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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 26 DESEMBER 2021 (PUTIH) 

 

TEMA : “TUMBUHNYA KEBAJIKAN DI RUMAH BAPA" 
 

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, bapak, ibu dan saudara terkasih, baik yang 
beribadah di tempat ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live 
streaming di rumah bersama keluarga masing-masing. Semoga kita semua selalu 
dalam perlindungan, anugerah dan damai sejahtera Tuhan, serta diberikan 
kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan di tengah pandemi covid-19 ini. 

  Umat yang terkasih, ibadah Minggu setelah Natal ini mengambil tema : 
"TUMBUHNYA KEBAJIKAN DI RUMAH BAPA" bersama Pdt. Oktavianus Heri 
Prasetyo Nugroho(GKJ Bekasi-CM1), Pdt. Samuel Silo Samekto(GKJ Pondok 
Gede-CM2), Pdt. Johan Kristantara(CKRG), Pdt. Lius Bongga Linggi (Gereja 
toraja-KRWG).  Selamat beribadah, Tuhan Memberkati. 

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

109:1,2 "Hai Mari Berhimpun" 
6. Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota Majelis 

lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, kemudian PF dan 
Liturgos saling menyampaikan salam dengan membungkukkan badan. 
Selanjutnya, 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 :  Terpujilah Tuhan Allah di tempat yang Maha Kudus. Sang Immanuel yang kasih 

setiaNya tak berkesudahan dan selalu beserta kita selamanya.  
  Marilah, kita awali ibadah minggu yang terakhir di tahun 2021 ini dengan 

pengakuan bahwa: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang 
menciptakan langit dan bumi yang kasih setia-Nya kekal selama-lamanya dan 
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yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa 
dan dari Tuhan Yesus Kristus  kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. 

 

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

2. NYANYIAN PUJIAN                                                                            (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah 
L :  Umat yang dikasihi Tuhan, Dalam surat penggembalaannya terhadap jemaat di 

Kolose, Rasul Paulus tiada henti terus mengingatkan umatnya untuk 
mewujudnyatakan kebajikan. Kebajikan  merupakan sesuatu yang mendatangkan 
kebaikan. Kebajikan tidak akan muncul atau tumbuh secara otomatis, baik dalam 
diri seseorang maupun dalam sebuah komunitas. Ia perlu dibina, dikondisikan, dan 
terus dilatih, bahkan tidak lupa untuk diingatkan. Seperti simbol tanaman-tanaman 
yang membutuhkan air sebagai sumber kehidupan. Tanaman-tanaman itu juga 
perlu dipupuk dan dirawat bahkan dipangkas ranting2nya, agar dapat tumbuh 
dengan subur dan menghasilkan buah. 
Melalui  tema ibadah minggu ini, kita diajak untuk selalu mendekatkan diri pada 
Allah, Sang Sumber Kehidupan dan selalu melakukan kebajikan kepada semua 
orang, dimanapun kita berada. Mulai dengan hal-hal kecil yang sederhana, namun 
semua itu kita lakukan dengan hati yang besar. 
Kiranya Tuhan berkenan dan ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita 
kepada Tuhan, Sang Sumber Kehidupan. 

 

b. Nyanyian Pujian  “God is so Good - Allah Itu Baik” (2x) 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 

a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah         (oleh Liturgos) 
L :   Umat yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus adalah wujud kasih dan 

kepedulian Allah kepada manusia. Kita  diutus untuk saling mengasihi dan saling 
peduli. Mari kita menghayati perintah kasih yang ditulis dalam Yohanes 13:34-
35 "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling 
mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus 
saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah 
murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. “ 

  Kita menyadari, belum sepenuhnya dapat mengasihi orang lain, kita masih egois, 
mementingkan diri sendiri. Hingga tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan 
sudah melukai hati orang yang berada di sekitar kita. 

  Untuk itu marilah dengan ketulusan kita sungguh-sungguh mengakui dosa dan 
memohon pengampunan di hadapan Tuhan dengan doa secara pribadi. Mari 
berdoa secara pribadi … (Setelah doa pribadi dirasa cukup, Liturgos 
mengucapkan : “Tuhan dengarkanlah doa penyesalan kami…Amin”). 

 

P :  Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Anugerah dan 
penyertaan-Nya selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Kiranya kita 
dimampukan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak dan rancangan-Nya. 
Terimalah berita anugerah pengampunan dari Allah, sebagaimana tertulis dalam 
Yesaya 63:7 " Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, 
perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan 
kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukanNya 
kepada mereka sesuai dengan kasih sayangNya dan sesuai dengan kasih 
setiasNya yang besar. “ 



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

 

U :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur “Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam (Ir. Niko)” 2x 
 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I :  Kolose 3:12-17                                    (Lektor oleh Pemuda/Remaja)  
c. Bacaan Injil : Lukas 2:41-52 (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 ! 
▪ Video MAN : “Aku & Eyang – Eps – 7” 

 

2. KHOTBAH – : "TUMBUHNYA KEBAJIKAN DI RUMAH BAPA" 

a. Saat Teduh/Hening                                     (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 
b. Doa Syafaat 
c. Persembahan Pujian : KOMA-GSM –Berakar, bertumbuh, Berbuah 
d. Pengakuan Iman Rasuli                                      (dipimpin Liturgos, umat berdiri) 

 

III. LITURGI KHUSUS PENGAKUAN PERCAYA (SIDI) – Khusus ibadah TI. Cikarang 

a. Pembacaan Pertelaan Pelayanan Pengakuan Percaya (Sidi) 
b. Doa mohon pimpinan Roh Kudus 
c. Pananting dan Ungkapan Pengakuan Percaya 
d. Nyanyian Umat – KJ 305 : 1 dan 3 – “’Ku Mengasihi Yesus, Tuhanku” 
e. Penyampaian Berkat dan Doa Syukur 
f. Pengakuan Iman Rasuli   (dipimpin Pelayan Firman, pengaku percaya menghadap 

umat) 
g. Penyerahan warga dewasa baru kepada Jemaat 
h. Penyerahan Surat Tanda Pengakuan Percaya (Sidi) dan Alkitab 

 

IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur               (oleh Liturgos) 
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada 
Tuhan, karena berkat kebaikanNya luar biasa dalam kehidupan kita. Persembahan 
ibadah minggu ini kita dasari dari Mazmur 52:10-11 “ Tetapi aku ini seperti pohon 
zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah; aku percaya akan kasih setia Allah untuk 
seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadaMu selama-lamanya, 
sebab Engkaulah yang bertindak; karena namaMu baik, aku hendak 
memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. ”  
 Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki ruang ibadah ini, ataupun beribadah 
di rumah, kita sudah menghimpun ataupun menyisihkan persembahan kita. Kini 
marilah kita nyatakan ungkapan syukur dan sukacita itu kepada Allah melalui 
nyanyian dan doa syukur. 



  
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 291:1,4,5 "Mari Bersyukur Semua" 
c.  Doa Pengucapan Syukur              (oleh Liturgos, umat berdiri) 

Diakhiri Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
 

V.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                    (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Marilah 
kita selalu mendekatkan diri dan mengandalkan Allah, Sang Sumber Hikmat dan 
Kehidupan agar kita mampu bertumbuh dan makin teguh dalam iman, kasih serta 
pengharapan dalam Yesus. Mari kita terus menyebarkan terang, mari kita terus 
menebarkan kasih dan kebaikan kepada semua orang. Kiranya Allah 
memampukan kita untuk menjalaninya. 

b.  Menyanyikan Nyanyian Pengutusan NKB 169:1,2 "Tenang Dan Sabarlah" 
 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 

P : Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan taatilah 
kehendak-Nya. Mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang 
kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan :   (Berkat disampaikan dengan 
menyanyikan PKJ 180) 

      

U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 

       
b.  Nyanyian Penutup  – "Rapuh" (Theme Song MAN 2021) (dinyanyikan 1 Kali) 

 
Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari mimbar 
utama/besar. Kemudian, bersama dengan Liturgos berdiri di depan mimbar, mempersilakan 
umat duduk, dan menyapa umat yang akan meninggalkan ruang ibadah. Koordinator 
Usher akan mengarahkan alur keluarnya umat dari ruang ibadah. Umat diharapkan mengikuti 
panduan dan menunggu giliran dengan sabar. Pelayan Firman dan Liturgos tetap berdiri di 
depan mimbar sampai seluruh umat meninggalkan ruang ibadah. 

 
Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati 

 


