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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
IBADAH MINGGU 30 OKTOBER 2022 (HIJAU) 

 

TEMA : “KELUARGAKU MENEMUKAN MAKNA HIDUP DALAM PERJUMPAAN 
DENGAN TUHAN " 

 

PRA-IBADAH 

1. Libatkan anak-anak menjadi usher (2 di luar dengan didamping 2 orang 

dewasa) lalu (2 di dalam untuk mengarahkan tempat duduk bagi jemaat, 

dengan didampingi 2 orang dewasa). Dalam pendampingan ini, anak-anak 

jangan ditinggalkan, libatkan mereka. 

2. Saat Teduh dan Doa Persiapan Ibadah 

3. Penyampaian intisari Warta Gereja sebelum Ibadah dimulai (Pewarta, umat 

duduk) 

4. Pewarta menyambut umat 

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

Minggu, 30 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!  
 

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

“KELUARGAKU MENEMUKAN MAKNA HIDUP DALAM PERJUMPAAN 

DENGAN TUHAN”  

Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. Ribka Evelina 

Pratiwi(CM), Pdt. Ester Rela Intarti(GKJ Pondok Gede), Pdt. Alex 

Fernando Banua(GKP Telukjambe). Selamat beribadah, Tuhan Memberkati 

kita! 

5. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

Tata liturgi 
MINGGU BIASA, MINGGU KELIMA 



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

21: 1-2, “Hari Minggu, Hari yang Mulia”  

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 : Ini bunga matahari, kan? 

 PF : Nah! Pintar! Sekarang, coba kamu tunjukin bunga ini ke arah kamera 

agar jemaat yang di rumah dan juga teman-teman kamu bisa melihatnya. 

(anak menunjukkan bunga matahari ke arah kamera, jika ia kesulitan, PF bisa 

menolongnya) 

 

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

matahari ini, dia selalu menghadap ke arah matahari? Dia akan berputar, 

mengikuti cahaya matahari. Nah, di beberapa negara, bunga matahari ini 

juga dibawa saat beribadah, sama seperti kamu yang membawa bunga 

matahari pagi ini, tahu tidak kenapa? Karena bunga matahari ini, 

mengingatkan kita untuk terus menghadap pada Tuhan, dan setia 

mengikuti Tuhan. 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 mengingat untuk belajar dari  bunga 

matahari yang akan selalu menghadapkan diri kepada matahari sang 

sumber cahaya dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan sepanjang 

hari.” 

   

(PF berterimakasih pada anak, dan mempersilakan anak duduk) 

 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 di mimbar kecil dan anggota majelis 

yang lain menempati tempat duduk masing-masing. 

 
 
 



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”) 

 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                    (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah  (oleh Liturgos) 
L : “Shalom semuanya! Apa kabar? Semoga semua sehat ya! Hari ini adalah 

hari yang indah, sebab hari ini adalah hari kita berjumpa dengan Yesus 

yang menjadi kekasih hati kita. Di hati kita ada cinta-Nya. Maka, mari kita 

mendengar suara-Nya dan bertumbuh dalam iman pada Yesus. 

b. Nyanyian Pujian, “Hari yang Terindah, Ketika Kujumpa” (1 kali) 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih                                       (oleh Liturgos) 

L :  

  Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, jika di hati kita ada cinta-Nya, maka 

kita seharusnya juga mengasihi keluarga dan orang lain. Ingatlah Hukum 

Kasih dalam Imamat 19:18, “Janganlah engkau menuntut balas, dan 

janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, 

melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri; Akulah 

TUHAN.” 
 

Mari kita berdoa mohon maaf pada Tuhan, 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 
 

b. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa – “Bahasa Cinta” (1 kali tanpa 
pengulangan) 
 

c. Berita Pengampunan Dosa                     (oleh PF)  

 



PF:  

“Saudara-saudari dan juga anak-anakku, Firman Tuhan dalam Mazmur 

130:3-4 berkata, “Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-

kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada 

pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang.” Ayat ini memberitahu pada 

kita, bahwa Tuhan Yesus yang baik, tidak pernah mengingat-ingat 

kesalahan kita, Ia memaafkan kesalahan kita sebab Ia mengasihi kita. Amin. 

 

U : Syukur kepada Allah. 
 
4. LITANI MAZMUR     

a. Litani Mazmur  –  Mazmur 119:137-144                       (oleh jemaat remaja) 

b. Nyanyian Sukacita  – PKJ 7: 1, 2, “Bersyukurlah pada Tuhan” (umat berdiri) 

                                                                                      

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                      (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 

b. Bacaan   – Mazmur 105: 1-6   (oleh PF) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 

Tuhan dan melakukannya. Haleluya!" 

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

 
2. KHOTBAH - “KELUARGAKU MENEMUKAN MAKNA HIDUP DALAM 

PERJUMPAAN DENGAN TUHAN”  

 
Catatan untuk PF: 

• Khotbah maksimal 10 menit. 

• Khotbah yang disampaikan adalah khotbah intergenerasional, dengan 
harapan bisa diterima oleh semua jenjang usia. 

• Interaktif, dan memakai metode kreatif yang bisa dikembangkan secara 
mandiri oleh PF. 

• PF diperbolehkan turun dari mimbar saat menyampaikan firman. 
  
  

3. RESPONS ATAS KHOTBAH  

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

b. Doa Syafaat 

c. Persembahan Pujian: Anak Sekolah Minggu [Khusus T.I. Karawang]   

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



 
IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                               (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur                                                           (oleh Liturgos)  
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 1 Tesalonika 5:18,  

 “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah 
di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 

Kini marilah kita nyatakan ungkapan syukur dan sukacita itu kepada Allah 

melalui nyanyian dan doa syukur. 

b.  Nyanyian Pengucapan Syukur  KJ 444, “Mengucap Syukurlah” (2 kali) 

 (jemaat pemuda mendorong kotak persembahan ke depan mimbar) 

 

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

IV. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Nas Pengutusan                                                       (oleh Liturgos) 
L : Saudara saudari dan adik-adik, mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan 

dan berjumpa dengan Tuhan setiap hari serta melakukan kebaikan. 

 

b.  Nyanyian Pengutusan  – Tanganku Kerja buat Tuhan (2 kali) 
 

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. 


