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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
IBADAH MINGGU 20 NOVEMBER 2022 (HIJAU) 

 

TEMA : “KRISTUS, RAJA YANG MEMPERDAMAIKAN 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, 20 November 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 ketiga ini 

yang merupakan minggu Kristus Raja, kita akan menghayati tema: 

"KRISTUS, RAJA YANG MEMPERDAMAIKAN KITA".  Pemberitaan 

Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. Eddyson SWN.(GKJ 

Yeremia Depok), Pdt. Abanita Kaban(GKJ Yeremia Depok), Pdt 

Samuel Silo S.(GKJ Pondok Gede), Pdt. Sektiyono Pinto(GKJ 

Pondok Gede). 

 Selamat beribadah, Tuhan Memberkati kita! 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan PKJ 116 Nyanyikan 

Baginya Nyanyian Baru (2x) 

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

Majelis lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, 

Tata liturgi 
MINGGU BIASA, MINGGU KEDUA 



Liturgos menyerahkan Alkitab kepada Pelayan Firman dan saling memberi 

salam dengan membungkukkan badan. Kemudian, Pelayan Firman, Liturgos, 

dan anggota Majelis lainnya menempati tempat masing-masing. 
 

I.  LITURGI PEMBUKA 

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

a. Pengakuan dan Salam             (umat memandang ke arah Pelayan Firman) 

P : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah Ibadah Minggu ini kita khususkan 

dengan    

  pengakuan bahwa :  
 

Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit 

dan bumi yang kasih setia-Nya kekal selama-lamanya dan tidak pernah 

meninggalkan pekerjaan tangan-Nya.   
 

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

Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin 
 

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

 

2. NYANYIAN PUJIAN                                    (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah                                                       (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah reaksi kita ketika kita diejek, 

dipukul bahkan dihina? Jujur saja bila diperlakukan demikian, ingin 

rasanya hati kita  untuk membalas menghina, ataupun memukul. Lalu 

bagaimana ketika Yesus diperlakukan demikian?  

Pada ibadah Minggu Kristus Raja ini, kita akan belajar bagaimana 

bersikap seperti Yesus yang membalas kejahatan dengan kebaikan, 

kebencian dengan cinta kasih, cemoohan dengan belas kasihan, serta 

kekejaman dengan kebaikan. 

Kiranya Roh Kudus memampukan  untuk memiliki hati seperti hati Yesus, 

Sang Juru Pendamaian yang sejati. 
 

b. Nyanyian Pujian  –  PKJ 144:1,2 Dia Kristus 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih                 (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghayati dan menerapkan 

Hukum Kasih  sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 10:25-28 : 
 



Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, 

katanya: "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup 

yang kekal?" 

Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? 

Apa yang kaubaca di sana?" 

Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu 

dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan 

dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia 

seperti dirimu sendiri." 

Kata Yesus kepadanya: "Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, 

maka engkau akan hidup." 
 

  Kita menyadari bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih itu 

secara benar. Untuk itu marilah dengan kerendahan dan ketulusan hati, 

kita mengakui dan menyesali serta memohon pengampunan atas 

kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dengan doa. Mari kita 

berdoa… 
 

  (Liturgos mengucapkan : Ya Allah Bapa Kami dalam Yesus Kristus, 

Sang Maha Pengampun, kami datang merendahkan diri di 

hadapanMu Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. 

Ampunilah kami Tuhan, karena kami belum hidup menurut teladan 

kasihMu.  Mampukan kami Tuhan, agar menjadi pribadi yang 

senantiasa memancarkan sabda kasihMu. Tuhan dengarkanlah doa 

kami….Amin )  
 

b. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa – NKI 98:1,2 Lebih Dekat, Lebih 

Dekatlah Pada Tuhan 

c. Berita Pengampunan Dosa                            (oleh Pelayan Firman)  
 

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 nyata melalui firman-Nya dalam 

Kolose 1:21-22  

Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi-

Nya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu 

yang jahat, 



sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh 

kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela 

dan tak bercacat di hadapan-Nya. 

  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 46                   (oleh Liturgos dan Umat) 
 

b. Nyanyian Sukacita  – NKI 165:1,2,3 Ada Damai Dalam Jiwaku               

(umat berdiri)  
 

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                                         (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 

b. Bacaan I  – Kolose 1:11-20     (oleh Lektor) 

c. Bacaan Injil  – Lukas 23:33-43                 (oleh Pelayan Firman) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 

Tuhan dan melakukannya. Haleluya!" 

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

2. KHOTBAH –  " KRISTUS, RAJA YANG MEMPERDAMAIKAN KITA ".   

3. RESPONS ATAS KHOTBAH 

  

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

b. Doa Syafaat 

c. Paduan Suara : GKJ Yeremia - Sayap Fajar   

d. 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, Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan 

Allah melalui persembahan yang akan kita himpun bersama, dengan 

mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 28:7-8, 
 



 TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. 

Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku,dan dengan nyanyianku aku 

bersyukur kepada-Nya. 

TUHAN adalah kekuatan umat-Nya, dan benteng keselamatan bagi orang 

yang diurapi-Nya! 
 

 

 Kini marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah melalui 

nyanyian dan doa syukur. 
 

b.  Nyanyian Pengucapan Syukur  – KJ 299 Bersyukur kepada Tuhan (2x) 

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.  Nas Pengutusan      (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, Marilah kita senantiasa hidup dalam kasih, 

melayani sesama seperti kita melayani Kristus Raja Semesta Alam yang 

membawa damai hingga akhir hidup-Nya melalui pengorbanan di kayu 

salib bagi pendamaian kita semua. Kiranya roh kudus memampukan kita 

untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita.  
 

b. Nyanyian Pengutusan  – KJ 249:1,3 Serikat Persaudaraan 
 

2. BERKAT 

a.  Penyampaian Berkat Tuhan                    (oleh Pelayan Firman) 

P : Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan taatilah 

kehendak-Nya, serta muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Mari kita 

memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang waktu dalam 

kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan……… 

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

b.  Nyanyian Penutup  – PKJ 267 Damai Di Dunia (1x) 
 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun 
darimimbar 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. 


