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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 29 MEI 2022 (PUTIH) 

 

TEMA : “IA MENDOAKAN KITA " 
 

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, 

29 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 VII ini kita akan menghayati tema: "IA 
MENDOAKAN KITA”. Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. 
Ribka Evelina Pratiwi(CM1 dan 2), Pdt. Johan Kristantara (CKRG), Pnt. 
Derrie Hardianto(KRWG). Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita! 

 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 
5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan  KJ 223 

: 1-3 “Nyanyian Malaikat Nyaring Bergema” 
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 Pemimpin Ibadah, umat tetap berdiri) 

a. Pengakuan dan Salam        (umat memandang ke arah Pemimpin Ibadah) 

P : Di dalam syukur atas penyertaan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan 
kita, marilah ibadah ini kita dasari dengan pengakuan bahwa TUHAN, Sang 
Pencipta dan Pemelihara, adalah sumber keselamatan dan damai sejahtera kita.  
Amin 

Tata liturgi 
MINGGU PASKAH VII, MINGGU KELIMA 



U : (Menyanyikan KJ 478a – “Amin, amin, amin”) 
P : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus, 

serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Saudara-saudara.  
U : Dan menyertai Saudara juga. 
 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                              (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah                                                       (oleh Liturgos) 
L : Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur atas karya Tuhan di tengah-

tengah kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka, Dia senantiasa menyertai 
kita.  

  Selama masih hidup di dunia, semua orang akan menghadapi berbagai 
persoalan dan tantangan, tidak terkecuali orang yang telah menerima Yesus 
sebagai Juruselamat. Untuk itu Yesus berdoa kepada Bapa-Nya agar melindungi 
para murid dan semua orang yang percaya kepada-Nya dari dunia yang jahat. 
Namun sudahkah kita menyatukan hati dalam doa dan persekutuan kita dengan 
yakin dan percaya penuh akan kasih dan kuasa Tuhan itu ?  Melalui tema ibadah 
Minggu ini : IA MENDOAKAN KITA, kita sebagai umat  yang percaya diajak 
untuk mengikuti teladan Sang Kristus dengan menyatukan hati seperti Yesus dan 
Bapa adalah satu. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur 
kita kepada Sang Kristus, teladan iman kita yang sejati. 

 

b. Nyanyian Pujian  – PKJ 118 : 1-2 “Agar Semua Orang Percaya”    
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih                                                    (oleh Liturgos) 
L : Saudara-saudaraku, karena Allah senantiasa mengasihi kita, maka haruslah kita  

saling mengasihi. Mari kita menghayati sabda kasih yang ditulis dalam Ulangan 
6 : 5.  

 
  “Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 

jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu " 
 
Saudara-saudaraku, kita menyadari bahwa kita belum dapat melaksanakan 
hukum kasih ini dengan benar, untuk itu marilah kita memohon pengampunan 
atas ketidak-sempurnaan kita dalam melakukan sabda kasih tersebut. Mari kita 
berdoa bersama : 

 Ya Bapa yang Mahakasih, kami mengaku kepadaMu bahwa di dalam hidup kami 
masih banyak pikiran, tutur kata dan perbuatan kami yang tidak berkenan 
kepadaMu. Tutur kata dan perbuatan kami seringkali masih menyakiti hati 
sesama. Karena itu kami mohon kiranya Bapa berkenan mengampuni  kesalahan 
dan dosa kami serta perbaruilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 
Amin. 

 
b. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa  – PKJ 37 : 1-2 “Bila Kurenung 

Dosaku” 
c. Berita Pengampunan Dosa                                       (oleh Pemimpin Ibadah)  

 



P : Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap 
orang yang dengan rendah dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh 
kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa dan anugerah-Nya, 
sebagaimana nyata melalui firman-Nya 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. 
 
4. LITANI MAZMUR     

a. Litani Mazmur  –  Mazmur 97                                    (oleh Liturgos dan Umat) 
c. Nyanyian Sukacita  – NKB 34 : 1,3 “SetiaMu Tuhanku, Tiada Bertara”                        

(umat berdiri)  
 

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                                              (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I  – Kisah Para Rasul 16 : 16-34                               (oleh Lektor) 
c. Bacaan Injil  – Yohanes 17 : 20-26                                   (oleh Pemimpin Ibadah) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda Tuhan 
dan melakukannya. Haleluya!" 

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

2. KHOTBAH – “IA MENDOAKAN KITA" 

 
3. RESPONS ATAS KHOTBAH 

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

 
III. LITURGI KHUSUS PENGAKUAN PERCAYA (SIDI) – Khusus Tempat Ibadah Cut 

Mutia pk. 06:00 WIB 

a. Pengantar 
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, para pengaku percaya 

menghadap umat) 
g. Penyerahan Surat Tanda Pengakuan Percaya (Sidi) dan Alkitab 



h. Penyerahan warga dewasa baru kepada Jemaat 
 
IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                      (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur                                                             (oleh Liturgos)  
 Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang 

akan kita himpun bersama, dengan mengingat sabda Tuhan dalam Filipi 4 : 6,   
 
 “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 

segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur"  

 
 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  – KLIK 92 : “Jangan Kamu Khawatir” 

(Dinyanyikan 2x) 

c. Doa Pengucapan Syukur                             (oleh Liturgos, umat berdiri) 
Ditutup dengan Doa Bapa Kami, dan diakhiri dengan KJ. 475 – “Kar’na 
Engkaulah” 
 

V. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Pengutusan (oleh Liturgos) 
 

L :  Umat yang dikasihi Tuhan, dalam roh dan teladan Sang Kristus kita diutus 
untuk menyatukan  

hati dan tetap percaya penuh akan kasih dan kuasa Kristus dengan terus saling 
mendoakan dan bergandengan erat dalam menghadapi pergumulan kita dan 
menyiarkan berita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kiranya Tuhan 
memampukan kita untuk menjalaninya. 

 
b. Nyanyian Pengutusan  – NKB 191 : 1-2 “Dalam Roh Yesus Kristus”  

 
 

2. BERKAT 

a.  Penyampaian Berkat Tuhan         (oleh Pemimpin Ibadah) 

P  : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan 

U : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan 

P  : Satukanlah hatimu dan tetaplah percaya pada kasih dan kuasa Kristus yang telah 
bangkit. 

U : Kami akan menyatukan hati dan hidup sebagai orang yang mengandalkan kuasa 
dan kasih Kristus.  

P : Terpujilah Tuhan. 

U : Kini dan selamanya. 



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

  Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari 
engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan 
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai 
sejahtera. AMIN. 

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

 

b.  Nyanyian Penutup  – NKB 191 : 3-4 “Dalam Roh Yesus Kristus  ” 
 

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. 
 


