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PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH 
o Ibadah Natal dapat diikuti melalui kanal Youtube GPIB. Gideon secara 

recorded streaming yang dimulai tepat pukul 09.00 WIB. (softcopy tata 
ibadah akan disediakan dan dapat diperbanyak) 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 
o Persiapan Alkitab, persembahan dan gawai(gadget) yang dapat 

mendukung untuk melakukan peribadahan.  
o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dapat 

dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor 
pelayanan, atau melalui transfer Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 
2005-01-000052-56-0, atau juga dapat melalui QRIS yang tersedia. 

o Selamat beribadah. 

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 : Bapak/ Ibu/ Saudara/i, selamat Natal!   
  
  Presbiter GPIB Jemaat Gideon menyambut dengan penuh sukacita 

kehadiran kita semua dalam Ibadah Natal melalui recorded streaming 
di rumah masing-masing.   

  Tema ibadah ini adalah “Silsilah Yesus Kristus dan Pemenuhan 
Janji Allah” yang diambil dari Injil Matius 1:1-17.   

  Kiranya Tuhan Yesus, Sang bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti 
diri kita.   

  Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. John F.C. Pattiasina. 

 
AJAKAN BERIBADAH 
P 2 : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang 

akan memasuki ruang ibadah. 
 

MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Jemaat    Kidung Jemaat no. 109 
 

HAI, MARI BERHIMPUN 
do = g 4 ketuk 

 

(1) Hai, mari berhimpun dan bersukaria!   
Hai mari semua ke Betlehem. 

Lihat yang lahir, Raja Balasorga!  Sembah dan puji Dia; 
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tu --- hanmu. 

 
Prosesi masuk 
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(6)  Demi kita ini Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh: 
Cinta kasih-Nya patut kita balas!   

Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tu --- hanmu. 

Votum       Matius 28:19 

PF : Ibadah Hari Natal hari ini ditahbiskan Dalam nama Bapa dan Anak 

dan Roh Kudus 

Jemaat : A --- min    Kidung Jemaat 476a 

 

Nas Pembimbing    Lukas 1:68, 69, 72-75 
PF : Nas pembimbing yang melandasi pembacaan firman hari ini diambil 

dari Alkitab, yang menyatakan:  

  "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan 

membawa kelepasan baginya, Ia menumbuhkan sebuah tanduk 

keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu … 

untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan 

mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang 

diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia 

mengaruniai kita, supaya kita, … dapat beribadah kepada-Nya tanpa 

takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup 

kita …”  

 

Salam                              Lukas 1:28

  

PF : "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."  

Jemaat : dan menyertaimu juga. 

 

Nyanyian Jemaat    Gita Bakti no. 150 

GEMBIRALAH SAUDARA 
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(4)  Sekarang, hai Saudara, yang berbahagia, 

Kasihilah sesama, sejati dan mesra. 

Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Reff 

 

Berita Natal berdasarkan Matius 1:18-23   Jemaat duduk 

P2  : Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut:  

@ Wanita : Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia 

mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami 

isteri. 

@ Pria  : Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau 

mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 

menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia 

mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya 

dalam mimpi dan berkata:  

P2  : "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria 

sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah 

dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 

menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan 

umat-Nya dari dosa mereka."  

@ Wanita : Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 

@ Pria  : "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" --

yang berarti: Allah menyertai kita. 

 

Nyanyian Jemaat    Kidung Jemaat 118:1,2 

 

Sungguh Mulia  
1. Sungguh mulia, berkarunia 

 Hari Natal yang kudus. 

 Duka berakhir: Kristus t"lah lahir. 

 Mari bernyanyi dengan merdu! 



5 

 

2.     Sungguh mulia, berkarunia 

 Hari Natal yang kudus. 

 Damai ilahi nyata kembali. 

 Mari bernyanyi dengan merdu! 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab 
PF : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan 

kita, Yesus Kristus, HALELUYA! 

Jemaat : HALELUYA, HALELUYA,  Kidung Jemaat no. 472  

  Haleluya, Haleluya, 

  Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya.  

P3 : Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius 1:1-17 yang 

menyatakan: … … … Demikianlah pembacaan Alkitab. 

PF : Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di 

antara kamu … dan ucaplah syukur kepada Allah … (Kol 3:16).  

Jemaat : Glo --- ria, in excelsis Deo  Kidung Jemaat no. 101 Reff 

  Glo --- ria, in excelsis Deo 

       Jemaat duduk 

KHOTBAH 

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 

Nyanyian Jemaat    Kidung Jemaat no. 93  

TUMBUHLAH TUNAS BARU 
do = f 1 ketuk 

(1) Tumbuhlah tunas baru di tunggul Isai  

     yang pada masa lalu disyairkan nabi 

          Nubuatnya genap:  bunga harapan lahir  

          di malam yang gelap. 

 

(3)  Bunga begitu mungil yang harum dan lembut. 

Menghapus dari bumi gelap dan kemelut. 

       Sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah,  

                                        Penebus dunia. 
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PENGAKUAN IMAN RASULI   Jemaat berdiri 

 

Doa Syafaat      Jemaat duduk 
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doksologi) 

 

Ajakan memberi 

P4 : Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan 

mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan 

nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh 

keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati.  

Berdasarkan Kisah Para Rasul 3:25 ini, marilah kita menyatakan 

syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi:  

Nyanyian Jemaat     Gita Bakti no 144 

ANAK MARIA T’LAH LAHIR DI DUNIA 

Jemaat memberi persembahan 

Setelah selesai, menyanyi: 
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(3) Berbahagia yang datang menyambut, 

di kandang domba Sang bayi kudus.   

Ia berbaring penuh kedamaian,  

Bayi mulia, Sang Anak kudus.  Reff 

 

Doa Persembahan 

P4 : Jemaat Tuhan, mari berdiri.  Mari berdoa berdasarkan Puji-pujian Hana 

dalam 1Samuel 2:1-2, 6-8.  Mari berdoa: 

  "Hatiku bersukaria karena TUHAN, tanduk kekuatanku ditinggikan 

oleh TUHAN; …  Tidak ada yang kudus seperti TUHAN, sebab tidak ada 

yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. 

TUHAN mematikan dan menghidupkan, ... TUHAN membuat miskin dan 

membuat kaya; Ia merendahkan, dan meninggikan juga. Ia 

menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang 

yang miskin dari lumpur, ….” Kiranya Engkau berkenan akan 

persembahan syukur hati kami, ya Tuhan, amin. 

 

PENGUTUSAN 
Pesan Natal       Jemaat duduk 

 

Amanat Pengutusan 

PF : Jemaat mari berdiri. 
Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa  

keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna  

dan pengalaman hidup yang indah; 

Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis;  

yang membanggakan dan yang mengecewakan;  

yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam,  

bahkan yang menerima dan yang menolak 

Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah,  

rahmat Allah sempurna.  
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Ini berarti,    

Kesempurnaan hidup di dalam Kristus 

bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan  

melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita, 

umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. 

 

PF : Karena itu ”Jangan takut,... sebab engkau beroleh kasih karunia 

di hadapan Allah...” (Luk.1:30) 

 

Nyanyian Jemaat    Kidung Jemaat no. 119 

HAI DUNIA, GEMBIRALAH 
do = d 4 ketuk 

(1)  Hai, dunia, gembiralah dan sambut Rajamu! 

Di hatimu terimalah!  Bersama bersyukur, 

bersama bersyukur,  bersama-sama bersyukur. 

 

(4)  Dialah Raja semesta, benar dan mulia. 

Masyhurkanlah, hai dunia:  Besar anug’rah-Nya, 

Besar anug’rah-Nya, Besar, besar anug’rah-Nya. 

BERKAT 

PF : Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah 

untuk menerima berkat-Nya: 

  … 

Jemaat : A --- min, amin, amin  Kidung Jemaat no. 478a 
       segera disambung dengan: 

       Gita Bakti no 385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


