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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 16 OKTOBER 2022 (HIJAU) 

 

TEMA : “MENEMUKAN MAKNA HIDUP DALAM KEHILANGAN" 
 

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, 16 Oktober 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 III di 

Bulan Keluarga ini kita akan menghayati tema: “ MENEMUKAN MAKNA 

HIDUP DALAM KEHILANGAN ” 

 Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. Johan 

Kristantara(CM1 dan CM2), Pnt. Sutrisno(TI. Cikarang), Pdt. Ribka 

Evelina Pratiwi(TI. Karawang).  Selamat beribadah, Tuhan Memberkati 

kita! 
 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan :  

Semesta Bernyanyi  

6.  Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota 

Majelis lainnya memasuki ruang ibadah.  

Tata liturgi 
MINGGU BIASA, MINGGU KETIGA 



7. Sebelum serah terima Alkitab, Pelayan Firman yang sudah membawa bunga, 

meletakkannya di vas bunga di meja yang sudah disediakan dengan 

mengucapkan narasi : 
 

Menunjukkan bunga lavender pada jemaat dan mengarah ke arah 

kamera: 

“Bunga lavender dikenal dengan fungsinya dalam hal penyembuhan / healing 

karena memiliki sifat terapeutik yang menyembuhkan berbagai penyakit. 

Lavender juga bermanfaat sebagai aroma terapi yang digunakan sebagai 

penenang saat sulit tidur, hingga depresi.” 
 

Meletakkan bunga lavender  ke vas di meja: 

“Dengan meletakkan bunga lavender di vas ini, kiranya setiap keluarga kembali 

mengingat, saat kita mengalami kehilangan  dan banyak rasa sakit, , maka 

Tuhan adalah pemulih dan memberikan makna hidup.” 
 

8.  Sesudah narasi selesai dilanjutkan dengan serah terima Alkitab, 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 : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah Ibadah Minggu ini kita dasari dengan 

pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan  bumi ini adalah 

sumber pertolongan kita. 

  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus 

Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Saudara-

saudara. Amin 
 

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

 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                     (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah                                                      (oleh Liturgos) 
L : Umat yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia selamanya tidak diwarnai 

dengan kebahagiaan dan kesenangan saja, namun tidak mustahil akan 

beriringan dengan duka, nestapa, kecewa, dan lain sebagainya.  



  Saat kita menghadapi masa sulit tersebut, masihkah kita percaya dan 

mengandalkan Tuhan dalam perjalanan iman kita? 

  Melalui tema “Menemukan Makna Hidup dalam Kehilangan”, kita 

diajak untuk tidak menyangkali perasaan-perasaan yang muncul akibat 

peristiwa duka dan kehampaan yang kita alami. Kita akan belajar dari 

Maria dan Marta yang berproses di dalam duka bersama Yesus. 

  Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada 

Tuhan, Sang Sumber Damai Sejahtera dan teladan iman kita. 

 

b. Nyanyian Pujian  – “Keluarga Allah”    
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih   (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati dan menerapkan Firman 

Tuhan tentang Hukum kasih yang tertulis dalam Galatia 5: 14.  
   

  "Seluruh hukum agama tersimpul dalam perintah yang satu ini, 

“Hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti engkau 

mengasihi dirimu sendiri.” 
 

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 : 
  

 Bapa Kami yang penuh kasih, ampunilah kami karena kami belum 

mampu meneladani kasihMu yang sempurna. Berikanlah kami 

rahmat  agar kami dapat mengasihi sesama kami dengan  tulus dan 

sepenuh hati. Tuhan..dengarkanlah seru doa kami. Amin 

 
  

b. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa – PKJ 163 : 1,3 Bila Duka 
Menerpa 
 

c. Berita Pengampunan Dosa                              (oleh Pemimpin Ibadah)  

P : Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunan-Nya sungguh 

nyata jika kita bersungguh-sungguh memohon pengampunan kepada 

Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Terimalah berita 

anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 21:4,  
   



  “Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak 

akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau 

dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 
  

  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 119:97-104           (oleh Liturgos dan Umat) 

b. Nyanyian Sukacita  – KJ 332 : 1,2 Kekuatan Serta Penghiburan”   (umat 

berdiri)                                

                                                                                      

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                                   (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 

b. Bacaan   – Yohanes 11:17-38                                  (oleh Pemimpin Ibadah) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 

Tuhan dan melakukannya. Haleluya!" 

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

 
2. KHOTBAH - “MENEMUKAN MAKNA HIDUP DALAM KEHILANGAN" 

 
3. RESPONS ATAS KHOTBAH  

a. Saat Teduh/Hening                          (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 

b. Doa Syafaat 

c. Persembahan Pujian : 

✓ CM-2 : Pdt. Johan Kristantara – Ku Ingin Selalu Dekat PadaMu (PKJ 

258)   

d. Pengakuan Iman Rasuli                      (dipimpin Liturgos, umat berdiri) 

 

 

 

 

 

 

 



 
III. LITURGI KHUSUS SAKRAMEN BAPTISAN 

 (Khusus Tempat Ibadah KARAWANG, pukul 08.00) 

a. Pembacaan Pertelaan/Penjelasan tentang Sakramen Baptisan 

b. Doa Mohon Pimpinan Roh Kudus 

c. Panggilan dan Pananting atas Keluarga 

d. Nyanyian Umat – KJ 304: 1, “Pandang, ya Bapa dalam Rahmat-Mu” 

e. Pelayanan Sakramen Baptisan 

f. Berkat atas Keluarga (diawali dengan nyanyian KJ 304: 4, “Pandang, ya 

Bapa dalam Rahmat-Mu”, umat berdiri) 

g. Doa Syukur 

h. Penyerahan Surat Tanda Sakramen Baptisan (umat duduk) 

i. Penyerahan kepada Umat 

 
IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                       (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur                                                    (oleh Liturgos)  

Umat yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur dalam segala hal, sebab 

itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Persembahan 

ibadah minggu ini kita dasari dari Mazmur 126:5-6,  

 “Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,  akan 
menuai  dengan bersorak-sorai . Orang yang berjalan maju dengan 
menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil 
membawa berkas-berkasnya.” 

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  – PKJ 147 : 1,2 Di Sini Aku Bawa, Tuhan 

c. Doa Pengucapan Syukur                           (oleh Liturgos, umat berdiri) 
Ditutup dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
Lagu 
 
 
 
 



 
IV. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Nas Pengutusan                                                              (oleh Liturgos) 
L : Umat yang dikasihi Tuhan, Yesus turut berproses dalam pergumulan 

yang kita hadapi. Yesus selalu hadir dalam kesedihan, penderitaan 

bahkan kematian. Yesus menolong umatNya dengan kasihNya, dengan 

memberikan penguatan dan harapan. Dengan kasih-Nya kita diutus untuk 

memaknai pengalaman duka dan kehampaan sebagai proses untuk bisa 

bangkit dan pulih, sehingga kita mempunyai kehidupan yang lebih 

bermakna. Kiranya Allah memampukan kita untuk menjalaninya. 
 

b.  Nyanyian Pengutusan  – PKJ 164 : 1,2 Jalan Hidup Tak Selalu 
 

2. BERKAT 

a.  Penyampaian Berkat Tuhan                  (oleh Pemimpin Ibadah) 

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 KJ 180 – Kasih Tuhan Mengiringimu) 
 

b.  Nyanyian Penutup  – KJ 416 : 1,2 Tersembunyi Ujung Jalan 
 

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. 


