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Persiapan:
 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan Lagu
 Doa Konsistori
(Empat lilin sudah menyala, pertanda kita berada dalam Minggu Adven IV)

Ungkapan Situasi
(seorang membacakan puisi)

SELAMAT DATANG TUHANKU SAYANG
Terlalu lama rintih duka mengejar bayang
sisa-sisa penasaran, peninggalan firdaus yang hilang
sampai terjadinya peristiwa malam bercadar terang
waktu rahim dara berbunga tanpa sentuhan lelaki
waktu perawan melahirkan dalam kesucian
Sorga menjenguk dari atas
Bumi mengadah dari bawah,
Sorga pun turun merangkul bumi
Berciuman dalam perdamaian
Sebuah kemesraan dalam ketulusan
Sebuah ketulusan dalam kesetiaan
Malam ini
Malam suci!
(VG/Solois “O, Holy Night”)

Dari derita mengandung
sampai luka melahirkan
malam ini menemukan suka
dalam ucap lirih gita hati:
“selamat datang, Tuhanku sayang!”
Nyanyian Jemaat KJ 123 “S’LAMAT, S’LAMAT DATANG”
Semua : S’lamat, s’lamat datang, Yesus, Tuhanku
Jauh dari sorga tinggi kunjunganMu
S’lamat datang, Tuhanku, ke dalam dunia
Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam, salam!
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Permp : “Kyrie eleison”: Tuhan, tolonglah
Semoga kidung kami tak bercela
Laki-laki : BundaMu Maria diberi karunia
Melahirkan Dikau kudus dan mulia.
Semua : Salam, salam!
Laki-laki : Nyanyian malaikat nyaring bergema
Gembala mendengarnya di Efrata:
Peremp : “Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku!
Dalam kandang domba kau dapat bertemu.”
Semua : Salam, salam!
I. MENGHADAP TUHAN
P2

: Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk memasuki ibadah ini dengan
penuh rasa syukur menyambut Sang Immanuel yang datang
melawat kita.

Nyanyian Jemaat KJ 109 “HAI MARI, BERHIMPUN”
Kantoria : Hai mari, berhimpun dan bersukaria!
Hai mari semua ke Betlehem!
Semua : Lihat yang lahir, Raja bala sorga!
Sembah dan puji Dia,
Kantoria : sembah dan puji Dia,
Semua : Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!
~~ Prosesi Alkitab dibawa masuk ~~
Peremp : Terang yang ilahi, Allah yang sejati,
t’lah turun menjadi manusia.
Laki-laki : Allah sendiri dalam rupa insan!
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Semua : Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!
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Laki-laki : Demi kita ini Ia sudah lahir.
Peluk Dia dalam iman teguh:
Peremp : Cinta kasihNya patut kita balas
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Semua : Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!
Votum
PF
: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi.
Jemaat :

Nas Pembimbing
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. (Yesaya 7:14)
Salam
PF

: Kasih karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan
kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.

Jemaat : DAN MENYERTAIMU JUGA
Nyanyian Jemaat GB 164 “TERPUJILAH ALLAH”
Semua : Terpujilah Allah, hikmatNya besar,
begitu kasihNya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah PutraNya Kudus
mengangkat manusia serta menebus
Refr. Pujilah, pujilah! Buatlah dunia
Bergemar, bergemar mendengar suaraNya
Dapatkanlah Allah demi PutraNya
B’ri puji padaNya sebab hikmatNya
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Laki-laki : Tiada terukur besar hikmatNya
Penuhlah hatiku sebab Anak-Nya
Peremp : Dan amatlah k’lak hati kita senang
Melihat Sang Kristus di sorga cerlang (Refr.: semua)
-duduk Pengakuan Dosa
P2
: Saat sang mentari sambut pagi
Kala rembulan menghantar malam dalam peraduan
Saat itu kami sadar kembali
Banyak sudah dosa kami lakukan
Jemaat : Di bawah kaki-Mu, ya Tuhan, kami sujud dan mengaku:
GB 25 “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA”
Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami
Laki-laki : Kami kadang jadikan Natal sebagai ajang pertobatan masal.
Kami penuhi gedung gereja sekedar setor muka pada Tuhan,
setelah lama tertelan kelam sebab hari-hari yang kami lalui
hanya untuk harta dan pementingan diri.
Jemaat : Atas ketidaksetiaan itu, di bawah kaki-Mu, ya Tuhan, kami sujud
dan mengaku:
Tuhan, harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik
kami
Peremp : Mulut seharusnya kami pakai untuk memuji Tuhan, tetapi justru
kami pakai untuk menghina sesama. Kegemaran kami hanyalah
mendukakan hati-Mu dan sesamaku
Jemaat : Atas tingkah laku kami, di bawah kaki-Mu, ya Tuhan, kami sujud
dan mengaku:
 Tuhan, kami ini Kaupulihkan, Tuhan, Kaulah Sumber
Pengharapan
P2

: Layakkanlah dan sucikan kami kembali seperti putihnya salju dan
bulu domba.
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Berita Anugerah
PF
: Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan Berita Anugerah Pengampunan seperti tertulis
dalam Injil Lukas 19:10 yang menyatakan: “Sebab Anak Manusia
datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
Berdasarkan Firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah
berlaku dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat : SYUKUR PADA TUHAN. AMIN.
Nyayian Umat KMM 126 ”MASUKILAH”
Kantoria : Masukilah, masukilah hatiku, ya Tuhan Yesus;
Masukilah, diamilah hatiku, ya Tuhan Yesus
Peremp : Di hatiku, di hatiku berkuasa, ya Tuhan Yesus;
Laki-laki : Bertahtalah selamanya di hatiku, Tuhan Yesus
Semua : Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus;
Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus
Perintah Hidup Baru
PF
: Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru yang
tertulis dalam Kolose 3:15-17 yang menyatakan:
15
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh.
Dan bersyukurlah.
16
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar
dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan
mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap
syukur kepada Allah di dalam hatimu.
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17

Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau
perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Nyanyian Kemuliaan GB 384b “GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO”
Jemaat : Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria Aleluia! Aleluia
- duduk  Paduan Suara / Vocal Group
II. PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Epiklese
Pembacaan Alkitab
PF
: Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Sabda Tuhan: Haleluya
Jemaat : GB 393 “HALELUYA”
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
P3
PF

: Bacaan Alkitab Hari Ini dari Lukas 1:39-56 yang menyatakan . . .
Demikian pembacaan Alkitab.
: Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaanNya di
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Nyanyian Jemaat GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
Jemaat : KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi
- duduk Khotbah
~~ Saat Teduh ~~
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III. JAWABAN UMAT
Nyanyian Jemaat GB 144 “ANAK MARIA”
Kantoria : Anak Maria t’lah lahir di dunia,
palungan hewan tempat tidurNya
Miskin dan hina tetapi mulia
Rela sengsara bagi dunia
Refr. Marilah kita sujud menyembah
Bawalah persembahanmu kepadaNya
Marilah kita bersukacita,
t’lah datang Jurus’lamat: Imanuel
Laki-laki
Peremp
Laki-laki
Peremp

:
:
:
:

Para malaikat bernyanyi gembira
Memuji Allah yang Mahabesar
Para gembala di padang Efrata
Bersukacita menyaksikannya (Semua; Refr.)

Kantoria :
Jemaat :
Kantoria :
Jemaat :

Berbahagia yang datang menyambut
Di kandang domba Sang Bayi Kudus
Ia berbaring penuh kedamaian
Bayi mulia, Sang anak Kudus (Semua; Refr.)

Pengakuan Iman Rasuli
-berdiri-dudukDoa Syafaat
PF
: ………… Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon:
Jemaat : Dengarkanlah doa kami
PF
: Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa: ……….
(doxologi GB 389b)
 Paduan Suara / Vocal Group
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Pengucapan Syukur
P4
: Yesus datang pada dunia dan memberi diriNya sehingga kita
hidup.
Yesus telah persembahkan TubuhNya bagi kita.
Apa yang sudah kita persembahkan bagiNya ?
Para gembala datang untuk menyembahNya.
Para majus persembahkan emas, kemenyan dan mur.
Marilah kita memberi persembahan dengan hati yang melimpah
syukur.
Nyanyian Jemaat PKJ 146 “BAWA PERSEMBAHANMU”
Semua : Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan
Dengan rela hatimu, janganlah jemu
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka
Refr. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur
Laki-laki : Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi
Peremp : Oleh apa saja pun dalam dunia
Kantoria : Kasih dan karunia sudah kau terima (semua Refr.)

Jemaat membawa Persembahan Natal ke Palungan yang sudah
disediakan setelah itu menyanyikan bait terakhir.
Semua : Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
Agar kerajaanNya makin nyatalah
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan (semua Refr.)
Doa Syukur
P4
: Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan
kita kepada Tuhan:
Inilah persembahan syukur kami, Tuhan, terimalah dan
kuduskanlah untuk dipakai dalam pelayanan kasih dan keadilan
Jemaat : DAN PAKAILAH KAMI SEBAGAI ALATMU,
AGAR DI TEMPAT KEBENCIAN, KAMI MENABUR KASIH
DI TEMPAT PERSELISIHAN, KAMI MEMBAWA KERUKUNAN
DI TEMPAT DUKACITA, KAMI MEMBAWA SUKACITA
DI TEMPAT KEGELAPAN, KAMI MEMBAWA TERANG
Semua : AMIN
-duduk-
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 Paduan Suara / Vocal Group
IV. PENGUTUSAN
Warta Jemaat
Amanat
- berdiriPF

: Natal bukan sekedar cerita usang namun kisah sejati kasih Allah
merangkul dunia. Ia sudah datang dan berkarya dalam dunia,
bahkan memberi masa depan bagi hidup kita. Mari kita pergi
untuk meneruskan karyaNya
Jemaat : TUHAN UTUSLAH KAMI AGAR DUNIA MENDENGAR, MELIHAT
DAN MEMULIAKAN NAMAMU
~~ Intrumen Lagu Malam Kudus mengiringi PF turun dari mimbar
untuk menyalakan lilin Natal,
membagikan cahayanya kepada Diaken/Penatua
untuk diteruskan kepada umat
semua lampu dimatikan dan menyanyi bersama…

Nyanyian Jemaat KJ 92 “MALAM KUDUS”
PF
: Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap.
Hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus;
Jemaat : Anak tidur tenang, Anak tidur tenang.
Kantoria : Malam kudus, sunyi senyap. Kabar Baik menggegap;
bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya:
Jemaat : “Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!”
Peremp : Malam kudus, sunyi senyap. Kurnia dan berkat
Laki-laki : tercermin bagi kami terus di wajahMu, ya Anak kudus,
Semua : cinta kasih kekal, cinta kasih kekal.
~~ Lilin dipadamkan dan lampu dinyalakan ~~
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BERKAT
PF
: Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah
berkatNya:
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 : GB 402c
A – min, a – min, a – min, amin, amin
A – min, a – min, a – min, amin, amin
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SELAMAT MEMASUKI MALAM NATAL
BERSAMA KELUARGA
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