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Persiapan 

 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 Doa Pribadi umat ------   
------ P2 menyalakan lilin Natal 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. 

Selamat datang untuk beribadah di Hari Natal di GPIB Jemaat 
GIBEON.  
Kami menyambut saudara-saudara dengan penuh kehangatan 
kasih, sukacita dan damai Hari Natal. 
Tema ibadah ini: “YESUS LAHIR SEBAGAI ORANG 
TERBUANG.” 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan 
pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi 
berkat bagi kita.   
Pelayan Firman dalam Ibadah ini  adalah .............. 
Sebagai tanda persekutuan, mari kita saling bersalaman dengan 
sesama di sebelah kiri dan kanan kita. 
 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Hari Natal, kelahiran Yesus  Kristus telah tiba. . .   

Kita semua datang ke rumah Tuhan untuk beribadah; memuji, 
menyembah, berdoa dan mendengar firman. 
Sukacita terpancar dari wajah. Riang gembira membahana 
memenuhi seluruh semesta.  
Semua ciptaan-Nya gegap gempita.  
Sorga penuh kemuliaan; bumi penuh sejahtera. 
Hari Natal, kelahiran Yesus Kristus telah tiba . . .  
Peristiwa 2000 tahun silam kembali terbayang. . . 
Yesus, sang Raja Damai lahir tidak di istana; tidak di rumah  
mewah, pun tidak di penginapan. . . semua tertutup bagi Yesus. 
Hanya kandang dan palungan terbuka bagi kelahiran-Nya. 
Antara kandang dan penginapan ada kesesakan; ada penolakan 
dan ada pula pengusiran.  
Yesus terusir dan lahir sebagai yang terbuang oleh dunia. 
Ia rela menjadi terbuang agar dapat mengumpulkan kita, orang-
orang yang terbuang karena dosa.  
Hari Natal, kelahiran Yesus Kristus telah tiba. . . . 
Mari siapkan tempat terbaik di hati dan ruang hidup kita bagi 
Yesus. 
Sekarang Ia akan masuk dan tinggal di dalam dan bersama kita. 
Kita akan mengalami kuasa dan kemuliaan-Nya selamanya.  

berdiri 
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AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Umat KJ 109 : 1,2,6 “HAI MARI BERHIMPUN”  
Kantoria        do = G 4 ketuk 

1.  Hai mari, berhimpun dan bersukaria! 
Hai mari semua ke Betlehem! 
Lihat Yang Lahir, Raja bala sorga! 

U Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, 
sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 

U 2. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, 
 t’lah turun menjadi manusia. 

 Allah sendiri dalam rupa insan! 
   Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, 

sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 

------ Prosesi membawa Alkitab memasuki ruang ibadah ------ 
 

Prp 6. Demi kita ini Ia sudah lahir. 
 Peluk Dia dalam iman teguh: 

cinta kasih-Nya patut kita balas. 
U Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, 
 sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 

Lk2 8. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, 
ya Yesus, terpujilah nama-Mu! 
Firman abadi yang menjadi daging! 

U Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, 
 sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi. 
 

U KJ 476a “AMIN” 
 1    .   |  1    .   || 

A    -  -   min 
 

NAS PEMBIMBING Matius 2 : 1 
PF “Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada 

zaman raja Herodes, datanglah orang majus dari Timur ke 
Yerusalem dan bertanya-tanya: ‘Di manakah Dia, raja orang 
Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di 
Timur dan kami datang untuk menyembah Dia’” 
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SALAM  
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

Ny. Umat KJ 110 : 1,2 “DI BETLEHEM T’LAH LAHIR SEORANG PUTERA” 
do = G 4 ketuk 

U 1.  
 
 
 
 
 
 
 

U 2. Hatiku kubenamkan di dalam kasih-Nya 
  Pada-Nya kuserahkan diriku s’lamanya, - 
  Sunguh, sungguh, diriku s’lamanya. 

 

PENGAKUAN DOSA                duduk 
P2 Umat Tuhan, mari mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan 

Allah. 
…….. jemaat melakukan pengakuan pribadi ....... 

(diiringi musik instrumentalia dari GB 34) 
 

----- seorang teruna menyairkan Sajak karya Pdt. Fridolin Ukur ------ 

Ketika dunia merayakan Kristus lahir 
Ketika dunia merayakan Kristus hadir. . .  anehnya . . .  
Semua wajah begini lembut, semua tangan mesra bersalaman, 
seakan tiada lagi kebencian. 
Tuhan. . . kami ingin mengeja doa, membuka kesalahan, khianat 
dan dosa yang pernah bermukim dalam diri. 
Tuhan. . . kami ingin merangkul Yesus biar dibenahinya hati yang 
tandus menyambung kembali tali kekekalan yang penah putus. 
Biar tahu kami, makna kelahiran ini, bagi mereka yang terlunta di 
usia tua, bagi yang kedinginan di kolong jembatan, bagi yang 
terlupa di sudut penjara; yang tak mampu menangis diserang 
lapar, yang tak beribu dan tak berbapa lagi;  
Biar tahu kami, arti kehadiran ini bagi peminta-minta dan para 
pengangur, para penjudi, penodong dan pelacur. 
Supaya berhenti kami mengejar pelangi napsu membiak dendam 
menyebar benci membuat hidup ini menjadi banci.   
Ketika bumi merayakan Kristus lahir 
Ketika bumi merayakan Kristus hadir 
Semua dosa ingin dibuka dalam lipatan jejari berdoa:  
Kristus, terimalah kami. 
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Nyanyian Umat GB 34 “TUHANKU, AMPUNI DOSAKU”  
la = C 4/4 MM 76 

U Tuhanku, ampuni dosaku. 
  Dosaku dalam pikiranku dan perkataanku. 
  Ampuni dosa tindakanku, 
  Yesusku, di kaki salib kusujud. 
 

BERITA ANUGERAH 
PF Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah 

berita anugerah pengampunan dari Yohanes 3 : 16 yang 
menyatakan: “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya 
setiap orang yang percaya kepada-Nya, tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal.” 
Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan.  Amin 
 

Nyanyian Umat GB 40 : 1,2 “KASIH DARI TUHANKU”  
do = D 6/8 MM 50 

U 1. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. 
  Kurindukan kasih-Nya. Kasih besar! 
  Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 
  Sukacita nyatalah: Kasih besar! 
 Refr:    Kasih besar! Kasih besar! 

   Kasih Tuhanku ajaib dan besar. Kasih besar! 
 

U 2. Orang buta lihat t’rang dan yang lumpuh pun tegak, 
Orang mati bangkitlah: Kasih besar! 
Yang berdosa dan cemar dikasihi oleh-Nya 
yang terkungkung bebaslah: Kasih besar! Refr:   ….. 

berdiri 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Umat Tuhan, dengarlah Perintah Hidup Baru sebagaimana tertulis 

dalam  1 Yohanes 4 : 7 – 16 yang menyatakan . . . .  
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

Nyanyian Umat KJ 101 : 1,3,5 “ALAM RAYA BERKUMANDANG” 
do = G 4 ketuk 

U 1. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia; 
dari gunung, dari padang kidung malaikat bergema. 
Glo....ria in excelsis Deo!  Glo....ria in excelsis Deo! 
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Prp 3. Sudah lahir Jurus’lamat itu berita lagunya. 
Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan pada-Nya. 

U  Glo....ria in excelsis Deo!  Glo....ria in excelsis Deo! 
 

Lk2 5. Mari, kita pun ke sana untuk melihat Putera. 
Mari, kita persembahkan suara dan hati pada-Nya. 

U  Glo....ria in excelsis Deo! Glo....ria in excelsis Deo! 
duduk 

KESAKSIAN PUJIAN 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF …………………………………………… 
 

PEMBACAAN ALKITAB              berdiri 
PF Umat Tuhan, dengarlah Firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya!  
 

U KJ 473a “HALELUYA”                   do = G 3 & 2 ketuk 
 

P3 Bacaan Alkitab dari Injil Lukas  2 : 1 – 7 yang menyatakan: . . . . . 
Demikianlah pembacaan Alkitab.  

 

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

 

U GB 392a “KEPADA-MU PUJI-PUJIAN”     do = D 4/4 MM 112 

duduk 
KHOTBAH :  YESUS LAHIR SEBAGAI ORANG TERBUANG 

Saat Teduh 
 

JAWABAN  UMAT 
 

Ny. Umat KJ 127 : 1,3 “KANDANG DOMBA ITU RUMAHNYA” 
Kantoria                             do = D 4 ketuk 

1. Kandang domba itu rumahNya, palungan hewan petiduranNya; 
Lahir dari Bunda Maria Pangeran Mahamulia. 
Refr:    Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ‘ku melihatNya 
        Di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia. 
 

U 3. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. 
 Bayi itulah Sang Penebus dan Jurus’lamat dunia. Refr:   …… 
 

PENGAKUAN IMAN               berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku 
percaya. . . 

 duduk 
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DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami dan Doxologi GB 389b)  
 

KESAKSIAN PUJIAN 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, mari memberi persembahan syukur dengan hati tulus 

dan sukacita penuh!  Seperti kata Alkitab 2 Korintus 8 : 9 yang 
menyatakan: “Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita 
Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, 
sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena 
kemiskinan-Nya.” 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. 
 

Nyanyian Umat KJ 111 : 1-3 “DI PALUNGAN DI BARINGKAN” 
Kantoria                    do = F 2 ketuk 

1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

--Umat memberi persembahan syukur Natal di Palungan 
Setelah itu akan diedarkan Pundi Merah untuk Kas Jemaat-- 

 

U 2. Berbahagia semua yang mendapat kabarnya, 
apalagi yang menyambut Dia dalam hatinya. 
Anak suci, Jurus’lamat, kandang hewan rumahMu, 
Sudilah, ya Yesus turun juga dalam hatiku. 
 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 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 kehadiranMu. 

 

DOA SYUKUR               berdiri 
P4 Umat Tuhan, kita menyerahkan persembahan ini dalam doa 

syukur secara berbalasan: 
Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, kami bersujud sembah 
dan bersyukur di palungan-Mu. Engkau rela menjadi orang 
terbuang untuk mengmpulkan dan menyelamatkan kami semua 
yang terbuang dari hadapan Allah karena dosa. Kepada-Mu, kami 
persembahakan hati dan seluruh hidup untuk menjadi tempat 
kadiran-Mu. 
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U Terimalah persembahan kami, ya Tuhan.  Kami memberikannya 
dengan hati tulus untuk menunjang pelayanan gereja guna berbagi 
dengan sesama yang terbuang dan tersingkir di sekitar kami. 
Dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. 

         duduk 
 

P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                                              berdiri             
PF .................................. 
 

Nyanyian Umat KJ 119 : 1,3,4 “HAI DUNIA, GEMBIRALAH”  
Kantoria                 do = D 2 ketuk 

1. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu! Di hatimu, terimalah! 
Bersama bersyukur, bersama bersyukur,  
bersama-sama bersyukur. 

 

U 3. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, 
 berlimpah s’lamanya, berlimpah s’lamanya, 

Berlimpah-limpah s’lamanya. 
 

Prp 4.  Dialah Raja semesta, benar dan mulia. 
Lk2 masyurkanlah, hai dunia, 
U  besar anug’rah-Nya, besar anug’rah-Nya, 

Besar, besar nug’rah-Nya. 
 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

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. 

 

U GB 402a “Amin,Amin”  

        
 


