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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
IBADAH INTERGENERASIONAL, MINGGU 23 OKTOBER 2022 (HIJAU) 

 

TEMA : “MENEMUKAN MAKNA HIDUP DALAM IMAN, PENGHARAPAN DAN 
KASIH" 

 

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 : Shalom Saudara Saudari dan adik-adik! Selamat datang dalam ibadah 

Minggu, 23 Oktober 2022. Hari ini, kita akan beribadah bersama, tua 

muda, besar kecil! Sebelum ibadah dimulai, kita akan lihat juga, ada kabar 

apa saja dari gereja dalam minggu ini!  
 

(tayangan WG dengan konsep news anchor, narasi pewartaan 

disederhanakan, tampilan atau background dan juga backsound yang 

menarik) 
 

 Pada Ibadah Minggu IV di Bulan Keluarga ini kita akan menghayati tema: 

“MENEMUKAN MAKNA HIDUP DALAM IMAN, PENGHARAPAN DAN 

KASIH” 

 Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. Rudiarto Budi 

Prasetyo(GKJ Purbalingga), Pdt. Johan Kristantara(TI. Karawang), 

Pdt. Ribka Evelina Pratiwi(TI. Cikarang). Selamat beribadah, Tuhan 

Memberkati kita! 
 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

Tata liturgi 
MINGGU BIASA, MINGGU KEEMPAT 



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

KC 13:1,2,3, “Kami Puji dengan Riang”  

6.  Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, anak pembawa 

bunga dan anggota Majelis lainnya memasuki ruang ibadah.  

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

menuju meja lalu bercakap: 

 PF : Kamu tahu tidak, ini bunga apa? 

 Anak : Tidak tahu, ini bunga apa ya? 

 PF : Ini namanya bunga sedap malam. Sekarang, coba kamu tunjukin bunga 

ini kea rah kamera biar jemaat yang di rumah dan juga teman-teman 

kamu bisa melihatnya. 

 PF : (bercerita mengenai bunga sedap malam), “Kamu tahu tidak, kalau 

bunga sedap malam ini bisa lho tumbuh meskipun sedikit cahaya. Bahkan 

saat gelap, bunga sedap malam ini bisa tumbuh. Nah, dalam bunga ini, 

ada kandungan minyak yang kalau ia menguap, bunga ini harummmm 

sekali baunya. Sekarang, coba kamu letakkan bunga ini di vas ya. (Anak 

meletakkannya di vas bunga di meja yang sudah disediakan lalu PF 

mengucapkan narasi: “Pak/Bu Pendeta berharap, saat melihat bunga ini, 

kamu, dan semua keluarga terus bertumbuh dalam iman, pengharapan 

dan kasih meskipun dalam kegelapan, dan membagikan keharuman bagi 

orang lain.” 

 PF : Terimakasih ya, sudah membantu Pak/Bu Pendeta, *toss* kamu boleh 

duduk lagi ya. 
 

8. Sesudahnya, dilanjutkan dengan serah terima Alkitab, PF dan Liturgos saling 

menyampaikan salam dengan membungkukkan badan. Kemudian, 

Pelayan Firman menempati mimbar besar, Liturgos duduk di tempat 

majelis, begitupula dengan anggota majelis yang lain. 

 
I.  LITURGI PEMBUKA 

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

a. Pengakuan dan Salam              (umat memandang ke arah PF) 

P : Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, 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”) 



 

b. Persembahan Pujian dari Anak-anak. 

 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                               (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah             (oleh WL) 
“Shalom semuanya! Apa kabar? Bapak Ibu sehat? Bagaimana dengan Mas 

dan Mbak? Lalu Eyang Kakung dan Eyang Putri? Ohh iyaaaaa, ada anak-

anak juga ni di depan yang sedang duduk manis mengikuti ibadah. Semoga 

semua sehat ya? Boleh donk, semuanya angkat dua tangan ke atas? Lalu kita 

bersama-sama mengucapkan, “Terimakasih Tuhan, kami sehattttt!” Sudah 

siap? 1, 2, 3! “Terimakasih Tuhan, kami semua sehat! Nah, sekarang, saya 

akan bagikan 1 ayat yang sangat indah, saya minta bantuan jemaat adiyuswa 

untuk membacakan 1 ayat dari 1 Korintus 13: 13, “Demikianlah tinggal ketiga 

hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih dan yang paling besar di antaranya 

ialah kasih.” Jadi, ada 3 hal yang penting. Apa saja tadi? IMAN, 

PENGHARAPAN DAN KASIH dan yang terbesar adalah KASIH. Hmmmm, 

kira-kira, kalau di keluarga tidak ada  kasih, apa yang terjadi? Saya jadi ingat 

lagu ini, “Sekalipun Diriku dapat Berkata-kata” Mari kita nyanyikan bersama 

dengan sukacita dan semangat! 

 

b. Nyanyian Pujian, PKJ 277:1-3 Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata” 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih              (oleh WL) 

WL :  

  Jadi jika tidak ada kasih di tengah keluarga, duhhhhh sedih sekali ya. 

Lagu tadi juga mengingatkan, biarpun bisa berkata-kata dengan semua 

bahasa, tapi jika tidak ada kasih, itu tidak ada gunanya. Biarpun bisa 

memindahkan gunung, tapi kalau tidak ada kasih, itu juga tidak ada 

gunanya. Kita juga diingatkan tentang Hukum Kasih yang tertulis dalam 1 

Yoh 3: 11, “Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, 

yaitu bahwa kita harus saling mengasihi.” 

 

Saudara-saudara dan adik-adik, siapa yang di rumah kalau ngomong 

suka bentak-bentak? Mari kita berdoa mohon maaf pada Tuhan ya, 

karena kita tidak selalu bisa mengasihi. Mari kita berdoa bersama : 

  



 Tuhan Yesus, maafkan kami, karena kami belum mengasihi orang 

lain. Tuhan tolong kami semua, agar kami mampu untuk mengasihi 

keluarga kami dan juga orang lain. Amin 

  

 Saudara-saudari dan adik-adik, percayakah jika Tuhan kita 

memaafkan? Yesus membuang dosa, dan tidak mengingat lagi 

kesalahan kita. Tapi bukan berarti, “ah yaudah aku ga usah 

mengasihi, kan Tuhan Yesus memaafkan” Tentu tidak seperti itu ya. 

Sekarang, mari kita nyanyikan lagu, “Sejauh Timur dari Barat.” 

  
b. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa – “Sejauh Timur Dari Barat” (1 

kali tanpa pengulangan) 
 

c. Berita Pengampunan Dosa         (oleh PF)  

PF:  

(turun dari mimbar, menghampiri anak-anak) 

“Saudara-saudari dan juga anak-anakku, coba lihat tangan Pak/Bu Pendeta 

kotor ya. Ini seperti dosa yang membuat kita kotor, Bisa bantu 

membersihkannya? (PF memberikan tisu basah kepada anak/jemaat pada 

jenjang usia lain). Tisu ini seperti kasih Tuhan, membersihkan dosa, 

membersihkan kotor. Firman Tuhan dalam Mazmur 25: 8 berkata, “TUHAN 

itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang 

sesat.” (metode ini adalah metode empiric yang diharapkan bisa 

menolong anak memahami konsep pengampunan dosa) 

Tuhan Yesus yang baik, membersihkan dan memaafkan dosa dan 

kesalahan kita sebab Ia mengasihi kita. Amin. 

 

U : Syukur kepada Allah. 
 
4. LITANI MAZMUR     

a. Litani Mazmur  –  Mazmur 65                                   (oleh jemaat remaja) 

b. Nyanyian Sukacita  – KJ 64: 1,2,3 Bila Kulihat Bintang Gemerlapan  

(umat berdiri)                                

                                                                                      

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                      (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 

b. Bacaan   – 1 Korintus 13: 13   (oleh PF) 



▪ 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 IMAN, 

PENGHARAPAN DAN KASIH” 

 
3. RESPONS ATAS KHOTBAH  

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

b. Doa Syafaat 

c. Persembahan Pujian : PS Kelompok JTMY   

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

 
IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur                      (oleh WL)  

Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, ketika kita tadi masuk ruang 

ibadah ini, ataupun beribadah di rumah, kita sudah mempersiapkan dan 

mengumpulkan persembahan kita. Persembahan ibadah minggu ini kita 

dasari dari Roma 12:1,  

 “Karena itu, saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan 
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan 
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah 
ibadahmu yang sejati.” 

Kini marilah kita nyatakan ungkapan syukur dan sukacita itu kepada Allah 

melalui nyanyian dan doa syukur. 

b.  Nyanyian Pengucapan Syukur  NKB 133:1,3 Syukur PadaMu, Ya Allah
  

c. Doa Pengucapan Syukur    (oleh WL, umat berdiri) 
Ditutup dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan dengan gerakan (dipandu 
oleh masing2 1 orang dari semua jenjang usia anak, remaja, pemuda, 
dewasa dan lansia bersama WL) 
 

IV. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Nas Pengutusan            (oleh WL) 



WL : Saudara saudari dan adik-adik, mari kita terus menghadirkan iman, 

pengharapan dan kasih di tengah keluarga. 

 

b.  Nyanyian Pengutusan  – GB 49 Kasih Pasti Lemah Lembut (1kali tanpa 
pengulangan) 

 
2. BERKAT 

a.  Penyampaian Berkat Tuhan                  (oleh Pemimpin Ibadah) 

Terimalah berkat dari Tuhan :    
 

         (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

   
 

U : (menyanyikan KJ 180 – Kasih Tuhan Mengiringimu) 

 

b.  Nyanyian Penutup  – Berkat bagi Keluargaku 
 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari 
mimbar utama/besar. Serah terima Alkitab lalu menuju pintu keluar utama 


