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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 1 MEI 2022 (PUTIH) 

 

TEMA : “KESEMPATAN KEDUA " 
 

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 :  Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam ibadah Minggu, 1 Mei 
2022, 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 di tengah pandemi covid-19 ini. Pada Ibadah Minggu Paskah lII ini kita akan 
menghayati tema "KESEMPATAN KEDUA”. Pemberitaan Firman Tuhan akan 
disampaikan oleh Pdt. Oktavianus Heri Prasetyo Nugroho(CM1), Pdt. Neny 
Suprihartati(CM2), Pdt. Suryadi(CKRG), Pdt. Johan Kristantara(KRWG). 
Selamat beribadah, Tuhan Memberkati kita! 

 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 
5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan  NKB 93:1,2,3 

"Segala Puji Namanya" 
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 dan salam (umat memandang ke arah PF) 
P : Ibu, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita, untuk menghadap 

Allah dalam ibadah Minggu Paskah III  ini. Oleh kasih dan anugerah Bapa-lah yang 
membawa kita ke tempat ini, marilah kita memuliakan nama-Nya dengan puji-pujian yang 
berkumandang.  

U : Tuhan itu baik bagi semua orang, terpujilah Allah. 
P: Sumber pertolongan kita, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. 
U : Yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya, dan kasih setia-Nya tidak 

berkesudahan. 

Tata liturgi 
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P : Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Kristus, dan Roh Kudus yang membaharui 
hidup, turunlah ke atas Saudara sekalian. 

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

2. NYANYIAN PUJIAN                                                                              (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah 
L :  Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur atas  berkat Tuhan  yang kita terima 

dalam kehidupan kita. Ia senantiasa mengaruniakan kasih dan damai sejahtera-Nya kepada 
kita.   Pada ibadah Minggu pertama bulan ini sekaligus merayakan Minggu Paskah III kita 
akan merenungkan tema: “Kesempatan Kedua”.  Dari tema tersebut kita akan belajar dari 
kisah Paulus dan Petrus. Mereka adalah orang-orang yang menerima kesempatan kedua 
dari Allah, dan mereka memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan tersebut. Bagaimana 
dengan kita? Pernahkah kita menerima kesempatan kedua dari Allah? Bagaimana respon 
kita atas kesempatan yang masih diberikan oleh Allah? Bukankah kehidupan kita adalah 
sebuah kesempatan untuk menjawab perubahan dan panggilan dari-Nya? 

  Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus! 
 

b. Nyanyian Pujian  KJ 353:1,3 "Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil" 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  
 

a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah                                  (oleh Liturgos) 
L :   Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati dan menerapkan Firman Tuhan tentang 

Hukum Kasih sebagaimana dinyatakan dalam Matius 22:37-40, “Jawab Yesus 
kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan 
kitab para nabi." 

Litani Kasih: 
L : Tuhan, biarlah kasih-Mu mengawal hidup kami. Bermukim di dalam akal budi kami dan 

menyatu padu di kedalaman sanubari kami. 
U : Biarlah kasih-Mu menembus ke dalam relung hati kami. Menggerakkan dan mewarnai 

seluruh getar langkah kehidupan  kami. 
L : Biarlah kasih-Mu bercahaya dalam keremangan asa kami, bersinar dalam kegelapan dan 

menjadi fajar bagi setiap langkah gerak kami. 
U : Biarkanlah kasih-Mu membakar dinginnya hasrat kami, membara dalam kelunya peduli 

kami dan melelehkan bekunya komitmen kami. 
L : Biarlah kami membawa kasih-Mu ke dalam kehidupan kami dan mengalirkan kasih-Mu 

dengan segenap jiwa dan raga kami bagi keagungan nama-Mu. Amin 
        

P :  Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunan serta kelegaan sungguh nyata 
jika kita bersungguh-sungguh berserah diri memohon pengampunan kepada Tuhan dan 
berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan, 
sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 1: 16-18 “Basuhlah, bersihkanlah dirimu, 
jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat 
jahat, belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah 
hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda! Marilah, baiklah kita 
berperkara! --firman TUHAN--Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih 
seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti 
bulu domba. 
Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak, 
dan Roh Kudus. Amin.. 

 

U  :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur:  Kau Berikan Kesempatan -Nikita (1x) 
 



II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I : Kisah Para Rasul 9:1-19 (oleh Lektor) 
c. Bacaan Injil  : Yohanes 21:1-19 (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 – “KESEMPATAN KEDUA” 

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

 
III. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                        (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                                                                     (oleh Liturgos) 
Umat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah yang sejati harus mewujud dalam kehidupan yang 
kita jalani, yaitu ketika ibadah kita menjadi bulat, ketika yang diucap juga diperbuat, ketika doa 
terwujud dalam sikap, itulah persembahan yang hidup.  
Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. 
Persembahan ibadah minggu ini kita dasari Mazmur 67:7-8, “Tanah telah memberi hasilnya; 
Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takut akan 
Dia!” 
   
Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki ruang ibadah ini, ataupun beribadah di rumah, 
kita sudah menghimpun ataupun menyisihkan persembahan kita. Kini marilah kita serahkan 
ungkapan syukur itu kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur. 

  

b.   Nyanyian Pengucapan Syukur:  KJ 439:1,3 "Bila Topan K'ras Melanda Hidupmu" 
c.  Doa Pengucapan Syukur              (oleh Liturgos, umat berdiri) 

Ditutup dengan Doa Bapa Kami dan diakhiri dengan KJ. 475 – “Kar’na Engkaulah.” 
 

IV.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                    (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, Ia selalu memberikan 
kesempatan kepada umat-Nya untuk berubah dan memperbarui diri dalam bimbingan Roh 
Kudus agar umat-Nya menjalani hidup seturut kehendak-Nya. “Janganlah kamu menjadi 
serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu 
dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah 

dan yang sempurna” (Roma 12:2).   

  Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. 
 

b. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan: Hidup Ini Adalah Kesempatan (1x) 
 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 
P : Arahkanlah  hatimu kepada Tuhan dan sesamamu. 

U : Kami siap mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan sesama kami. 

P : Siap sedialah untuk turut mewartakan dan wujudkan misi Allah bagi dunia seperti yang 
Yesus lakukan. 



U : Kami rindu mewujudkan misi Allah dengan meneladani Sang Guru dan Gembala Agung 
kami. 

P : Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di 
sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkatnya : .....(berkat disampaikan) 

U : (menyanyikan KJ 478c – “Amin, amin, amin”) 
 

b.  Nyanyian Penutup  – PKJ 274:1,2 "Pakailah Waktu Anug’rah Tuhanmu" 
 

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. 

. 


