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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
IBADAH MINGGU 22 JANUARI 2023 (HIJAU) 

 

TEMA : “BERSATU, MENGERJAKAN MISI ALLAH " 
 

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, 22 Januari 2023, 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: “BERSATU, MENGERJAKAN MISI ALLAH”. 

Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. Em. DS. 

Dariman (Gereja Toraja-CM), Pdt. Johan Kristantara – KRWG.. 

Selamat beribadah, Tuhan Memberkati kita! 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian KK 7: 1,2,3 

"Berhimpun Semua” 

Tata liturgi 
HUT GKJ BEKASI TIMUR, MINGGU KEEMPAT 



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

Majelis lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, 

Liturgos menyerahkan Alkitab kepada PF. 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 ini kita dasari dengan 

pengakuan bahwa Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang 

menciptakan langit dan bumi yang kasih setia-Nya kekal selama-lamanya 

dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan-Nya. Amin. 

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

P : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus 

Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Saudara-

saudara.  

U : Dan menyertai Saudara juga. 

 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                        (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah                                                       (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi oleh Tuhan. Perbedaan latar belakang agama, suku 

dan budaya bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu dan bukanlah 

penghalang bagi kita untuk hidup rukun dalam keharmonisan. Semua 

perbedaan dan keragaman itu justru harus diikat oleh persaudaraan 

sejati, diikat oleh kebersamaan, diikat oleh kesadaran yang kuat bahwa 

kita diberi satu misi, untuk merengkuh sebanyak mungkin orang jadi 



bagian Kerajaan Allah. Sudahkah GKJ Bekasi Timur di usia ke-12 bersatu 

mengerjakan misi Allah? 

  Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur dan kesetiaan kita 

kepada Allah, Sang Sumber Kehidupan untuk bersatu mengerjakan misi 

Allah hingga di seluruh dunia. 

b. Nyanyian Pujian  – KJ 255:1,2,3 "Di Seluruh Dunia" 

 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih                                              (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, ingatlah hukum kasih 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.” 

 

 Kita menyadari bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih itu 

secara benar. Kita masih sering mengutamakan diri sendiri daripada 

sesama. Untuk itu marilah dengan kesungguhan, ketulusan dan 

kerendahan hati, kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan di 

hadapan Tuhan serta mendoakan sesama kita yang mungkin pernah kita 

lukai dan mengampuni sesama yang pernah melukai kita. Mari berdoa 

secara pribadi … (Setelah doa pribadi dirasa cukup, Liturgos 

mengucapkan : (“Tuhan Yesus bimbinglah kami agar mampu 

meneladani-Mu dalam mengenakan kasih. Dengarkanlah doa kami, 

ya Tuhan. Amin”). 

 

c. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa  –  PKJ 43:1,3,4 Tuhan, Kami 

Berlumuran Dosa 



d. 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 dariTuhan, sebagaimana tertulis dalam I Yohanes 1:8-9 “Jika 

kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri 

dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka 

Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita 

dan menyucikan kita dari segala kejahatan” 

 

  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 27:1,4-9                  (oleh Liturgos dan Umat) 

b. Nyanyian Sukacita  – KJ 438:1,3,4 “Apapun Juga Menimpamu”    (umat 

berdiri) 

c. Persembahan Pujian (CM2) : Paduan Suara : Charita – Rebana (umat 

Duduk) 

 

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                                  (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 

b. Bacaan I  – I Korintus 1:10-18                                            (oleh Lektor) 

c. Bacaan Injil  – Matius 4:12-23             (oleh PF) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 

Tuhan dan melakukannya. Haleluya!" 

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



 

2. KHOTBAH – “BERSATU, MENGERJAKAN MISI ALLAH” 

3. RESPONS ATAS KHOTBAH  

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

b. Doa Syafaat 

c. Persembahan Pujian (CM2) : Paduan Suara  Charita – Mars GKJ Bekasi 

Timur 

d. Pengakuan Iman Rasuli                          (Oleh Liturgos) 

III. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                       (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur            (oleh Liturgos)  

Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan 

yang akan kita kumpulkan bersama, dengan mengingat sabda Tuhan dalam I 

Tawarikh 29:17 Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan 

berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya 

itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di 

sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan 

sukacita.” 

 Kini marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah melalui 

nyanyian dan doa syukur. 

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

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, perbedaan golongan bukan penghalang untuk 

hidup saling menghormati dan saling tolong-menolong. Di usia ke-12 GKJ 

Bekasi Timur kiranya kita dapat merengkuh sebanyak mungkin orang jadi 

bagian Kerajaan Allah dan bersatu untuk mengerjakan misi Allah. Kita 

dipanggil dan diutus untuk mewujudkan persekutuan yang benar, sesuai 

kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Allah melalui penyertaan Roh Kudus 

memampukan kita untuk menjalaninya. 

 

b. Nyanyian Pengutusan  – KJ 431 “Mari Menjadi Penjala Orang” (3x) 

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) 

 

U : Menyanyikan KJ 478c- “Amin, amin, amin”) 

b.  Nyanyian Penutup  – KK 599: 1,3 “Kita Satu di Dalam Tuhan” 

 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari 

mimbar utama/besar, kemudian menyerahkan Alkitab kepada Liturgos. PF akan 

mempersilahkan umat duduk, untuk masuk ke prosesi potong tumpeng dalam rangka 

Ulang tahun Gereja 

 



Doa Syukur & Pemotongan Tumpeng dalam rangka Ulang 

Tahun Gereja. 

 

1. Tumpeng di bawa masuk ke ruang ibadah (diiringi instrument lembut) 

2. Setelah tumpeng masuk, PF (CM1/2 : Pdt. Ribka E. Pratiwi, Cikarang : Pnt. 

Nugroho Widi, Karawang : Pdt. Johan Kristantara) mengucapkan narasi, 

sebagai berikut :  

 

Kini kita akan merayakan 12 tahun penyertaan Tuhan melalui prosesi 

pemotongan 

tumpeng. Selama 12 tahun, kita berjalan bersama, dan dalam prosesnya kita 

berjumpa dengan banyak keragaman budaya, karakter, ideologi dll yang 

dipresentasikan dengan lauk pauk yang juga beragam di sekitar tumpeng ini. 

Kiranya,  

kita semakin dipersatukan dalam keragaman, utk terus menyembah Allah 

sebagai yang terutama dalam segala keragaman persekutuan. 

 

3. PF memotong tumpeng 

4. Potongan tumpeng diserahkan pada ragam usia intergenerasional. 

5. Doa Syukur 

6. Diakhiri lagu Mars GKJ Bekasi Timur (Umat Berdiri) 

 

Setelah selesai menyanyikan lagu Mars GKJ Bekasi Timur, umat tetap PF dan 

liturgos meninggalkan ruang ibadah, (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. 


