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PERSIAPAN
 Penjelasan Tata Ibadah & Pengenalan lagu
 Doa Konsistori

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2. Selamat sore/malam jemaat sekalian,

Selamat datang untuk beribadah di rumah Tuhan.
Pemberitaan Firman saat ini akan disampaikan oleh ............................

---- Penyalaan empat lilin Advent

Empat lilin sudah menyala, pertanda kita telah melewati empat
Minggu Advent. Kini kita berada di malam kudus; malam kita
merayakan Kristus lahir.

UNGKAPAN SITUASI
P2 Malam itu bala tentara Sorga dan para gembala memuji dan

memuliakan Allah atas kelahiran Juruselamat dunia, Para gembala
melupakan segala kepenatan dan kesulitan yang mereka hadapi,
merasakan kebahagiaan dan bersuka cita menerima
berita kelahiran Yesus Kristus lalu menjumpai bayi Yesus
yang lahir itu.

Akankah rasa bahagia dan sukacita yang mereka ter ima
menguasai hati dan pikiran kita di tengah kepenatan dan
kesuli tan hidup yang kita hadapi .

Kantoria/PS  O Datanglah, Imanuel – KJ 81

O, datanglah, Imanuel, tebus umatMu Israel
yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya.
Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel!

P2 Luapan kebahagiaan dan sukacita yang mereka rasa dan
alami menerima anugerah Allah bertumbuh dalam hati
dan berbuah dalam hidup.

Alangkah indahnya madah yang dikumandangkan malam
itu mewarnai dunia yang kelam dengan terang-Nya.
Mengajak dunia merasakan kebahagiaan abadi yang
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dikaruniakan Allah melalui Putera-Nya yang lahir
kedalam dunia.

Niat dan kehendak Allah untuk menyelamatkan dunia
telah dinyatakan dengan kehadiran Yesus Kr istus yang
lahir di kandang domba, tanda kepedulian Allah kepada
dunia yang cemar oleh dosa. Dia yang di atas segalanya
mau merendahkan dir i-Nya demi menyelamatkan dunia.

Arahkanlah hati kepada-Nya dan naikkanlah syukur atas
kasih Allah yang dianugerahkan kepada dunia.

Terang itu datang untuk menerangi kegelapan kita, agar
kita tetap bersinar dan mari lah kita merajut kehendak
baik yang Allah nyatakan bagi kita.

Angkat dan senandungkanlah puj ian kemul iaan bagi Al lah,
serukanlah kepada dunia kabar bahagia dan suka cita itu
dalam ref leksi kehidupan yang nyata dengan berbagai
keragaman menyatu dalam kasih Allah yang sejati .

Jemaat  Di Malam Sunyi Bergema – KJ 96

Lk-lk Di malam sunyi bergema nyanyian mulia.
Prmpn Malaikat turun mendekat dengan beritanya,
Semua "Sejaht'ra bagi dunia, t'lah datang Penebus.”
Kantoria Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus.

Lewati setiap jalan beritakan dan bagikan kasih-Nya
walau berat jalan hidup yang harus ditempuh, hati sedih
mengeluh, jangan berhenti , jangan ragu, Tuhan selalu
menyertai, Imanuel .

-Saat hening–

P2 Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita memuji Tuhan dengan penuh
rasa syukur, menyambut Sang Imanuel yang datang melawat kita.

berdiri
MENGHADAP ALLAH
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Nyanyian Jemaat : DI MALAM NATAL YANG KUDUS – GB 135 : 1-4.

----- Prosesi Alkitab dibawa masuk -----

VOTUM
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PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit
dan bumi

J A – min

Nas Pembimbing: Yesaya 7 : 14
PF “Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu

pertanda : Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan
Dia Imanuel.”

Salam
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari

Yesus Kristus, Anak Bapa, menyertai saudara
J dan menyertaimu juga

Nyanyian Jemaat PADA MALAM LAHIRNYA SANG MESIAS – GB 137

duduk
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PENGAKUAN DOSA
P2 Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita masing–masing mengaku dosa-

dosa kita di hadapan Allah.
(hening – berdoa pribadi)

Ya Tuhan bila ternyata dari kehidupan yang telah kami lalui ada
banyak hal yang tidak patut dan berkenan dihadapan-Mu dengan
sengaja atau tidak sengaja kami lakukan, ampunilah kami dan berilah
kami hati yang selalu diperbaharui oleh roh-Mu yang kudus

J ANAK DOMBA ALLAH – G B 31

Berita Anugerah
PF Bagi setiap orang yang mau mengaku dosanya dengan sungguh dan

bertobat, berita anugerah pengampunan tertulis dalam Yesaya 52 :
9-10, yang menyatakan: Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-
sama, hai reruntuhan Yerusalem! Sebab TUHAN telah menghibur
umat-Nya, telah menebus Yerusalem. TUHAN telah menunjukkan
tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa; maka segala
ujung bumimelihat keselamatanyang dari Allah kita.

Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa, Anak dan Roh Kudus.

J Syukur kepada Tuhan. Amin
Nyanyian Jemaat BERNYANYILAH MERDU – KJ 106 : 1,3,4
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Kantoria Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur!
Jurus’lamat dunia dan Surya hidupmu
terbaring di palungan di malam yang kudus:
Yesus, Penebus, Yesus, Penebus.

Kantoria PadaMu yang lembut ‘ku datang bertelut.
Jemaat Kau menanggung dosa seluruh umatMu
Kantoria dan Kauberi sentosa mengganti kemelut.
Semua ‘Ku sembah sujud, ‘ku sembah sujud.

Lk-lk Di sorga bergema nyanyian Gloria:
Prmpn segenap malaikat memuji Tuhannya.
Lk-lk Sejahtera dan s’lamat mengisi dunia
Semua s’lama-lamanya, s’lama-lamanya.

Perintah Hidup Baru
PF Sebagai orang-orang yang telah dibaharui oleh kasih-Nya, mari kita

berdiri untuk mendengarkan Perintah Hidup Baru sebagaimana
tertulis dalam Matius 5:13-16 yang menyatakan....

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Nyanyian Kemuliaan: MULIAKANLAH - KJ 100
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Perempuan Muliakanlah,
Laki-laki muliakanlah
Perempuan Tuhan Allah,
Laki-laki Tuhan Allah
Semua Maha tinggi!
Perempuan Damai sejaht’ra turun ke bumi
Laki-laki bagi orang pengasihan-Nya.
Perempuan Muliakanlah Tuhan Allah!
Laki-laki Muliakanlah Tuhan Allah!
Perempuan Damai sejaht’ra turun ke bumi,
Laki-laki damai sejaht’ra turun ke bumi
Perempuan bagi orang, bagi orang pengasihan-Nya,
Laki-laki Bagi orang pengasihan-Nya, pengasihan-Nya.
Perempuan Muliakanlah,
Laki-laki muliakanlah
Perempuan Tuhan Allah,
Laki-laki Tuhan Allah
Semua Mahatinggi!
Perempuan Damai sejaht’ra turun ke bumi
Laki-laki bagi orang pengasihan-Nya.
Perempuan Amin,
Laki-laki amin,
Semua amin.

duduk

PEMBERITAAN FIRMAN

-Saat Teduh-

(Jemaat dimohon hening, mempersiapkan hati & pikiran menyambut Firman
Allah)

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF ....
Pembacaan Alkitab
PF Mari kita berdiri untuk menyambut Firman Tuhan:

Haleluya!

J HALELUYA (GB 394)

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 2 :8-20, yang mengisahkan …..
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PF Hendaklah Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di
antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah.

J KEPADA-MU PUJI-PUJIAN - GB 392B

duduk
Khotbah

Saat Teduh
(da lam kehen ingan, Jemaat merenungkan Fi rman Al lah yang baru

di sampaikan)

JAWABAN JEMAAT
Penyalaan Lilin Natal

---- Instrumental lagu Malam Kudus, lampu di matikan.
PF turun dari mimbar menyalakan lilin Natal

Kantoria/PS  Satu Lilin Kita Nyalakan – GB 127

Para pelayan mengambil sumber api dari lilin Natal untuk menyalakan lilin di
tangannya kemudian melanjutkan untuk menyalakan lilin di tangan warga

jemaat. Setelah semua lilin menyala, PF kembali ke mimbar.
Jemaat berdiri dan menyanyi.

Nyanyian MALAM KUDUS – KJ 92 : 1-3

Semua Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap.
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Hanya dua berjaga terus – ayah bunda mesra dan kudus;
Anak tidur tenang, anak tidur tenang

Permp Malam kudus, sunyi senyap. Kabar baik menggegap;
Lk-lk bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya:
Semua “Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom.

Semua Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat.
Tercermin bagi kami terus, diwajah-Mu ya Anak Kudus,
cinta kasih kekal, cinta kasih kekal.

PENGAKUAN IMAN berdiri-
-duduk-

DOA SYAFAAT (Doa Bapa kami diakhiri Doxologi KJ 475)

PENGUCAPAN SYUKUR
P4 Rasa syukur merayakan hari Natal mari kita wujudkan dengan

memberi persembahan syukur dalam sukacita yang dipersembahkan
bagi pelayanan kasih.

Nyanyian Persembahan GERANGAN BAYI APAKAH – GB 148 :1-3
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J Mengapa Dia terletak di kandang amat hina?
Sang Kalam sudah menjelma hendak menolong kita
Ref: Semua

-persembahan diedarkan-

Prmpn Bawalah mas, menyan dan mur sebagai persembahan;
Lk-lk akuilah Dia Rajamu yang b’ri kau kelepasan.

Ref: Semua

Doa Syukur -berdiri-
P4 Ya Bapa , merayakan Malam Natal teringat saat malaikat sorga dan

para gembala menaikkan sembah dan senandungkan pujian
kemuliaan bagi-Mu.

J Para majus mempersembahkan mas, kemenyan dan mur
persembahan yang terbaik yang mereka miliki.
Saat ini kami pun memberikan persembahan hati yang bersyukur,
yang nilainya tidak dapat dibandingkan,
tidak dapat menggantikan pemberian-Mu bagi kami, yang bersumber
dari kasih-Mu, melalui Yesus Kristus yang lahir kedunia untuk
menebus dosa.
kiranya Engkau berkenan menguduskannya guna merajut kehendak
baik dalam perjumpaan dengan sesama untuk menyelami kekayaan
kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. Amin.

-duduk-

PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT

Amanat Pengutusan -berdiri-
PF Sebagaimana para Malaikat dan para gembala menyampaikan pesan

sukacita dalam madah kemuliaan bagi Allah yang menyatakan kasih
kepada dunia dengan kelahiran Yesus Kristus. Marilah kita nyatakan
damai dan kasih Allah dalam perjumpaan kita dengan sesama.

Nyanyian Pengutusan GEMBIRALAH SAUDARA – GB 150 : 1-4
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Lk-lk Gembala meninggalkan dombanya ditempat
pergi menuju Betlehem, gembira dan cepat
mencari Raja baru, penuh dengan berkat. Ref. Semua

Prmpn Didalam kandang domba serta dengan ternak
seorang Bayi nampak berbaring dan nyenyak
Gembala mendekati , berlutut menyembah. Ref. Semua

Semua Sekarang, hai saudara yang berbahagia
kasihilah sesama , sejati dan mesra
Bersemarak Hari Natal, alangkah indahnya

BERKAT
PF ....................
J Amin - KJ 478 C

-Saat hening
…tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar


	PERSIAPAN

