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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN 
 Doa para Pelayan betugas 

SAAT TEDUH 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi!  

Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gibeon Jakarta menyambut dengan penuh 

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

maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah “Silsilah Yesus Kristus dan 

Pemenuhan Janji Allah” yang diambil dari Injil Matius 1 : 1 - 17.  

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 06.00 WIB 

2. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 09.00 WIB 
 

AJAKAN BERIBADAH         

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

ibadah. 

---- berdiri  
 

 

Jemaat   KJ 109 : 1, 6   “HAI, MARI BERHIMPUN”   do = g 

1. Hai, mari berhimpun dan bersukaria!  Hai mari semua ke Betlehem! 

Lihat yang lahir, Raja Balasorga!  

Refr: Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,  

Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 

--- prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah --- 
 

6. Demi kita ini Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh: 

Cinta kasih-Nya patut kita balas!   

Refr: Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,  

Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 

V O T U M       Matius 28 : 19 

PF Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.  

J  A -      min. 
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NATS PEMBIMBING                 Lukas 1:68, 69, 72-75 

PF "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 … untuk menunjukkan rahmat-Nya 

kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, 

yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita, 

bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita, … dapat beribadah kepada-Nya 

tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup 

kita …” 
 

S A L A M           Lukas 1 : 28 

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

J Dan menyertaimu juga 
 

Jemaat GB 150 : 1   “GEMBIRALAH SAUDARA”    la = e 

1. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta;  

rayakan hari lahir Pembaru dunia! 

TerangNya mengenyahkan gelap manusia. 

Refrein : Oh, kabar gembira besar, Kabar baik!  

Oh, kabar gembira besar! 

--- duduk  

BERITA NATAL (Matius 1 : 18 – 23) 

P2  Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut:  

Prmp  Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia 

mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami 

isteri. 

Lk-lk  Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau 

mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 

menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan 

maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan 

berkata:  

P2  "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai 

isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh 

Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan 

Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa 

mereka."  

Prmp  Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 

Lk-lk  "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" --

yang berarti: Allah menyertai kita. 
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PEMBERITAAN FIRMAN  

 

JAWABAN UMAT 

Jemaat  KJ 125 : 1  “LAHIR KRISTUS DI DUNIA”   do = g 

Refrein :  Lahir Kristus di dunia! Bunyi-bunyian menyambut Dia. 

 Lahir Kristus di dunia! Puji Tuhan, Haleluya! 

1. Janji lama telah genap, sabda nabi pada masa lampau; 

Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap! 

Refr: 
 

KESAKSIAN PUJIAN :ku Muliakan bayi Mungil  GVCC ( GPIB VIRTUAL 

CHOIR COLLABORATION ) pkl. 06.00 WIB  

 

  
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

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

PEMBACAAN ALKITAB                    --- berdiri  

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

Haleluya! 
 

Jemaat   KMM 41/KC 127 “HALELU, HALELU”  do = a 

Halelu, halelu, halelu, haleluya, puji Tuhan! (2x) 

Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya! 
Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan! 

 
 

P2 Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 1 : 1 - 17 yang menyatakan: . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

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

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   KJ 474  “Kepadamu Puji-Pujian”  do = g 
 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

 ---- duduk  

KHOTBAH     
---- saat teduh 

 

 

 

Jemaat  KJ 122 : 1, 2   “ANAK YANG DIJANJI”  do = a 

1. Anak yang dijanji, Anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. 

NamaNya Yesus, namaNya Yesus. Mari menyembah-Nya. 

Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita. (2x) 
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2. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. 

NamaNya Yesus, namaNya Yesus. Mari menyembah-Nya. 

Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita. (2x) 
 

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) 
 

KESAKSIAN PUJIAN : 

Gita Sorga Bergema  (Mahanaim Virtual Choir) pkl. 06.00 WIB 

 Joyful.. Joyful (PELKAT GP GIBEON) pkl. 09.00 WIB 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat 

bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang 

kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu semua bangsa 

di muka bumi akan diberkati (Kisah Para Rasul 3:25).  

 Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan. 
 

(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 144 : 1  “ANAK MARIA T’LAH LAHIR DI DUNIA”  do = f 

1. Anak Maria t’lah lahir di dunia, palungan hewan tempat tidurNya.  

Miskin dan hina tetapi mulia, rela sengsara bagi dunia. 

Refrein : Marilah kita sujud menyembah,  

 bawalah persembahanmu kepadaNya.  

 Marilah kita bersukacita, t’lah datang Jurus’lamat, Imanuel! 
 

~ Jemaat Memberikan Persembahan Syukur  
Natal 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:  

Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami merayakan Natal, kami ingin 

terus menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung 

karena Engkau berkenan menyelamatkan kami melalui kelahiran dan karya 

hidup Anak-Mu, Yesus Kristus. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, ya 

Tuhan. Namun, kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami yang 

mengabdi kepada-Mu; dengan kata dan perbuatan. Kiranya Tuhan berkenan 

menerima persembahan kami saat ini, serta keinginan hati kami untuk 

mengabdi Engkau. Amin. 

 --- duduk  

 

 

AMANAT PENGUTUSAN                      --- berdiri 

PF  Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari 

keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah; Ia lahir dalam 

rajutan antara yang pahit dan manis; yang membanggakan dan yang 

mengecewakan; yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang 

awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam 

keberdosaan manusialah, rahmat Allah sempurna. Ini berarti, Kesempurnaan 

hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi 

kerapuhan melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita, 

umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya.  

 Karena itu “Jangan takut ... sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan 

Allah...” (Lukasi 1:30) 
 

Jemaat  KJ 119 : 1, 4   “HAI DUNIA, GEMBIRALAH”   do = d 

1. Hai, dunia, gembiralah dan sambut Rajamu! 

Di hatimu terimalah!  Bersama bersyukur, 

bersama bersyukur,  bersama-sama bersyukur. 
 

4. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. 

Masyhurkanlah, hai dunia:  Besar anug’rah-Nya, 

Besar anug’rah-Nya, Besar, besar anug’rah-Nya. 
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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 402a  “AMIN”    
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