
GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

Tata Ibadah Hari Natal

Tema

“Yang Tersaji Apa Adanya”

Senin, 25 Desember 2017



2

PERSIAPAN
 Penjelasan Tata Ibadah & Pengenalan lagu
 Doa Konsistori

PUJI-PUJIAN MERAYAKAN NATAL
P2 Hari ini Kristus telah lahir di tengah-tengah dunia.
J Janji keselamatan yang dinubuatkan para nabi

hadir di antara kita. Haleluya!

P2 Hari ini surga dan bumi bersukacita.
J Anugerah Allah yang Terindah yaitu Yesus Kristus

telah diberikan bagi kita. Haleluya!

P2 Hari ini kita dijadikan warga Kerajaan Allah.
Allah yang mewujud menjadi manusia
telah mendamaikan kita dengan diri-Nya. Haleluya!

Jemaat menyanyi  GB 393 HALELUYA
(dinyanyikan 2x, pada kali yang kedua nada dasar dapat dinaikkan 1/2)

P2 Jemaat, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir
di tengah-tengah persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
Jemaat menyanyi  KJ 99 GITA SORGA BERGEMA



3

1. Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!
Damai dan sejahtera turun dalam dunia.”
Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah serta,
permaklumkan Kabar Baik; Lahir Kristus, T’rang ajaib!
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!”

Prosesi ALKITAB dibawa masuk

2. Yang di sorga disembah Kristus, Raja yang baka,
lahir dalam dunia dan Maria bunda-Nya.
Dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal;
dalam Anak yang kecil nyatalah Imanuel!
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!”

3. Raja Damai yang besar, Surya Hidup yang benar,
menyembuhkan dunia di naungan sayap-Nya,
tak memandang diri-Nya, bahkan maut dit’rima-Nya,
lahir untuk memberi hidup baru abadi!
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!”

Votum
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit

dan bumi
J -

Nas Pembimbing: Yesaya 26 : 7
PF Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan

lurus baginya.

Salam
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,

Juruselamat kita, menyertai kamu.
J dan menyertaimu juga

Jemaat menyanyi  GB 136 MARI BERSUKACITA RAYAKAN NATAL

(Kantoria : Ref Awal & Bait 1)
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Perrmpuan Bukanlah raja ataupun ratu, Yusuf serta Maria dipilih-Nya.
Bukan yang congkak ataupun yang angkuh,
namun yang rendah hati dipakai-Nya.

Laki-laki Bukan di kota besar gemerlap,
kota mungil Bethlehem, kunjungan-Nya.
Apa yang hina di mata dunia; dilawat dan dibela, diangkat-
Nya.
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Semua Kini t’lah lahir seorang Putra,
lambang pemerintahan di bahu-Nya.
Allah perkasa, Bapa yang kekal,
damai dan sejahtera dib’rikan-Nya.

Litani Natal duduk
P2 Kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur.

Kita memuji-Nya karena Ia telah menganugerahkan Yesus Kristus.
J Kemuliaan bagi Sang Imanuel, Allah beserta kita.
P2 Kisah kelahiran Kristus tidak pernah menjadi usang.

Kita terus mengingat-rayakan kelahiran Mesias sebagai seorang bayi
dan terus menantikan kedatangan-Nya kembali dengan sukacita.

J Kemuliaan bagi Sang Raja yang telah lahir dan akan datang.
P2 Kita menyadari bahwa Kristus lahir

di tengah-tengah dunia yang suram akibat dosa dan ketidakadilan.
Nabi Yohanes menyerukan pertobatan
untuk menyambut kelahiran-Nya pada saat itu.
Sekarang ini, kita pun ingin memeriksa batin kita
dan memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang kita perbuat
agar kita layak merayakan Natal yang sesungguhnya.

J Kemuliaan bagi Sang Surya Pagi, Penghalau gelap dan maut.
P2 Sama seperti malaikat, kita memiliki Kabar Baik untuk diberitakan;

”Yesus Kristus telah hadir untuk mengubah kisah kita,
kita memiliki pengharapan; bebas dari dosa
dan memperoleh hidup yang kekal.”

J "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya."

Jemaat menyanyi  KJ 119 HAI DUNIA, GEMBIRALAH
Semua Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu!

Di hatimu terimalah! Bersama bersyukur,
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur!

Perempuan Hai dunia, elukanlah Rajamu, Penebus!
Hai bumi, laut, gunung, lembah,
bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus!

Laki-laki Janganlah dosa menetap di ladang dunia.
Sejahtera penuh berkat berlimpah s’lamanya,
berlimpah s’lamanya, berlimpah-limpah s’lamanya.

Semua Dialah Raja semesta, benar dan mulia.
Masyhurkanlah, hai dunia, besar anug’rah-Nya,
besar anug’rah-Nya, besar, besar anug’rah-Nya.
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 Kesaksian PS

PEMBERITAAN FIRMAN
Saat Teduh
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF ……

Pembacaan Alkitab
PF Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan: Haleluya!

J  KJ 473a HALELUYA
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas 3 : 1-9, yang menyatakan …..

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam
di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

J  KJ 474 KEPADA-MU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus sampai kekal abadi.

duduk

Khotbah

Saat Teduh

JAWABAN JEMAAT

Jemaat menyanyi  KJ 111 DI PALUNGAN DIBARINGKAN
(Kantoria Bait 1)
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2. Berbahagia semua yang mendapat kabarnya,
apalagi yang menyambut Dia dalam hatinya.
Anak suci, Jurus’lamat, kandang hewan rumah-Mu,
sudilah, ya Yesus, turun juga dalam hatiku.

3. Hatiku Engkau dapati bagai kandang tak bersih;
maukah Tuhan mendiami hati hina dan keji?
Tuhan Yesus, mari masuk, buat Natal bagiku,
hatiku jadikan sorga oleh kehadiran-Mu.

4. Dan kepada tiap orang yang hatinya membeku,
kar’na tidak menghayati arti kelahiran-Mu,
b’rilah, Tuhan, dari sorga sukacita yang kudus,
agar ikut merayakan Hari Lahir Penebus!

Pengakuan Iman
Doa Syafaat (Doa Bapa kami diakhiri Doxologi GB 389b)

 Kesaksian PS

Pengucapan Syukur

P4 Jemaat, mari memberi persembahan syukur dengan hati tulus dan
sukacita penuh! Seperti kata Pemazmur 4:5-6:
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada
TUHAN. Banyak orang berkata: "Siapa yang akan memperlihatkan
yang baik kepada kita?" Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya
TUHAN!

Jemaat menyanyi  KJ 297 Kau, Yesus, Raja Mahakaya

(Kantoria Bait 1)
Kau, Yesus, Raja Mahakaya, Kau jadi miskin bagiku.
Takhta-Mulah palungan saja, kandang rendah istana-Mu.
Kau, Yesus, Raja Mahakaya, Kau jadi miskin bagiku.

Kau, Tuhan, Allah Mahamulia, Kau jadi insan bagiku.
Yang Kautebus di dalam dunia hidup kekal bersama-Mu.
Kau, Tuhan, Allah Mahamulia, Kau jadi insan bagiku.

Saatnya memberi persembahan

Kau, Surya Kasih Mahatinggi, Kau, Jurus’lamat, kusembah.
Imanuel, hatiku ini buatlah suci berserah.
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Kau, Surya Kasih Mahatinggi, Kau, Jurus’lamat, kusembah.
Doa Syukur berdiri
P4 Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami merayakan Natal,

kami ingin terus menyadari bahwa
kami adalah orang-orang yang sangat beruntung
karena Engkau berkenan menyelamatkan kami
melalui kelahiran dan karya hidup Anak-Mu, Yesus Kristus.

J Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, ya Tuhan.
Namun, kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami
yang mengabdi kepada-Mu; dengan kata dan perbuatan.
Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami saat ini,
serta keinginan hati kami untuk mengabdi Engkau.
amin.

duduk
PENGUTUSAN

Warta Jemaat
Amanat Pengutusan berdiri
PF .....

Jemaat menyanyi  KJ 91 PUTRI SION NYANYILAH
(Kantoria Bait 1)

1. Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
Mari sambut Rajamu. Raja Damai t’rimalah!
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!

2. Hosiana, Putra Daud, umat-Mu berkatilah!
Dirikanlah takhta-Mu mahatinggi, mulia.
Hosiana, Putra Daud, umat-Mu berkatilah!

3. Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia.
Raja Damai abadi, Putra Allah yang kekal.
Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia!

Berkat
PF .......

J  KJ 478C AMIN

A--min, amin, a-min.
…Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri

hingga Alkitab dibawa keluar
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