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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
IBADAH MINGGU 4 DESEMBER 2022 (UNGU) 

 

TEMA : “KEMULIAAN DALAM PERTOBATAN " 
 

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 Adven II pada Minggu, 4 Desember 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 ini kita akan menghayati tema: KEMULIAAN DALAM 
PERTOBATAN. Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. 
Ribka Evelina Pratiwi(CM), Pdt. DS. Dariman(CKRG), Pdt. Johan 
Kristantara(KRWG).  Selamat beribadah, Tuhan Memberkati kita! 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian PKJ 58: 1, 2, 

4 Semua Yang Tercipta  

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 : 

      “Masa Adven yang kedua ini adalah masa pertobatan dan masa penantian 
dengan harapan serta kemuliaan. Sadarilah bahwa kita adalah orang yang 
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berdosa, mari memohon ampun atas kesalahan yang telah kita perbuat. 
Di dalam pertobatan kiranya kita dapat melakukannya dalam sikap 
kerendahan hati, kejernihan pikiran, serta bebas dan bertanggungjawab.” 

7.   Pembawa tulisan kemudian meletakkan tulisan PERTOBATAN di dekat 
palungan. dilanjutkan menyalakan lilin advent 2, 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 Pelayan Firman, umat tetap berdiri) 

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

P : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah Ibadah Minggu Adven kedua 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 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 oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata pertobatan 
apa yang terlintas dari benak kita secara spontan? Tentu banyak dari kita 
memiliki pandangan dan pengalaman tersendiri jika mendengar kata 
pertobatan. Melalui ibadah saat ini bersama kita melihat lebih dalam apa 
itu pertobatan yang sesungguhnya melalui tema “Kemuliaan dalam 
Pertobatan”. Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur dan 
kesetiaan kita kepada Allah, dalam Roh Yesus Kristus yang Esa. 

b. Nyanyian Pujian  – GB 285: 1, 2, 4 Dalam Roh Yesus Kristus 

 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih                                                 (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, ingatlah hukum kasih dalam Matius 22:37-40:    

  Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, 
yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 



sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan 
kitab para nabi." 

 

   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 secara pribadi. 
Mari berdoa secara pribadi … (Setelah doa pribadi dirasa cukup, Liturgos 
mengucapkan : “Tuhan bimbinglah kami agar mampu menyatakan 
kasih-Mu dan menyatakan hadir-Mu dalam sesama kami. Tuhan 
dengarkanlah doa kami…Amin”). 

c. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa  – KJ 142: 1-3 Jurang Di Hati 

Lekas Timbuni 

d. Berita Pengampunan Dosa            (oleh Pelayan Firman)  

P : Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunan serta kelegaan 
sungguh nyata jika kita bersungguh-sungguh berserah diri memohon 
pengampunan kepada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-
Nya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana dinyatakan 
dalam Yesaya 55:6-7 “Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; 
berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan 
jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali 
kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, 
sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.” 

  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 72:1-7, 18-19         (oleh Liturgos dan Umat) 

b. Nyanyian Sukacita  – NKB 23: 1,2 "Di Dalam Kasih Yang Teguh"   (umat 

berdiri) 

 

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                                  (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus           

b. Bacaan Injil  – Matius 3:1-12                                      (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 – “KEMULIAAN DALAM PERTOBATAN” 

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                               (Oleh Liturgos/Khusus CM-1) 

 

III. LITURGI KHUSUS SAKRAMEN BAPTISAN (Khusus Tempat Ibadah CM (pk. 

06:00 WIB) 

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: 2, “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 KHUSUS PENGAKUAN PERCAYA (SIDI)  

 Khusus Tempat Ibadah CM (pk. 09:00 WIB), Tempat Ibadah KRWG (pk. 

08.00) 

a. Pembacaan Pertelaan Pelayanan Pengakuan Percaya (Sidi) 

b. Doa mohon pimpinan Roh Kudus 

c. Pananting dan Ungkapan Pengakuan Percaya 



d. Nyanyian Umat – KJ 304: 3,4 Pandang, Ya Bapa, Dalam RahmatMu 

e. Penyampaian Berkat dan Doa Syukur 

f. Pengakuan Iman Rasuli   (dipimpin Pelayan Firman, para pengaku percaya 

menghadap umat) 

g. Penyerahan warga dewasa baru kepada Jemaat (umat duduk) 

h. Penyerahan Surat Tanda Pengakuan Percaya (Sidi) dan Alkitab 

i. Persembahan Pujian : Katekumen – Inilah Hidupku! 

 

V. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                     (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur            (oleh Liturgos)  

 Umat yang dikasihi Tuhan, Allah sudah melimpahkan begitu banyak berkat 
dalam kehidupan kita setiap hari. Sudah selayaknya kita juga senantiasa 
mengucap syukur atas segala anugerah-Nya yang saat ini akan kita wujudkan 
melalui persembahan serta mengingat sabda Tuhan dalam Efesus 5:20-21: 
“Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita 
Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita dan rendahkanlah dirimu seorang 
kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.” 

 Kini marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah melalui 
nyanyian dan doa syukur. 

 

b. Nyanyian Pengucapan Syukur  – KJ 302 - Kub'ri Persembahan  

   (dinyanyikan secukupnya sampai persembahan selesai diedarkan) 

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

Dilanjutkan dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 

 
IV. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Nas Pengutusan (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, pertobatan bukanlah sesuatu yang memalukan 
atau pelakunya pantas dipermalukan, melainkan justru sikap yang patut 
dipuji dan diteladani. Pertobatan adalah sebuah kemuliaan hidup beriman, 
yang berpangkal dari kesadaran akan hidup yang berdosa dan 
memerlukan perubahan serta komitmen. Dengan bertobat, perubahan 
besar akan nyata di kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita 



untuk bertobat kembali ke jalan yang benar, karena Yesus jawaban atas 
perubahan besar hidup kita. 

 

b.  Nyanyian Pengutusan  – PKJ 239: 1-3 Perubahan Besar 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 

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 kehidupan kita. 
Terimalah berkat Tuhan…  

        (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

      

U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 

 

b.  Nyanyian Penutup  – KJ 249: 1,2 Serikat Persaudaraan 

 

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. 


