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TATA LITURGI MINGGU GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 24 JANUARI 2021 (MERAH) 

 
TEMA : “PENJALA MANUSIA DI JAMAN NOW” 

 

PRA-IBADAH 

1. Saat Teduh dan Doa Persiapan Ibadah 
2. Penyampaian intisari Warta Gereja sebelum Ibadah dimulai (Pewarta, umat duduk) 
3. Pewarta menyambut umat 

M :  Salam sejahtera bagi kita semua, selamat berjumpa pada Ibadah Minggu, 24 
Januari 2021, baik yang beribadah dan melayani di tempat ibadah ini maupun yang 
mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah bersama keluarga masing-
masing. Pada ibadah minggu ini kita akan menghayati tema: “PENJALA 
MANUSIA DI JAMAN NOW” Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh 
Pdt. Ribka Evelina Pratiwi. Selamat beribadah, Tuhan Memberkati. 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 
5. Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan  PKJ 11 

: 1-2 
6.   Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota Majelis 

lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, PF dan Liturgos 
saling menyampaikan salam dengan membungkukkan badan. Kemudian, Pelayan 
Firman, Liturgos, dan anggota Majelis lainnya menempati tempat masing-masing. 

  
I.  LITURGI PEMBUKA 

1. PENGAKUAN DAN SALAM              (oleh PF, umat tetap berdiri) 

a. Pengakuan (umat memandang ke arah PF) 
P :  Di dalam syukur oleh karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan 

kita di sepanjang waktu yang telah kita jalani, marilah Ibadah Minggu ini kita 
khususkan dengan pengakuan bahwa: Pertolongan kita adalah di dalam nama 
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang kasih setia-Nya kekal selama-
lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan-Nya. Kasih karunia dari 
Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus  kiranya menyertai Saudara-saudara. 
Amin. 

 

Tata liturgi 
MINGGU BIASA, HUT KE-10 GKJ BEKASI TIMUR, MINGGU KEEMPAT 



U : (Menyanyikan KJ. 478a – “Amin, amin, amin”) 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                                          (umat duduk) 

a. Nyanyian Pujian  NKB 3 : 1-2 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 
a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah             (oleh Liturgos) 

L :   Mari kita menghayati perintah kasih yang ditulis dalam Yakobus 2: 8  “Akan 
tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam Kitab Suci: 
“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri", kamu berbuat baik.” 

  Mari mengakui kesalahan kita dalam doa, secara pribadi … (Setelah doa pribadi 
dirasa cukup, Liturgos mengucapkan : “Tuhan dengarkanlah doa penyesalan 
kami…Amin”). 

 
P :  Terimalah berita anugerah pengampunan dari Allah, sebagaimana tertulis dalam 

Mazmur 130: 3-4 "Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-
kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada 
pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang." 

  Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus. Amin. 

 
U :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur NKB 34 : 1 dan 3 
 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I Yunus 3: 1-5, 10 (oleh Lektor) 
c. Bacaan Injil  Markus 1 : 14-20 (oleh PF) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Demikianlah pembacaan Firman Tuhan. Berbahagialah setiap 
orang yang mendengarkan Firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya!”) 

▪ Umat menyambut dengan NKB 225 – “Haleluya Amin !” 
 

2. KHOTBAH – “PENJALA MANUSIA DI JAMAN NOW” 

a. Saat Teduh/Hening                                  (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 
b. Doa Syafaat 
c. Pengakuan Iman Rasuli                           (dipimpin Liturgos, umat berdiri) 

 
III. LITURGI KHUSUS PENEGUHAN PENATUA DAN DIAKEN  

1. Pembacaan pertelaan / penjelasan tentang kepemimpinan Gereja 
2. Pananting dan purnapelayanan Penatua dan Diaken masa pelayanan 2018-2021 

 
 
 
 



Narasi Pengantar oleh Pendeta: 
 

Saudara (-saudara) Penatua (dan Diaken) yang mengakhiri masa jabatannya 
dipersilakan mengambil sikap sempurna,, yaitu Saudara …………………… 

Menurut peraturan Gereja, masa jabatan saudara (-saudara) sebagai Penatua (dan 
Diaken) sudah berakhir. Oleh sebab itu dengan ini saya nyatakan secara resmi 

Saudara telah mengakhiri jabatan Saudara sebagai Penatua (dan Diaken). Jemaat 
mengucapkan terima kasih kepada Saudara yang telah melakukan pelayanan selama 

ini. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Saudara yang telah bekerja sama 
dalam pelayanan. Meskipun Saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai Penatua 

(dan Diaken), diharapkan Saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk Gereja 
Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak 

sia-sia. 
 

3. Pelepasan stola pelayanan yang dilakukan secara mandiri oleh Penatua dan Dkn 
purnapelayanan 
 
Narasi Pengantar Pelepasan Stola oleh Pendeta: 

Stola yang Saudara kenakan selama masa pelayanan Saudara, menjadi simbol 
kerendahan hati dan juga kerelaan untuk melayani Tuhan. Ketika Saudara 

mengenakannya di awal pelayanan, Saudara dengan kerendahan hati dan juga 
kerelaan, memberikan diri untuk melayani Allah dan umat-Nya. Jika nantinya stola 

tersebut akan Saudara lepaskan, kiranya Saudara menyakini, bahwa sesungguhnya 
Allah sendiri yang menolong Saudara untuk sampai pada titik purnapelayanan ini. Stola 
yang Saudara kenakan akan dilepaskan, namun Allah memanggil Saudara untuk tetap 

bergiat dalam persekutuan bersama umat Allah. Saya persilakan Saudara untuk 
melepaskan stola pelayanan. 

 
4. Penyerahan mantan Penatua dan Diaken kepada keluarga dan jemaat 
5. Panggilan kepada para calon Penatua dan Diaken 
6. Pananting dan peneguhan Penatua dan Diaken masa pelayanan 2021-2024 

 
Saudara (-saudara) yang akan diteguhkan ke dalam jabatannya sebagai Penatua 

(dan Diaken) dipersilakan mengambil sikap sempurna, yaitu 
Saudara……………, ……………., …………. 

Agar jemaat menyaksikan bahwa Saudara (-saudara) bersedia melaksanakan 
tugas sebagai Penatua (dan Diaken), Saudara dipersilakan menjawab 

pertanyaan berikut ini : 
● Apakah Saudara percaya bahwa Allah memanggil Saudara melalui Gereja-Nya, ke 

dalam jabatan sebagai Penatua (dan Diaken) ? 
● Apakah Saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja menuntut 

tanggung jawab Saudara  sebagai Penatua (dan Diaken), agar hidup dan 
pelayanan Saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan 
Allah ? 

● Apakah Saudara bersedia melaksanakan tugas Penatua dan Diaken dengan 
sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata 
Gereja dan Tata Laksana GKJ ? 

● Apakah Saudara bersedia bekerja sama dengan Pejabat Gerejawi lainnya? 



● Apakah Saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan 
dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan 
bersama? 

● Apakah Saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan 
Alkitab? 

 
(Penatua dan Diaken yang akan diteguhkan menjawab secara pribadi bergantian) 
 

7. Pemasangan stola pelayanan secara mandiri oleh Penatua dan Diaken masa 
pelayanan 2021-2024 
 
Narasi Pengantar Pemasangaan Stola oleh Pendeta: 

Stola yang akan Saudara kenakan adalah simbol kerendahan hati dan juga kerelaan 
untuk melayani Tuhan. Ketika Saudara mengenakannya nanti secara mandiri, itu juga 

menjadi simbol bahwa Saudara dengan kerendahan hati dan juga kerelaan, 
memberikan diri untuk melayani Allah dan umat-Nya. Jika nantinya stola tersebut akan 

Saudara kenakan, kiranya Saudara menyakini, bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang 
meletakkan tanggungjawab pelayanan ini atas diri Saudara. Saya persilakan Saudara 

untuk mengenakan stola pelayanan. 
 

8. Pelayanan berkat Tuhan atas para Penatua dan Diaken baru (diawali Nyanyian Umat – 
KJ 320 : 1-2, umat berdiri ) 
 
“Tuhan Allah Yang Mahakasih, memberkati Saudara dalam melaksanakan tugas mulia 

ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik, akan meneruskannya sampai pada akhirnya.” 
Amin. 

9. Doa syukur 
10. Perutusan pelayanan dan penyerahan kepada jemaat 

 
Saudara yang baru diteguhkan, 

Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan Gereja, hendaklah Saudara-saudara 
senantiasa mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam I Petrus 5:2,3 sbb. : 

“Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi 
dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari 

keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu 
mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu 

menjadi teladan bagi kawanan domba itu.” 
 

Jemaat yang terkasih, 
Terimalah Penatua (dan Diaken) yang baru diteguhkan ini untuk memimpin saudara dan 
melaksanakan tata pelayanan Gereja. Oleh karena itu, kasihilah dia, dukunglah dengan 
doa, daya dan dana agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, 
sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun 
 
11. Penyerahan Surat Keputusan Majelis dan sekaligus serah terima pelayanan Majelis 

Pekerja Harian 
 
 
 



Narasi Pengantar:  
Umat Tuhan yang terkasih, mengingat kondisi pandemi yang kita jalani, maka untuk 
penyerahan surat keputusan Majelis dan sekaligus serah terima pelayanan Majelis 

Pekerja Harian akan diwakilkan oleh Pnt. Budi Jatmiko selaku MPH lama kepada Pnt. 
Nunung Setiawan selaku Ketua Majelis yang baru. Kita meyakini bahwa simbolisasi ini 
menjadi sebuah keyakinan bahwa setiap kita menerima tanggungjawab untuk menjadi 

pelayan-Nya. 
 

IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                 (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                                                                           (oleh Liturgos) 
Persembahan ibadah minggu ini kita dasari dari 2 Korintus 8: 12  “Sebab jika kamu 
rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu 
berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.”  
Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki ruang ibadah ini, ataupun beribadah 
di rumah, kita sudah menghimpun persembahan kita. Kini marilah kita serahkan 
ungkapan syukur itu kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur. 

b.   Nyanyian Pengucapan Syukur PKJ. 271 : 1 dan 3 

c.  Doa Pengucapan Syukur              (oleh Liturgos, umat berdiri) 

Diakhiri Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
 

V.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                    (oleh Liturgos) 

L : Daya tarik Kekristenan adalah keteladanan. Itulah jala yang dipakai untuk menjadi 
penjala manusia di jaman now. Kiranya Allah memampukan kita untuk menjadi 
penjala di jaman now. 

b. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan KJ 431 : 1 (2 kali) 

 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 

P : Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah 

berkat Tuhan : (PF menyanyikan PKJ 180 “Kasih Tuhan Mengiringimu”) 

 
U : (menyanyikan PKJ 180, “Kasih Tuhan Mengiringimu”) 



 

b.  Nyanyian Penutup  – KJ 447 :1 dan 3 
 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari mimbar 
utama/besar. Kemudian, bersama dengan Liturgos berdiri di depan mimbar, saling 
membungkuk dan memberi salam kepada umat. Lalu meninggalkan ruang ibadah, 


