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Persiapan 

 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 Doa Pribadi umat ------  

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Bapak/ Ibu/ Saudara/ i, selamat Natal!   
 Majelis Jemaat GPIB GIBEON menyambut dengan penuh sukacita 

kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam ibadah sesudah Natal.  
Dalam ibadah ini, kita akan menjadi saksi atas karya keselamatan 
yang Tuhan anugerahkan kepada umat-Nya yang ditandai dengan 
Baptisan Kudus terhadap 4 anak dari 3 keluarga. 

 

Prosesi masuk keluarga 
diiringi KJ 112 oleh kantoria 

 

 Adapun tema ibadah ini adalah “Keselamatan Yang Dari Tuhan” 
diambil dari Lukas 2:21-35.  Kiranya Tuhan Yesus, Sang bayi Natal 
berkenan akan ibadah dan bakti diri kita.  Pelayan Firman dalam 
ibadah ini adalah … 

 

AJAKAN BERIBADAH              berdiri 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan yang akan memasuki 

ruang ibadah. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

Kidung Pujian KJ 109 : 1,2,5,6 “HAI MARI, BERHIMPUN”  
Kantoria                 do = G 4 ketuk 

1. Hai, mari berhimpun dan bersukaria!  
Hai mari semua ke Bethlehem 
Lihat yang lahir, Raja Balasorga! 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 Alkitab dibawa masuk . . . .  
 

U 5. Cahaya abadi dari Allah Bapa kentara berwujud di dunia. 
 Anak Ilahi berbalutkan lampin;  Sembah dan puji Dia; 

Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. 
 

U 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, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. 
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VOTUM       
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan 

langit dan bumi  
 

U    1    .   7  .  |  1    .    || 
A        -          min. 

  

NAS PEMBIMBING Lukas 1:31-33 
PF “Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan 

seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus: 
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang 
Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 
takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas 
kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya 
tidak akan berkesudahan."  

 

SALAM  
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

Kidung Pujian KJ 112 : 1-3 “ANAK MARIA DALAM PALUNGAN” 
Kantoria                   do = C 9 ketuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 2. Hidup-Nya suci waktu di dunia; hati-Nya murni dan merendah. 
 Kini mulia Penebus kita; musuh-Nya tunduk selamanya. 
 

U 3. Sabda nubuat:  Ia Mesias; para malaikat memuji-Nya. 
 Layaklah Ia dimuliakan; kita milik-Nya, bahagia. 
 

PENGAKUAN DOSA                duduk 
P2 Umat Tuhan, kelahiran bayi Yesus menjawab penantian dan 

pertanyaan tentang: kapankah Allah menyatakan terang-Nya 
kepada bangsa yang berjalan dalam kegelapan?  Kapankah ada 
penghiburan bagi Israel?  Masih maukah TUHAN memulihkan 
umat-Nya? 
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Ny. Umat KJ 110 : 1 ”DI BETLEHEM T’LAH LAHIR SEORANG PUTERA” 
Kantoria                   do = G 4 ketuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
P2 Ya Allah Yang Rahimi, sebagai umat-Mu, kami terus bertanya, 

mencari dan menantikan jawaban-Mu atas semua kesusahan 
hidup, penderitaan dan kekhawatiran yang membayangi langkah 
juang kami. Kami tidak sadar bahwa kehadiran Anak itu adalah 
jawabannya. Anak itulah penyataannya. 

 

Ny. Umat KJ 110 : 1 ”DI BETLEHEM T’LAH LAHIR SEORANG PUTERA” 

U 2. Hatiku ku benamkan di dalam kasih-Nya 
 Pada-Nya ku serahkan diriku s’lamanya. 

Sungguh, sungguh, diriku s’lamanya. 
 

P2 Ya Allah yang Rahmani, kami mengaku bahwa kami terlalu buta 
untuk melihat adanya harapan dalam diri Anak yang Kau 
anugerahkan. Terlalu sibuk untuk melihat pemulihan yang sedang  
Engkau kerjakan di dalam-Nya. Kami terlalu letih mendengarkan 
perkataan-Nya. Bibir mulut ka-mi penuh dengan pengaduan yang 
berbicara tentang kami dan hanya kami. Oleh karena itu, Natal 
tahun ini, bukalah mata kami supaya dalam kelemahan, kegelapan 
dan kekacauan hidup, kami dapat melihat keselamatan yang dari 
pada-Mu, dalam diri Anak yang Kau hadirkan dalam hidup kami. 

 

Ny. Umat KJ 110 : 1 ”DI BETLEHEM T’LAH LAHIR SEORANG PUTERA” 
Kantoria 

3. Ya Yesus, Kau ku cinta sepanjang hidupku 
 Bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. 

Sungguh, sungguh, cahaya kasih-Mu. 
 

U 4. Tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. 
 Pada-Mu ku titipkan seluruh hatiku, 

Sungguh, sungguh, seluruh hatiku. 
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BERITA ANUGERAH      
PF  Kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Yesaya 42 : 6-9 yang menyatakan: “…..” 

  Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.  

 

U Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 

Kidung Pujian KJ 123 : 1,2 “S’LAMAT, S’LAMAT DATANG” 
Kantoria                   do = G 2 ketuk 

1. S’lamat, s’lamat datang, Yesus, Tuhanku!   
Jauh dari sorga tinggi kunjungan-Mu. 

 S’lamat, s’lamat datang, Tuhanku, ke dalam dunia. 
 Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam, salam! 
 

U 2. ”Kyrie eleison”: Tuhan, tolonglah! 
 Semoga kidung kami tak bercela. 
 BundaMu Maria diberi karunia  
 melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam! 
 

PERINTAH HIDUP BARU              berdiri 
PF Umat Tuhan, mari mendengarkan Perintah Hidup Baru 

sebagaimana yang ditulis dalam Filipi 2:1-11 yang menyatakan: 
“……” 

 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

Kidung Pujian GB 384 “GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO” 
do = F 6/8 MM 69 

U Gloria, Gloria in excelsis Deo. 
 Gloria, Gloria, Alleluia! Alleluia! 

duduk 
KESAKSIAN PUJIAN 

 

II. PELAYANAN FIRMAN & SAKRAMEN 
 

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

PEMBACAAN ALKITAB              berdiri 

PF Umat Tuhan, dengarlah Firman Tuhan dari Alkitab. "Haleluya !" 
 

U KJ 473b “HALELUYA”              do = D 4 ketuk 
 



6 

 

P3 Pembacaan Alkitab pada hari Natal kedua ini diambil dari Injil 
Lukas 2: 21-35 yang menyatakan: …  
Demikianlah pembacaan Alkitab.  

 
PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di 

dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
 

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

duduk 
KHOTBAH        

Saat Teduh  

PENETAPAN BAPTISAN 
PF Umat Tuhan, dengarlah penetapan Baptisan Kudus berdasarkan 

Matius 28:18-20 yang menyatakan:  "Kepada-Ku telah diberikan 
segala kuasa di sorga dan di bumi.  Karena itu pergilah, jadikanlah 
semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala 
sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku 
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 

 

PENJELASAN 
PF Umat Tuhan, Sakramen Baptisan adalah perintah Yesus dan 

menjadi meterai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang 
dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya dan seisi 
dunia.  Melalui Sakramen Baptisan, seseorang diyakinkan oleh 
Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah 
dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga 
Allah, sebagai wujud kerajaan perjanjian-Nya.  Sakramen Baptisan 
dilayankan hanya satu kali untuk selama-nya.  Sahnya Sakramen 
Baptisan, tidak ditentukan oleh ‘banyaknya air’ atau cara 
pembaptisan – percik atau selam – tidak juga karena sudah 
dewasa atau masih bayi.  Sahnya Sakramen Baptisan adalah jika 
dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat; diawali dengan 
pengaku-an percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua 
yang mewakili serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas, bahwa yang 
paling menentukan dalam Sakramen Baptisan bukanlah orang 
yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal, yang di dalam nama-
Nya orang itu dibaptis. 
Dibaptis “Dalam Nama Bapa” meneguhkan bahwa Allah, telah 
mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita 
turun temurun; bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi 
anak-anak-Nya serta ahli waris kerajaan-Nya. 
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 Dibaptis “Dalam Nama Anak” meneguhkan bahwa kita telah 
dipersatukan dengan Yesus Kristus, di dalam kematian dan 
kebangkitan-Nya serta mengalami pengampunan dosa dan hidup 
baru yang kekal serta keselamatan penuh. 

 Dibaptis “Dalam Nama Roh Kudus” meneguhkan bahwa Roh 
Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan 
karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga 
membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam 
kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan dan berani bersaksi 
tentang Kristus serta melayani sesama. 

 

DOA PENGUATAN 
PF Umat Tuhan, pada kesempatan ini keluarga ..…..... telah meminta 

dan diterima secara gerejawi agar anak (-anak) mereka dibaptis. 
Tuhan Yesus ber-sabda: “Biarkanlah anak-anak itu datang 
kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-
orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.” (Mat. 19:14). 
Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman 
dan janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa: 
Ya Bapa Mahakuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi 
rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah.  Engkau telah 
menyelamatkan jemaat-Mu, Israel, dari ancaman Firaun melalui 
laut Merah.  Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan 
meliputi Put’ra-Mu, Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan 
berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua maka kami 
memohon agar Engkau menerima anak (-anak) ini dalam 
perjanjian-Mu, dan menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu oleh 
karena Kristus telah mati dan bangkit untuk-nya juga.  Kiranya oleh 
jamahan Roh Kudus-Mu, ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-
Mu.  Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, 
ia kelak akan mengaku: Engkau, Bapanya; Yesus Kristus, Tuhan 
dan Juruselamatnya dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu 
hidupnya sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. 
Amin. 

 

PENGAKUAN DAN JANJI ORANG TUA 
PF Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anak (-

anak)-nya akan dibaptis berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan 
Pengakuan Iman dan Janji saudara dengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 
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1. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal (Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus) yang telah mengikat perjanjian 
keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga dan karena itu 
anak (-anak) saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka 
telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? 

   

2. Apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan 
Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru, dan karena itu Saudara-saudara harus dan wajib selalu 
mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak (-anak) saudara 
sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di 
dalamnya? 

 

3. Apakah Saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik 
kepada anak (-anak) saudara dan mendidik serta membina 
mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus 
Kristus sesuai pemahaman  iman dan ajaran benar yang berlaku di 
dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? 

  

PF Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat-Nya sebagai 
saksi? 

 Bapak ….. dan Ibu ……. serta para saksi  
(para orangtua disebut namanya satu persatu).  

 

Orang tua dan para saksi:   
 Ya, dengan segenap hatiku. 
 

PF Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta 
mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di 
dunia, terikat di sorga dan apa yang saudara lepaskan di dunia, 
terlepas di sorga.   

 

PENGAKUAN IMAN               berdiri 
PF Umat Tuhan, mari menguatkan pengakuan iman dan janji orangtua 

serta para saksi dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: 

 

U Aku percaya kepada Allah ……. 
         duduk 

Kidung Pujian KJ 105 : 1,2 “YA ANAK KECIL”              do = G 3 ketuk 
Kantoria 

1. Ya anak kecil, ya Anak lembut,  
Engkau diutus Bapamu  dan dari sorga mulia 
Kau jadi hamba terendah, ya Anak kecil, ya Anak lembut. 
 

U 2. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, 
 Segala dosa Kautebus; Kauhantar kami, umatMu,  

ke haribaan BapaMu, ya Anak kecil, ya Anak lembut. 
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PF turun dari mimbar 
BAPTISAN       
PF Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk 

membaptis anak (anak-anak) ini: 
 

............... (sebut nama anak) ............... 
 

Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus. 
Firman Tuhan: ”Aku telah memanggil engkau dengan namamu, 
engkau ini kepunyaan-Ku” (Yesaya 43:1b) 

 

PF Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah 
diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu 
dari sekarang sampai selama-lamanya. 

 

Orang Tua & Para Saksi  
 Amin 

     PF kembali ke mimbar  
 

III. JAWABAN UMAT 
 

Kidung Pujian KJ 105 : 4,5 “YA ANAK KECIL”              do = G 3 ketuk 

Kantoria 

4. Ya anak kecil, ya anak lembut. 
Kau citra kasih BapaMu; nurani kami bakarlah 
dengan kasihMu s’lamanya, ya Anak kecil, ya Anak lembut. 
 

U 5. Ya anak kecil, ya Anak lembut, 
 PadaMu kami bertelut, sejiwa-raga milikMu 
 dan pasrah diri padaMu, ya Anak kecil, ya Anak lembut. 
 

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

KESAKSIAN PUJI-PUJIAN 
 

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

dan sukacita penuh!  Seperti kata Alkitab  Lukas 1 : 68-69 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.”   
Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. 
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Kidung Pujian KJ 111 : 1,3,4 ”DI PALUNGAN DIBARINGKAN” 
Kantoria                   do = F 2 ketuk 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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&4 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 kehadiran-Mu. 

 

U 4. Dan kepada tiap orang yang hatinya membeku. 
kar’na tidak menghayati arti kelahiran-Mu,  
b’rilah Tuhan dari sorga sukacita yang kudus 
agar ikut merayakan hari lahir Penebus! 

 

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

Mari berdoa (berdasarkan Nyanyian Pujian Maria, Lukas 1:26-55): 
“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, 
Juruselamatku, karena Yang Mahakuasa telah melakukan 
perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah 
kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan 
Dia.  
 

U Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan 
mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya; Ia 
menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan 
meninggikan orang-orang yang rendah; Ia melimpahkan segala 
yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang 
kaya pergi dengan tangan hampa;  
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P4 Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, 
seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada 
Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Amin.  

duduk 
IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN              berdiri 
PF Umat Tuhan, kembalilah dan teruskanlah berita Natal ini dalam 

kehidupanmu sehari-hari. Beginilah kata-kata berkat Simeon 
kepada Anak itu: "Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk 
menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan 
untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan 
suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri-, supaya menjadi 
nyata pikiran hati banyak orang." (Lukas 2 : 34-35) 

 

Kidung Pujian KJ 101 : 1,3 ”ALAM RAYA BERKUMANDANG” 
Kantoria                   do = G 4 ketuk 

1. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia;   
 dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema: 

Glo --- ria, in excelsis Deo!  Glo --- ria, in excelsis Deo! 
 

U 3. Sudah lahir Jurus’lamat itu berita lagunya. 
 Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan pada-Nya. 
 Glo --- ria, in excelsis Deo!  Glo --- ria, in excelsis Deo! 
 

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”  
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