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PERSIAPAN 

 Penjelasan Tata Ibadah & Pengenalan lagu 

 Doa Konsistori      

 
4 lilin sudah menyala, tanda kita 

berada dalam Minggu Advent IV 

 

 

 

Ucapan Selamat Datang 
P2  Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran 

saudara-saudara dalam Ibadah Malam Natal ini.  

  Tema renungan malam ini adalah « Sukacita Yang 

Besar « dari Kitab YESAYA 9 : 1 - 6 

    Pemberitaan Firman saat ini akan disampaikan oleh 

........................ 

  Kiranya Ibadah ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan 

Sang Bayi Natal yang telah datang di dunia. 

Ungkapan Situasi      Lukas 2 :8-14 

P2 Pada malam itu para gembala tinggal di padang menjaga kawanan 

ternak mereka.Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat 

mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka 

sangat ketakutan.  

 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: 

”JANGAN TAKUT, SEBAB SESUNGGUHNYA AKU 

MEMBERITAKAN KEPADAMU KESUKAAN BESAR 

UNTUK SELURUH BANGSA: 

HARI INI TELAH LAHIR BAGIMU JURUSELAMAT, 

YAITU KRISTUS, TUHAN, DI KOTA DAUD. 

DAN INILAH TANDANYA BAGIMU: KAMU AKAN 

MENJUMPAI SEORANG BAYI DIBUNGKUS DENGAN 

LAMPIN DAN TERBARING DALAM PALUNGAN.” 

 Dan tiba-tiba tampaklah Bersama-sama dengan malaikat itu 

sejumlah besar bala tantara sorga yang memuji Allah, katanya: 

 

Jemaat “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai 

sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-

Nya”       

P2 : Jemaat, mari berdiri  untuk menyambut Sang Imanuel yang datang 

melawat kita. 



 3 

 

MENGHADAP ALLAH 

Nyanyian Jemaat KJ 96 “DI MALAM SUNYI BERGEMA” (do=bes)  
 

Kantoria (1) Di malam sunyi bergema nyanyian mulia. 

  Malaikat turun mendekat dengan beritanya, 

  “Sejaht’ra bagi dunia, t’lah datang Penebus.” 

  Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. 

Perempuan (2)   Tetap malaikat menembus angkasa yang gelap, 

membawa kidung damaiNya di bumi yang penat; 

Laki-Laki                  sayapnya dikembangkannya di atas yang sendu; 

di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus. 

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

Semua (3)   Tetapi dosa pun tetap melanda dunia, 

menyangkal kidung Kabar Baik sekian lamanya. 

Hai insan, buka hatimu, mengapa rusuh t'rus? 

Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. 

Votum 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan 

langit dan bumi  

 
Jemaat     
  
 

 

Nas Pembimbing      Matius 4:16ukl 

PF  “Bangsa yang diam dalam kegelapan , telah melihat Terang yang 

besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, 

telah terbit Terang.”  

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

dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita. 
 

Jemaat   dan menyertaimu juga 
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Nyanyian Jemaat KJ 96 “DI MALAM SUNYI BERGEMA” (do=bes)  
 

Kantoria  (4)  Hai, kamu yang menanggung b'rat,  

   yang hidup tertekan, mendaki, susah jalanmu,  

   langkahmu pun pelan, 

 Hai lihat, hari jadi t'rang, bebanmu ditebus. 

   Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. 
 

Semua  (5)  T'lah hampir penggenapannya nubuat kaum nabi: 

       'Kan datang zaman mulia, indahnya tak terp'ri. 

       Seluruh dunia 'kan penuh sejaht'ra Penebus 

       serta mengulang menggema nyanyian yang kudus. 

 

Pengakuan Di Palungan                Jemaat duduk  
 

P2   Jemaat yang dikasihi Allah, di keheningan malam Natal ini, 

mari mengaku dosa-dosa kita 
Diiringi instrumen GB 142 

(umat diberi kesempatan berdoa secara pribadi) 

P2  Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa cahaya terang 

benderang di tengah dunia yang gelap gulita karena dosa. 

Jemaat TUHAN, AMPUNILAH KAMI! 

P2 Engkaulah Sang Pembebas yang mengangkat beban  

derita kami dan mematahkan tongkat-tongkat penindas.  

Tuhan Yesus tolonglah kami. 

Jemaat  TUHAN, AMPUNILAH KAMI! 

P2  Engkaulah penasihat yang ajaib, raja perkasa, pembawa 

damai, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, Tuhan, 

kasihanilah kami. 

Jemaat TUHAN, AMPUNILAH KAMI! 

P2 Semoga kami beroleh kekuatan batin supaya merasakan 

damai-Mu dan tidak takut menghadapi kehidupan sehari-hari. 
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Nyanyian Jemaat    Gita Bakti 142 ”Pada Malam Kudus”  
  

 

Kantoria   

 

 

 

 

  
Semua                         (2) Hati pun hangatlah, kuatir hilang lenyap. 

           Hidup menjadi cerah: "Datang, ya Yesus, seg'ra" 

 

Semua                          (3)  Kidung pun terdengar; suara malak gemar, 

            membubung tinggi megah:"Datang, ya Yesus, seg'ra" 

 

Berita Anugerah      Mikha 5:2-4a 
   PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan 

berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mikha 5 : 2 – 4 a  

”Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang 

akan melahirkan telah melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-

saudaranya akan kembali kepada orang Israel.  

 Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam 

kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka 

akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, 

dan dia menjadi damai sejahtera.”  

 Demikianlah Anugerah Allah. 

Jemaat   Syukur kepada Tuhan, Amin 

(umat saling berjabat tangan dan saling Mengucap ”Salam Damai”) 

Nyanyian Jemaat KJ 105 ”YA ANAK KECIL”  (do=g) 3 ketuk 

Kantoria (1)   Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Engkau diutus Bapa-Mu 

       dan dari sorga mulia Kau jadi hamba terendah, 

       ya Anak kecil, ya Anak lembut.  

Semua (2)  Ya Anak kecil, ya Anak lembut, segala dosa Kautebus; 

       Kau hantar kami, umat-Mu, ke haribaan Bapa-Mu, 

      ya Anak kecil, ya Anak lembut.  
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(3)   Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Kau turun dari takhta-Mu; 

        Engkau beri bahagia pengganti duka dunia, 

        ya Anak kecil, ya Anak lembut. 
 

Sukacita Hidup Baru   
PF : Sebagai orang-orang yang telah dibaharui oleh kasih-Nya, 

mari kita berdiri untuk mendengarkan Perintah Hidup Baru 

seperti yang tertulis dalam  Matius 5:13-16 yang 

menasihatkan. . . . . .  

  Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 

dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

Nyanyian Jemaat  KJ 100 ”Muliakanlah”  (do=d) 4 ketuk 

 
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.                                              

 Jemaat duduk  
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do = abes MM + 72

0 5 3 4 5   7 1 1 7 5 5 0 5 7 1 3

Ke- pa - da - Mu pu - ji - pu - ji  - an,   ma- dah syu-kur

1 3 4 3 1 3 7 7 . ' 3 4 4 3 3 1

dan se - ga - la ke - mu-lia - an: Ya Ba - pa, Pu - tra, Roh

3 1 7 . '  7 7 5 5 7 1 7 5   7 5   4 3 .

Ku   - dus  sampai ke - kal se - la - ma- la   - ma  - nya.

PELAYANAN FIRMAN 
       

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
Pembacaan Alkitab 

PF Mari kita berdiri untuk menyambut Firman Tuhan: 

HALELUYA!  

 

Jemaat  Haleluya!  Haleluya!   Gita Bakti 394 

  Pujilah Tuhanmu s’lamanya:  Haleluya! 

  Nyanyi dan soraklah:  agungkan nama-Nya! 

  Pujilah Tuhanmu s’lamanya:  Haleluya! 

 

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 9 : 1-6, yang menyatakan 

…. Demikianlah Pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah  Sabda  Kristus dengan segala kekayaannya 

menetap di antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. 
 

 

Jemaat  KEPADA-MU PUJI-PUJIAN  -    Gita Bakti no 392B 

 
 

 
   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Khotbah      jemaat duduk  
 

 

Saat Teduh  

(da lam kehen ingan,  umat  merenungkan F i rman Al lah  yang baru  
d isampaikan)  
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JAWABAN  JEMAAT 
 

Nyanyian Jemaat  Gita Bakti 145  ”Dalam Dunia Yang Resah”   

 

Kantoria: 

 
 

Perempuan  (5)   Sang Ilahi yang kudus 

   Sungguh kasihMu lembut 

Laki-laki   Datang dari sorga t’rang. 

   Masuk dunia yang kelam.       Ref. (Semua) 

 

Semua  (6)   Bayi kudus ajarlah 

   agar kami merendah 

   dan berlaku yang lembut 

   turut rupa wajahMu.            Ref. (Semua) 
      

Pengakuan Iman :                                                        berdiri 
            duduk 

 
Doa Syafaat   (diakhir dengan Doa Bapa kami dan Doxologi KJ 475) 
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Pengucapan Syukur 
 

Ajakan Memberi                

P4 Kebahagiaan Natal bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan, 

tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai 

Juruselamat. 

 Oleh karenanya, mari angkat suara dan nyatakan syukurmu dalam 

nyanyian dan pemberian sukarela.  
 

Nyanyian Jemaat  Kidung Keesaan 470  ”Ucap Syukur Pada Tuhan”  
(Bait 1 Kantoria, Bait 2 & 3 semua) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
--- umat memberi persembahan ke Palungan --- 

 

2. Nyanyikanlah dengan riang kar'na kasih setia Tuhan, nyanyilah.  

Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.  
 

-- umat memberi persembahan melalui kantong yang diedarkan oleh Majelis -- 
 

3. Muliakan nama Tuhan kar'na kuasanya abadi, muliakan.  

Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya. 
 

Doa Syukur       Jemaat berdiri  

P4 Terimalah pemberian kami ini, ya Yesus, Putera Natal. Meskipun bukan 

berupa emas, kemenyan atau pun mur seperti pemberian para Majus 

dahulu, namun lewat pemberian ini, kami ingin menyatakan kesediaan 

untuk memberi seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, 

kudus dan berkenan kepada-Mu, sebab Engkau telah lebih dulu 

mempersembahkan  diri-Mu bagi keselamatan kami.  
 

JEMAAT DALAM NAMA KRISTUS, TUHAN, KAMI BERDOA. AMIN.   
                  

PENGUTUSAN 
 

Warta Jemaat       Jemaat duduk 
   

Amanat Pengutusan & Penyalaan Lilin Natal                                 

Lampu dimatikan, diiringi instrumen KJ 92 
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PF Ya Tuhan, dalam kegelapan hidup yang kami alami Engkau 

berkenan hadir menyapa kami dengan Api yang abadi. 

Jemaat TERANG ITU MENERANGI HIDUP KAMI SUPAYA 

KAMI BERANI MENJALANI HIDUP KARENA 

ENGKAU MENGUNDANG KAMI BERHIMPUN DI 

SEKITAR PALUNGAN-MU. 

PF turun dari mimbar untuk menyalakan Lilin Natal.  
Semua Majelis bertugas, bersiap untuk menerima Api Lilin dari PF 

dan meneruskan kepada seluruh umat. 
Setelah semua lilin menyala, PF dan Majelis bertugas kembali ke tempat. 

Jemaat berdiri dan bernyanyi 
 

Nyanyian Jemaat   KJ 92 “Malam Kudus” (do=bes) 6 ketuk 

 

Prmpn      (1)  Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap. 

  Hanya dua berjaga terus – ayah bunda mesra dan kudus; 

  Anak tidur tenang, Anak tidur tenang. 
 

Laki-laki  (2)  Malam kudus, sunyi senyap. Kabar Baik menggegap; 

  Bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya: 

  “Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!”  

Semua  (3)  Malam kudus, sunyi senyap. Kurnia dan berkat  

  tercermin bagi kami terus di wajah-Mu, ya Anak kudus, 

  cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. 

 
---  setelah menyanyi, semua lilin dimatikan, 

 semua lampu dinyalakan kembali ---  

PF Jemaat Tuhan,  

Kelahiran Raja Damai membawa sukacita dan damai pada seluruh bumi. 

Sukacita dan kedamaian Natal mampu mengikis segala benci dan 

prasangka, juga menghadirkan kasih dan kesempatan baru bagi semua 

orang. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menyambut 

kelahiran Yesus dengan terlebih dahulu mendamaikan hati kita, kemudian 

menyebarkan damai itu kepada semua orang. 

 
Nyanyian Jemaat   KJ 120 “Hai, Siarkan Di Gunung” (do=g) 4 ketuk 

 

SEMUA REFREIN 

HAI, SIARKAN DI GUNUNG DI BUKIT DAN DI MANA JUA, 

HAI, SIARKAN DI GUNUNG LAHIRNYA ALMASIH! 
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Prmpn  (1)   Di waktu kaum gembala menjaga dombanya 

       Terpancar dari langit cahaya mulia. 

       Refrein 

Laki-laki  (2)  Gembala sangat takut ketika mendengar 

       nyanyian bala sorga gempita menggegar. 

       Refrein 

SEMUA (3)   TERBARING DI PALUNGAN YANG HINA DAN RENDAH, 

       SANG BAYI MENYAMPAIKAN SELAMAT DUNIA. 

       Refrein 

 

Berkat        Bilangan 6:24-26 

PF  Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada 

 Tuhan untuk menerima berkat-Nya : 

”Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 

Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya 

dan memberi engkau kasih karunia; 

Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 

dan memberi engkau damai sejahtera” 
 

Jemaat Amin  GB. 402C 
 
 
 
 
 
 

 

…Jemaat tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar 
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