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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN 
 Doa para Pelayan betugas 

SAAT TEDUH 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

---- P2 menyalakan lilin Advent I, II, III, & IV 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore/malam!  

Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gibeon Jakarta menyambut dengan penuh 

sukacita kehadiran kita semua dalam Ibadah Malam Natal, baik di gedung 

gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah “Jadilah Padaku 

Menurut Perkataanmu, Karena Bagi Allah Tidak Ada yang Mustahil” 

yang diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas 1:26-38. 

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

kita. Pemberita Firman akan dilayani oleh : 

1. Pdt. Ayu Indah Pattikawa pada pukul 17.00 WIB 

2. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 19.00 WIB 

 

AJAKAN BERIBADAH         

P2 Jemaat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan yang akan memasuki ruang 

ibadah. 

---- berdiri  
 

 

Jemaat   KJ 94 : 1, 3   “HAI, KOTA MUNGIL BETLEHEM”   do = g 

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. 

 

--- prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah --- 
 

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. 



 - 3 - 

V O T U M       Matius 28 : 19 

PF Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.  

J  A -      min. 
 

NATS PEMBIMBING                Yesaya 7 : 14 

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. 
 

S A L A M           Lukas 1 : 28 

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

J Dan menyertaimu juga 
 

Jemaat  KJ 100   “MULIAKANLAH”    do = d 

Muliakanlah, muliakanlah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha tinggi! 

Damai sejaht’ra turun ke bumi, bagi orang pengasihan-Nya. 

Muliakanlah Tuhan Allah! Muliakanlah Tuhan Allah! 

Damai sejaht’ra turun ke bumi, damai sejaht’ra turun ke bumi  

bagi orang, bagi orang pengasihan-Nya, 

Bagi orang pengasihan-Nya, pengasihan-Nya. 

Muliakanlah, muliakanlah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Mahatinggi! 

Damai sejaht’ra turun ke bumi, bagi orang pengasihan-Nya. 

Amin, amin, amin. 

--- duduk  

REFLEKSI MALAM NATAL 

P2 Ada suara mengetuk, bergegas kita membuka pintu untuk menyambut, 

bukan kabar baik yang datang melainkan tentang wabah penyakit… 

kegaduhan politik… perang dagang… pemutusan hubungan kerja… resesi … 

--- Hening sejenak --- 

 Ada suara berdering, secepat mungkin kita menerima, bukan kabar baik 

yang disampaikan melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang 

terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi … tentang kekasih-kekasih 

yang berjuang di pembaringan … ratapan mereka yang kebingungan dan 

panik … isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi … 

--- Hening sejenak --- 

 Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk 

memeluk mereka yang berduka … mengusap air mata mereka dengan 

tangan ini … menatang mereka untuk bangkit dan saling memapah untuk 

melanjutkan perjalanan hidup … Allah Pengasih, tolonglah kami … 
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PEMBERITAAN FIRMAN  

 

JAWABAN UMAT 

Jemaat  GB 132 : 1  “DATANG, YA DATANG IMANUEL”   do = g 

1. Datang, ya datang Imanuel. Kusiapkan diri menanti Engkau. 

Hati yang bengkok kuluruskan; Kuperbaiki hidup yang lama jadi baru. 

Refrein: Datanglah, datang Imanuel. Kusiapkan diri menyambut Engkau. 

 Datanglah, datang Imanuel. Kusiapkan diri menyambut Engkau. 
  

KESAKSIAN PUJIAN : 

TIFA NATAL  (GITA KARUNIA CHOIR) pkl. 17.00 WIB 

 NATAL PERTAMA  (GIBEON VIRTUAL CHOIR) pkl. 19.00 WIB 

  
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

PF   . . . . . . . . . . . . . 
 

PEMBACAAN ALKITAB                    --- berdiri  

PF  Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

Jemaat  KJ 472    “HALELUYA, HALELUYA”      do = g 
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya; 

Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. 
 

 

P2 Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas 1 : 26 - 38 yang mengatakan: . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   GB 392b   “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”     do = bes 

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 ---- duduk  

KHOTBAH     
---- saat teduh 

 

 

 

Jemaat  KJ 96 : 1, 4   “DI MALAM SUNYI BERGEMA”  do = bes  

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. 
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4. Hai, kamu yang menanggung b’rat dan hidup tertekan, 

Mendaki, susah jalanmu, langkahmu pun pelan. 

Hai, lihat hari jadi t’rang bebanmu ditebus. 

Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus 
 

PENGAKUAN IMAN                       ---- berdiri  

PF Jemaat, untuk 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  

PF   . . . . . . . .  (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b) 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan 

dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria: "Jiwaku memuliakan 

Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia telah 

memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari 

sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang 

Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan 

nama-Nya adalah kudus.” (Luk 1:46-49). 
 

(membaca prosedur pemberian persembahan yang ada di mimbar kecil) 
 

--- Bagi Jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat dimasukkan ke 

dalam Amplop yang sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa ke Gereja, 

atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke 

rekening Gereja. --- 
 

Jemaat GB 148 : 1  “GERANGAN BAYI APAKAH”  la = f 

1. Gerangan bayi apakah yang di pangkuan Maryam?  

KelahiranNya didengar gembala yang bermalam. 

Refrein : Inilah Rajamu yang oleh malak dielu.  

   Mari seg’ra pergi melihat Mukhalismu! 
 

~ Jemaat Memberikan Persembahan  

Malam Kudus di Palungan ~ 
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P E N G U T U S A N 

DOA SYUKUR                        --- berdiri  

P3 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:  

Terimalah pemberian kami ini, ya Yesus, Putera Natal, meskipun bukan 

berupa emas, kemenyan atau pun mur seperti pemberian para Majus 

dahulu, namun lewat pemberian ini, kami ingin menyatakan kesediaan untuk 

memberi seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan 

berkenan kepada-Mu, sebab Engkau telah lebih dulu mempersembahkan 

diri-Mu bagi keselamatan kami.  

 --- duduk  

 

 

AMANAT PENGUTUSAN                        

PF  Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu 

melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap di mana umat Tuhan hidup di 

dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan 

segala makna yang dihadirkannya.  
 

--Lampu dimatikan, PF turun dari mimbar untuk menyalakan lilin utama, 

sambil menyanyikan GB 127 : 5 
 

Jemaat  GB 127 : 5   “SATU LILIN KITA NYALAKAN”   do = f 

5. Lilin Natal kita nyalakan menerangi malam kelam.  

Lahir Raja Keselamatan : dunia terang benderang. 
 

--Penyalaan lilin tangan, PF kembali ke mimbar, setelah semua lilin menyala 
 

--- berdiri  
 

PF  Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang  terimpit itu 

… Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang 

besar; mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah 

bersinar. (Yes 8:23-9:1). 
 

Jemaat  KJ 92 : 1, 2   “MALAM KUDUS”  do = bes 

1. Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap. 

Hanya dua berjaga terus – ayah bunda mesra dan kudus; 

Anak tidur tenang, anak tidur tenang 
 

2. Malam kudus, sunyi senyap. Kabar baik menggegap; 

bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya: 

“Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom. 
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PF  Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan 

untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya 

disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja 

Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di 

atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan 

mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai 

selama-lamanya (Yes 9:5-6). 
 

--Lilin tangan dimatikan, dan lampu dinyalakan 

 

Jemaat  KJ 99 : 1   “GITA SORGA BERGEMA”  do = g 

1. Gita sorga bergema: “Lahir Raja mulia!   

Damai dan sejahtera turun dalam dunia.” 

Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah serta, 

permaklumkan Kabar Baik:  “Lahir  Kristus, T’rang ajaib!” 

Gita sorga bergema: “Lahir Raja mulia!” 
 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

  TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

   dan memberi engkau kasih karunia; 

  TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu, 

   dan memberi engkau damai sejahtera. 

 

Jemaat   GB 402C  “AMIN”   do = f  
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