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Persiapan 

 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 Doa Pribadi umat ------  
------ P2 menyalakan lilin Advent I, II, III dan IV 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus selamat sore/ malam. 

Selamat datang untuk beribadah di malam Kudus di GPIB 
Jemaat GIBEON. 
Kami menyambut saudara-saudara dengan penuh pengharapan, 
kasih, sukacita dan damai di dalam Tuhan Yesus. 
Tema ibadah saat ini: “RAJA DAMAI TELAH DATANG” 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan 
pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Ia 
berkenan lahir dan tinggal dalam hidup 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 Malam ini. . .  tidak seperti malam, malam lainnya.  
 Inilah Malam Kudus. Malam di mana kita dan seisi semesta 

merayakan kelahiran Yesus Kristus di dunia.  
Firman Allah yang menciptakan seisi dunia telah menjadi manusia 
dan tinggal di antara kita.  
Ia datang untuk menghalau kelam, gelap dan kacau balau di hati 
dan dan dalam hidup kita.  

 Ia datang untuk mengangkat kuk dan mematahkan tongkat 
penindas yang menekan dan menindas hidup kita.  

 Ia datang untuk membuat Ciptaan Baru.  
Sebab ciptaan lama telah rusak oleh dosa, mengakibatkan 
kehilangan pengharapan, kasih, sukacita dan damai di hati dan 
dalam hidup bersama. Ia datang sebagai Raja Damai.  

 Dengan kuasa yang besar, dengan keadilan dan kebenaran, Ia 
akan menguasai dan memerintah, sehingga damai sejahtera tak 
berkesudahan di dunia dan dalam hidup kita.  
Marilah kita semua sambut Dia. Siapkan hati menjadi palungan 
bagi kehadiran-Nya dan alami berkat di Malam Kudus ini. 
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Kidung Pujian KJ 94 : 1,3 “HAI KOTA MUNGIL BETLEHEM”  
Kantoria                do = G 4 ketuk 

1. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap; 
bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. 
Namun di lorong g’lapmu bersinar T’rang baka: 
Harapanmu dan doamu kini terkabullah. 
 

U 3. Tenang di malam sunyi t’rang sorga berseri; 
demikianlah karunia bagimu diberi. 

  DatangNya diam-diam di dunia bercela; 
Hati terbuka dan lembut ‘kan dimasuki-Nya. 

berdiri 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, marilah menyambut kehadiran Tuhan, Sang Raja 

Damai di tengah persekutuan kita di malam Kudus ini.  
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Kidung Pujian KJ 96 : 1,3,4 “DI MALAM SUNYI BERGEMA” 
Kantoria             do = Bes 6 ketuk 

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. 

 

. . . . Prosesi Alkitab dibawa masuk . . . .  
 

Prp 3.Tetapi dosa pun tetap melanda dunia, 
menyangkal kidung Kabar Baik sekian lamanya. 

Lk2 Hai insan, buka hatimu, mengapa rusuh t’rus? 
 Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. 
 

U 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. 

 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan 

langit dan bumi  
 

U KJ 477 “AMIN, AMIN” 
  5    .    5     .   |   6    7    1    2   |   2   .   .    .   || 
 A  -  -  min,        a    - -     -   min.     
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NAS PEMBIMBING Matius 1 : 21 - 23               
PF “Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan 

Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya 
dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang 
difirmankan Tuhan oleh nabi: “sesungguhnya, anak dara itu akan 
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka 
akan menamakan Dia Immanuel” – yang berarti: Allah menyertai 
kita.” 

 

SALAM  
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,  

menyertai kamu 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

Kidung Pujian KJ 122 : 1,2 “ANAK YANG DIJANJI”      do = A 4 ketuk 

U 1. Anak yang dijanji, Anak yang ditunggu, lahir di Betlehem.  
  Nama-Nya Yesus, nama-Nya Yesus. Mari menyembah-Nya. 

Refr:    Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita. 
          Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita. 
 

U 2. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia.  
  Nama-Nya Yesus, nama-Nya Yesus. Mari menyembah-Nya.  

Refr:  ... 
duduk 

DOA HARI INI 
P2 Umat Tuhan, di Malam Kudus ini, marilah kita masing-masing 

membuka hati dan berdoa kepada Tuhan. 
 

…….. hening – jemaat berdoa secara pribadi ....... 
(diiringi musik instrumentalia dari GB 29) 

 

Ya Tuhan, di Malam Kudus ini kami semua datang bersujud 
sembah dan bersyukur kepada-Mu. Engkau telah menolong dan 
membimbing kami, pribadi, keluarga dan persekutuan kami 
sampai di malam ini. Engkau tidak membiarkan kami berjalan 
sendiri. Kami sering jatuh dalam dosa dan berjalan dalam gelap, 
tetapi Engkau selalu hadir dan menerangi hati dan jalan kami. 
Berbagai pergumulan dan derita menindas berat hidup kami, tetapi 
Engkau datang dan mengangkatnya. Begitu banyak godaan dan 
cobaan yang membuat kami ada di persimpangan, Engkau hadir 
dan memberikan kami nasihat. Semua hal yang membuat kami 
gelisah, Engkau hadir untuk membuat kami tenang, damai dan 
sukacita. Di malam Kudus ini, kami membuka hati yang Tuhan 
sudah bersihkan agar menjadi palungan yang berkenan untuk 
kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 
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Kidung Pujian KJ 104 : 1,2,4 “HAI DENGARLAH TEMBANG MALAIKAT” 
Kantoria                             do = C 6 ketuk 

1.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 2. Yesus datang dalam dunia bagai anak yang kecil, 

tapi sungguh, Anak itu adalah Imanuel! Refr:   ….. 
 

U 4. Di palungan dan salibNya kita sujud menyembah 
dan percaya bahwa Dia Jurus’lamat dunia. Refr:   ….. 
 

KESAKSIAN PUJIAN 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

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

berdiri 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Mari kita berdiri untuk menyambut Firman Tuhan: Haleluya!  
 

U GB 393 “HALELUYA”       do = D 4/4 MM 112 
 

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Yesaya 9 : 1 – 6 (dibaca secara 
silih ganti) yang mengatakan: “….....” Demikianlah pembacaan 
Alkitab.  

 

PF Hendaklah  Firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap 
di dalam hatimu dan ucaplah syukur pada Allah. 

 

U GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”   do = Bes 4/4 MM 72 

~ jemaat duduk 
KHOTBAH :  RAJA DAMAI TELAH DATANG 

. . . .  Saat Teduh 
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JAWABAN UMAT 
 

Penyalaan Lilin Natal 
Instrumental lagu Malam Kudus, lampu gedung ibadah dipadamkan.   

PF turun dari mimbar . . . memandamkan keempat lilin Adven  
 

Kidung Pujian GB  127 : 5 “SATU LILIN KITA NYALAKAN” 
do = F 2/4 MM 88 

U 5. Lilin Natal kita nyalakan menerangi malam kelam. 
Lahir Raja Keselamatan: Dunia terang benderang. 

 

. . . .  PF membaca Yohanes  8:12 sambil menyalakan lilin Natal. 
  

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

jemaat.  Setelah semua lilin menyala, Umat berdiri dan menyanyi 
 

Kidung Pujian KJ 92 : 1-3 “MALAM KUDUS”              do = Bes 6 ketuk 

U 1. Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap. 
Hanya dua berjaga terus – ayah bunda mesra dan kudus; 

  Anak tidur tenang, anak tidur tenang 
 

Prp 2.Malam kudus, sunyi senyap. Kabar baik menggegap; 
Lk2 bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya:  
U Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom. 
 
U 3. 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 
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 
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami dan Doxologi GB 389b)  
 

KESAKSIAN PUJIAN 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Rasa syukur kita merayakan Yesus Kristus lahir di Malam Kudus, 

mari wujudkan dengan memberi persembahan khusus di palungan 
dan persembahan sukarela. Yesus bersabda: “Aku datang supaya 
mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala 
kelimpahan.”  (Yohanes 10 : 10b)   
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Kidung Pujian GB 150 : 1-3 “GEMBIRALAH SAUDARA” 
Kantoria                         la = E 2/4 MM 80 

1. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta; 
Rayakan hari lahir Pembaru dunia! 
TerangNya mengenyahkan gelap manusia. 
Refr:     Oh, kabar gembira besar, Kabar baik! 
          Oh, kabar gembira besar! 

 

---Umat memberi persembahan Malam Kudus di Palungan. 
Setelah itu diedar Pundi Merah untuk Kas Jemaat--- 

 

U 2. Gembala meninggalkan dombanya di tempat, 
 Pergi menuju Betlehem, gembira dan cepat 
 Mencari Raja Bar penuh deng berkat. Refr:   ….. 

 

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

U 3. Di dalam kandang domba serta dengan ternak, 
 Seorang Bayi Nampak berbaring dan nyenyak. 
 Gembala mendekati, berlutu menyembah. Refr:  …. 

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

syukur secara berbalasan: 
Ya Allah, Bapa, kami bersyukur atas pemberian-Mu yang paling 
mulia, Yesus Mesias dan Juruselamat. Di Malam Kudus ini, kami 
membawa persembahan dengan hati tulus ikhlas, sukacita dan 
damai tanda persembahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu 
dan sejahtera sesama. Terima dan kuduskan, ya Bapa. 
 

U Ya Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja Damai. Kepada-Mu kami 
persembahkan pujian dan hormat. Sebab hanya Engkau yang 
layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan 
kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin.   

               duduk 

PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN              berdiri 
PF ..................................  
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Kidung Pujian KJ 100 “MULIAKANLAH”            do = D 4 ketuk 

Prp Muliakanlah,    Lk2 muliakanlah  
Prp Tuhan Allah,    Lk2 Tuhan Allah  
U Maha tinggi! Damai sejaht’ra turun ke bumi  
 bagi orang pengasihan-Nya. 
Prp Muliakanlah Tuhan Allah!  Lk2 Muliakanlah Tuhan Allah! 
Prp Damai sejaht’ra turun ke bumi,  
Lk2 damai sejaht’ra turun ke bumi  
U bagi orang, bagi orang pengasihan-Nya, 
  Bagi orang pengasihan-Nya, pengasihan-Nya. 
Prp Muliakanlah,    Lk2 muliakanlah  
Prp Tuhan Allah,    Lk2 Tuhan Allah  
U Mahatinggi! Damai sejaht’ra turun ke bumi  
 bagi orang pengasihan-Nya. 
Prp Amin,     Lk2 amin,  
U amin. 
 

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”  

        
 
 

Selamat MALAM KUDUS, 
Tuhan memberkati kita sekalian. 

 
 
 


