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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
IBADAH MINGGU 27 NOVEMBER 2022 (UNGU) 

 

TEMA : “KEMULIAAN DALAM SIKAP BERJAGA-JAGA" 
 

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, 27 November 2022 sekaligus Pembukaan Masa Adven Natal 

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 ini kita akan menghayati tema: 

" KEMULIAAN DALAM SIKAP BERJAGA-JAGA”.  Pemberitaan Firman 

Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. Johan Kristantara. Selamat 

beribadah, Tuhan Memberkati kita! 

 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

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

Api KemuliaanNya (Robert dan Lea) 

6.   Sementara umat bernyanyi, perarakan masuk ruang ibadah, dan berjajar di 

depan altar sampai nyanyian pembuka selesai. Sesudahnya, pembawa tulisan 

maju ke palungan di altar dan mengatakan : 
 

Tata liturgi 
MINGGU BIASA, MINGGU KEEMPAT 



      "Ya Kristus, Sang Manusia Natal, kami adalah orang yang berdosa. Di dalam 

pertobatan! Kami menunggu kedatanganMU dalam keagungan dan 

kemuliaan! 
 

7.   Pembawa tulisan kemudian meletakkan tulisan BERJAGA-JAGA di depan 

palungan, dilanjutkan menyalakan lilin advent 1, setelah itu 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 Pelayan Firman) 

P : Di dalam syukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan 

kita, marilah kita memasuki Ibadah dengan mata dan hati yang tertuju ke 

hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Damai sejahtera kiranya 

tercurah atas Saudara-saudara di dalam persekutuan yang dibangun oleh 

Roh Kudus. Amin. 
 

U : (Menyanyikan Reffrein KJ 64 : “Kami memuji kebesaranMu”) 

 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                                (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah           (oleh WL) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, memiliki keberanian untuk memilih 

kesederhanaan di dunia bukanlah  sesuatu hal yang mudah. Ejekan dan 

cemoohan karena pilihan bajik tersebut mungkin saja kita dapatkan. Dan 

dalam sikap berjaga-jaga memungkinkan kita untuk “berdiri sebagai saksi 

bagi Allah di segala waktu” 
 

b. Nyanyian Pujian  – “Saatku menyembahMu”    

 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih                                             (oleh Liturgos) 

L : Saudara-saudaraku, Tuhan Allah mengingatkan kembali kepada kita 

untuk menghayati sabda kasih yang ditulis dalam Yohanes 13:34-35.  
  

  “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling 

mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu 

harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, 



bahwa kamu adalah murid-murid-Ku , yaitu jikalau kamu saling 

mengasihi." 
 

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 , sering kali kami tidak taat dan mendukakan hati-Mu, 

ampuni kami Tuhan dan berikan kami belas kasihan-Mu, Amin. 

 

c. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa – Jadikan Aku Indah 

d. Berita Pengampunan Dosa         (oleh Pelayan Firman)  

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 Roma 4 : 7-

8,  
   

  “Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan 

yang ditutupi dosa-dosanya; berbahagialah manusia yang kesalahannya 

tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." 
 

  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 122                       (oleh Pemuda/I dan Umat) 

b. Nyanyian Sukacita  – “Tiba Saatnya”  (umat berdiri)  

 

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                              (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 

b. Bacaan   – Matius 24 : 36-44                          (oleh Pelayan Firman) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 

Tuhan dan melakukannya. Maranatha!" 

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

“Maranatha Amin!”  



 

2. KHOTBAH - “KEMULIAAAN DALAM SIKAP BERJAGA-JAGA" 

 

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 PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                     (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur                                                              (oleh WL)  

 Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan 

yang akan kita himpun bersama, dengan mengingat sabda Tuhan dalam 

Mazmur 30: 5,  
  

 “Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan 

persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus!"  
 

 Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan menghimpun ataupun menyisihkan 

persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah diiringi 

nyanyian dan doa syukur. 

 

b.  Nyanyian Pengucapan Syukur  – KJ 450:1,2 “Hidup Kita yang Benar” 

c. Doa Pengucapan Syukur     (oleh WL, umat berdiri) 

Ditutup dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 

 

IV. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Nas Pengutusan   (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, sikap berjaga-jaga itu dipandang sebagai 

sebuah kemuliaan atau sesuatu yang layak diupayakan atau 

diperjuangkan, melalui pertobatan, kesederhanaan, ketaatan serta kasih. 

Kiranya Tuhan memampukan kita. 
 

b.  Nyanyian Pengutusan  – NKB 52: 1,2,3 “Hai Orang Beriman” 

 

2. BERKAT 

a.  Penyampaian Berkat Tuhan                          (oleh Pelayan Firman) 



P  : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dalam hidupmu dan berjaga-jagalah, 

sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.  

  Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan 

Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkatnya : 

 

         (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

   

U : (menyanyikan KJ 180 – Kasih Tuhan Mengiringimu) 

 

b.  Nyanyian Penutup  – NKI 238:1:2 “Bersiap Menanti Kedatangan Tuhan” 

 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari 
mimbar utama/besar, kemudian menyerahkan Alkitab kepada Liturgos. Umat tetap 
berdiri sampai prosesi meninggalkan ruang ibadah selesai. Setelah itu, Pelayan Firman 
dan anggota Majelis saling memberi salam dengan umat di depan pintu gedung gereja. 


