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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
IBADAH MINGGU 5 FEBRUARI 2023 (HIJAU) 

 

TEMA : “HIDUP YANG BERDAMPAK" 
 

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, 5 Februari 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: “HIDUP YANG BERDAMPAK”. Pemberitaan Firman 

Tuhan akan disampaikan oleh Pdt, Johan Kristantara/CM1, Pdt. Mestika 

Hulu (Gereja BNKP)/CM2, Pdt.Suryadi (GKI Cikarang)/TI. CKRG, Pdt. 

Agus Paulus Husein (GKP Karawang)/TI. KRWG.  Selamat beribadah, 

Tuhan Memberkati kita! 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian PKJ 13:1,2,3 

“Kita Masuk Rumahnya” 

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 

Tata liturgi 
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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, di dalam syukur atas anugerah pemeliharaan 
Allah dalam kehidupan kita, 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 meninggalkan pekerjaan tangan-Nya.  

  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus 
Kristus kiranya menyertai Saudara-saudara. 

 

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

 

2. NYANYIAN PUJIAN  (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah                                                     (oleh Liturgos) 
L : Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Setiap orang memiliki potensi 

memengaruhi orang lain.  Pengaruhnya bisa positif atau negatif.  Orang 
yang membawa pengaruh positif disebut motivator atau inspirator, yang 
keberadaannya mampu memotivasi orang lain mengikuti jejaknya atau 
menjadi inspirasi bagi orang lain.  Sementara orang yang membawa 
pengaruh negatif atau buruk terhadap orang lain disebut provokator:  ia 
memrovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Dalam 
kehidupan kekristenan,Tuhan menginginkan setiap orang percaya 
memiliki kehidupan yang berdampak positif sesama, yang dapat 
menuntun sesama pada penebusan karena orang-orang melihat Yesus 
dalam diri pengikut-Nya. Sudahkah kehidupan kita berdampak positif bagi 
sesama dan menjadi kabar mulia? 

  Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur dan menuntun kita 
menjadi kabar mulia bagi sesama. 

 

b. Nyanyian Pujian  – KJ 383:1,2,3 Sungguh Indah Kabar Mulia 
 

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 Yakobus 2: 8. 
 



 “Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam Kitab 
Suci: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri", kamu berbuat 
baik.” 
 
Kita menyadari bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih itu secara 
benar bahkan masih sering melanggarnya. Cinta-kasih sering kali menjadi 
sebuah slogan dan kata yang belum mewujud secara nyata. Untuk itu marilah 
dengan kesungguhan, ketulusan dan kerendahan hati, kita mengakui dan 
memohon pengampunan atas pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan 
doa pribadi.  
 

Mari berdoa secara pribadi … (Setelah doa pribadi dirasa cukup, Liturgos 
mengucapkan : “Tuhan bimbinglah kami agar mampu menyatakan kasih-
Mu dan menyatakan hadir-Mu serta hidup kami menjadi kabar mulia bagi 
sesama sehingga mereka juga mendengar suara Yesus, sebagaimana 
kami mendengar suara-Nya. Tuhan dengarkanlah doa kami…Amin”). 
 

c. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa  –  KJ 144B:1,3 Suara Yesus 
Kudengar 

 

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 dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 43:25. 

 

   “Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena 
Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu.” 

 
   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 112: 1-10               (oleh Liturgos dan Umat) 
b. Nyanyian Sukacita  – Mazmur 112:1-5                     (umat berdiri) 

 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                                         (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I  – Yesaya 58:1-12  (oleh Lektor) 



c. Bacaan Injil  – Matius 5:13-20 (oleh PF) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 
Tuhan dan melakukannya. Haleluya!" 

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

2. KHOTBAH – “HIDUP YANG BERDAMPAK” 

 

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) 

 
 
III. LITURGI PURNAPELAYANAN DAN PENEGUHAN PENATUA DAN DIAKEN  

     (Khusus Tempat Ibadah Cut Mutia,  Ibadah pk. 06.00) 

a. Pelepasan Purna Pelayanan Anggota Majelis GKJ Bekasi Timur  
    Periode 2020 s/d. 2023 

• Pengantar 

• Doa Syukur 

• Peletakan (Pelepasan Stola Pelayanan) 

• Penyerahan Surat Ucapan Terima Kasih 
 

b. Peneguhan Anggota Majelis GKJ Bekasi Timur Periode 2023-2026 

• Pananting 

• Peneguhan Penatua dan/atau Diaken  

• Pemasangan Stola Pelayanan sebagai simbol kepemimpinan yang berhakekat 

• Pelayanan Berkat, diawali dengan nyanyian “Make Me A Servant” oleh 
anggota Majelis (Anggota Majelis baru berlutut di Altar, dikelilingi oleh anggota 
Majelis yang masih aktif melayani. Segenap umat bangkit berdiri) 

• Doa Syukur 

• Pengakuan Iman Rasuli (khusus CM-1) 

• Penyerahan kepada jemaat 

• Penyerahan Surat Keputusan peneguhan Majelis 
 
IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur               (oleh Liturgos)  
Umat yang dikasihi Tuhan, meskipun kehidupan yang kita jalani tidak akan 
pernah lepas dari berbagai pergumulan tetapi damai sejahtera-Nya 
memampukan kita menghadapinya. Oleh sebab itu marilah kita mengucapkan 



syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan 
bersama, dengan mengingat sabda Tuhan dalam dasari dari Mazmur 52:11, 
 
“Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang 
bertindak; karena nama-Mu baik, aku hendak memasyhurkannya di depan 
orang-orang yang Kaukasihi!” 

 
 Kini marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah melalui 

nyanyian dan doa syukur. 
 
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur  – PKJ 146 :1-dst Bawa 

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

Ditutup dengan Doa Bapa Kami dan diakhiri dengan KJ. 475 – “Kar’na 
Engkaulah.” 

 
V. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Nas Pengutusan (oleh Liturgos) 
L : Umat yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya yang mampu 

berdampak  adalah yang memiliki karakter baik, yang tampak nyata dalam 
setiap perkataan dan perbuatan, karena keberadaan orang percaya di 
tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat 
dibaca dan dilihat oleh semua orang.  "...kamu adalah surat Kristus, yang 
ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh 
dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh 
daging, yaitu di dalam hati manusia."  (2 Korintus 3:3). 
Kiranya Tuhan Allah melalui penyertaan Roh Kudus memampukan kita 
untuk menjalaninya. 

 
b. Nyanyian Pengutusan  – NKB 200:1,2 Di Jalan Hidup Yang Lebar, 

Sempit 
 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 

P : Umat yang dikasihi Tuhan tunaikanlah tanggung jawabmu sebagai 
pengikut Yesus, hiduplah dalam persekutuan yang benar, dan terimalah 
berkat Tuhan: Terimalah berkat Tuhan. (Berkat disampaikan) 

 

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

b.  Nyanyian Penutup  – NKB 200:3 Di Jalan Hidup Yang Lebar, Sempit 
 



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. 


