penuh bersyukur pada Dia yang oleh salib-Nya menang!
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Pengakuan Iman Rasuli

berdiri --- duduk

Doa Syafaat
PF
…
Dox KJ 475
Pengucapan Syukur
P4
Dalam kitab Yesaya 40:31 disebutkan bahwa:
“Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat
kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan
kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu,
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.”

Allah di dalam Kristus adalah sahabat sejati yang setia.
Kita bersukacita untuk kekuatan baru yang dianugerahkan-Nya.
Mari memberi persembahan sebagai tanda syukur kepada-Nya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat menyanyi
GB 218
DI JALANKU ‘KU PUNYA SOBAT
Di jalanku, 'ku punya Sobat yang dekat,
dengan lembut menuntun langkahku,
malam gelap dibuat-Nya terang cerah.
Dialah Yesus, Jurus'lamatku.

Refrein

'Ku tak cemas meski berat jalanku,
lembah gelap dan gunung yang terjal.
Kar'na 'ku tahu, Tuhanku menemaniku
hingga „ku masuk ke neg'ri baka.

Semua berkesempatan memberi persembahan
Lama nian tak kupahami kasih-Nya
hingga berita salib kudengar.
'Ku beriman Dialah Jurus'lamatku.
Kawan sejati pada jalanku.
Doa Persembahan
P4
Jemaat marilah berdiri ….. kita berdoa untuk persembahan ini
Ya Allah, telah kami persembahkan pemberian sukacita ini,
secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online.
Terima dan berkenanlah atas apa yang kami nyatakan
dengan jujur di hadapan-MU.
7

Dengan ketulusan hati dan penuh hormat, kami mengaku:
Engkau adalah sumber berkat, harta-milik yang ada pada kami.
Maka buatlah kami senang memberi dan lebih rajin berbagi;
Tuntunlah kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab
pelayanan kami, sehingga kerja layan ini dapat memuliakan
Engkau dalam nama Yesus Juruselamat dunia. Amin

duduk
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
P6
…

Pesan HUT 56th PELKAT PKP GPIB
Amanat Pengutusan
PF
Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera.

Beritakanlah dan aminkanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar
melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Allah.
Jemaat Menyanyi
KJ 161
SEGALA KEMULIAAN
Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
Seb'lum Engkau sengsara, pujian bergema;
Sekarang kami puji Kau dalam t'rang baka.
Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah,
Ya Raja Mahamurah, Pemb'ri anugerah.
BERKAT
PF
....
Jem

3
A

. 5 5
-

GB 402a

MM + 84

do = c

.' 6

min, a

1 6 5
-

.' 1

min, a

6 1 2
-

-

. 1 1 ..0
-

min.

8

