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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
IBADAH MINGGU 11 DESEMBER 2022 (MERAH) 

 

TEMA : “KEMULIAAN DALAM KESEDERHANAAN HIDUP " 
 

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 Adven III, 11 Desember 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) 
 

Pada Ibadah Minggu Adven III ini kita akan menghayati tema: 

“KEMULIAAN DALAM KESEDERHANAAN HIDUP” Pemberitaan Firman 

Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. Ribka Evelina Pratiwi(CM), Pdt. Samuel 

Silo Samekto(CKRG-GKJ Pondok Gede), Pdt. Ester Rela Intarti(KRWG-GKJ 

Pondok Gede). Selamat beribadah, Tuhan Memberkati kita! 
 

5. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

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

KJ 4: 1-3, “Hai Mari Sembah”  

Tata liturgi 
MINGGU ADVENT III, MINGGU KEDUA 



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

Majelis lainnya memasuki ruang ibadah, berjajar di depan altar sampai 

nyanyian pembuka selesai. 

7. Sesudah lagu  pembuka selesai dinyanyikan, dan sebelum serah terima Alkitab, 

Pelayan Firman yang membawa tulisan, maju ke palungan di altar dan 

mengucapkan narasi: 

 

 “Ya Yesus Kristus, Sang Manusia Natal, pada Minggu Adven ke III ini, kami 

mempersembahkan komitmen kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Ketika dunia sekitar kami berlomba-lomba untuk memiliki lebih banyak, biarlah 

kami meneladani Yohanes Pembaptis, yang walau hidup dalam 

kesederhanaan, namun sungguh memancarkan kemuliaan-Mu dengan 

mengabdikan segenap hidupnya demi melakukan kehendak-Mu.” 

 

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 

Adven III 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, kita beribadah bersama, kita juga akan mengikuti 

Perjamuan Kudus bersama-sama. Semua anak kecil boleh ikut, semua 

orang yang besar pun boleh ikut asal hatinya rendah bagi anak-anak. Mari 

jangan ragu, kita semua datang kepada Allah! 

b. Nyanyian Pujian, KJ 154: 1-2, “Biarlah Semua Anak” 

 



3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih   (oleh Liturgos) 

L :  

  Ingatlah Hukum Kasih dalam Markus 12: 28-31, “Lalu seorang ahli 

Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab 

dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang 

itu, datang kepada-Nya dan bertanya: “Hukum manakah yang paling 

utama?” Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai 

orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum 

yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 

Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini.” 
 

Mari kita berdoa mohon ampun 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 – PKJ 197, “Buka Mataku” (2 

kali) 
 

c. Berita Pengampunan Dosa                       (oleh PF)  

PF:  “Saudara-saudari dan juga anak-anakku, Firman Tuhan dalam Amsal 16: 

6  

     berkata, “Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena 

takut akan  TUHAN orang menjauhi kejahatan” 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 146: 5-10                     (oleh jemaat remaja) 

b. Nyanyian Sukacita  – KJ 84: 1-2, “Ya Yesus, Dikau Kurindukan”  

(umat berdiri)                                



                                                                                      

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                      (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 

b. Bacaan   – Matius 11: 2-11   (oleh PF) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 

Tuhan dan melakukannya. Maranatha!" 

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

 

2. KHOTBAH - “KEMULIAAN DALAM KESEDERHANAAN HIDUP”  

 

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      (oleh keluarga) 

c. Persembahan Pujian   

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

 

III.   LITURGI KHUSUS SAKRAMEN PERJAMUAN  

 a. Pembacaan Pertelaan Sakramen Perjamuan 

 b. Doa mohon pimpinan Roh Kudus 

 c. Pananting/Persiapan Umat secara Pribadi  

 d. Nyanyian Umat – KJ 184: 1-2, “Yesus Sayang Padaku” 

 e. Pelayanan Roti dan Anggur 

 f. Doa Syukur 

 g. Nyanyian Umat – KJ 184: 3-4, “Yesus Sayang Padaku” 

 

IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                             (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur                                                      (oleh Liturgos)  



Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, mari mengumpulkan 

persembahan kita!. Persembahan ibadah minggu ini kita dasari dari Roma 11: 

36-12: 1, “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada 

Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! 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.” 

Kita akan menyanyikan nyanyian persembahan bait 1 dan 2 terlebih dahulu, 

lalu saat instrument, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Begitu 

persembahan terkumpul, umat dimohon berdiri untuk bersama menyanyikan 

bait yang ke 3. Kini marilah kita nyatakan ungkapan syukur dan sukacita itu 

kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur. 

b.  Nyanyian Pengucapan Syukur  KJ 302:1-3, “Kub’ri Persembahan” 

   

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 belajar untuk hidup sederhana! 

 

b.  Nyanyian Pengutusan  – NKB 193: 1 dan 3, “Aku Hendak tetap Berhati 

Tulus” 

 

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  – NKB 193: 4-5, “Aku Hendak tetap Berhati Tulus” 

 

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


