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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 II, baik di gedung gereja 

maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah “Menjaga Anak Hadapi 

Tantangan” yang diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam 

Injil Matius 2 : 13 - 15. Dalam ibadah ini juga, kita akan menjadi saksi akan 

karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada umat-Nya dalam 

pelayanan Baptisan Kudus terhadap 3 (tiga) anak dari 2 keluarga.  

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

kita. Pemberita Firman akan dilayani oleh Pdt. Melkianus Nguru. 

 

AJAKAN BERIBADAH         

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

ibadah. 

---- berdiri  
 

 

Jemaat   KJ 97 : 1, 4   “HAI MALAIKAT DARI SORGA”   do = bes 

1. Hai malaikat dari sorga, sayapmu bentangkanlah; 

Nyanyi di seluruh dunia; Lahir Kristus, Rajanya. 

Refrein :  Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah! 
 

--- prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah --- 
 

4. Hai kaum saleh yang menunggu dalam dunia yang resah. 

Lihat, Allahmu sendiri turun dalam Put’ra-Nya. 

Refrein :  Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah! 
 

V O T U M   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. 

J  A -      min. 
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NATS PEMBIMBING                           Matius 2 : 1 - 2 

PF Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja 

Herodes, datanglah orang-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." 

 

S A L A M           Lukas 1 : 28 

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

J Dan menyertaimu juga 

 

Jemaat KJ 129 : 1   “DARI TIMUR, JAUH BENAR”    do = g 

1. Dari Timur, jauh benar, kami cari Raja Besar 

Lewat gurun, naik, turun, dituntun bintang-Nya. 

Refrein:  O --- o, Bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, 

 Jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah! 

--- duduk  

NARASI NATAL 

P2  Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan 

dengan teliti bertanya kepada mereka, bilamana bintang itu nampak.  

Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: "Pergi dan selidikilah 

dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu 

menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya akupun datang menyembah 

Dia (Mat 2:6-7)."  

 

Jemaat KJ 133 : 1   “HAI BINTANG TIMUR”    do = g 

1. Hai bintang Timur, terbitlah kembali  

dalam semarak cahaya terang, 

Sama dengan kau pernah menyinari  

orang Majusi di malam kelam. 
 

P2 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, 

bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan 

berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada (Mat 2:9).  
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PEMBERITAAN FIRMAN & SAKRAMEN BAPTISAN 

 

Jemaat KJ 133 : 2   “HAI BINTANG TIMUR”    do = g 

2. Mari, tunjukkan tempat Yesus lahir!  

Sungguhkah Dia di kandang rendah. 

Bayi lembut di palungan terbaring,  

langit dan bumi Kerajaan-Nya. 
 

  
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 Matius 2 : 13-15 yang menyatakan: . . . 

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  : “MENJAGA ANAK HADAPI TANTANGAN” 
~~ saat teduh  

 

PENETAPAN BAPTISAN 

PF Dengarlah penetapan Baptisan sebagaimana tertulis dalam Mat 28 : 18-20 

yang menyatakan: Yesus mendekati mereka dan berkata: "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." 

 



 - 5 - 

PENJELASAN 

PF Jemaat, Sakramen Baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi materai 

terhadap iman seseorang atas penebusan 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 selamanya. Sahnya 

Sakramen Baptisan, tidak ditentukan oleh “banyaknya air” atau cara 

pembaptisan, secara percik atau selam; tidak juga karena sudah dewasa 

atau masih bayi. Sahnya Sakramen Baptisan adalah jika dilaksanakan di 

dalam persekutuan jemaat; diawali dengan pengakuan 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 

sebagai ahli waris kerajaan-Nya.  

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 berdiam 

di 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. 
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DOA PENGUATAN 

PF Jemaat, pada kesempatan ini keluarga .....  telah meminta dan diterima 

secara gerejawi agar anak-anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda: 

“Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi 

mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.’” 

(Matius. 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 untuknya 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 & JANJI ORANG TUA 

PF Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anak-anaknya akan 

dibaptis berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan Pengakuan Iman dan Janji 

saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

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? 
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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? 

Saudara .... dan isteri .... serta para saksi .... 
 

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 Jemaat, untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta saksi 

dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 

masing-masing orang berkata : Aku percaya . . . . .         

---- duduk  

~~ Pelayan Sakramen turun dari mimbar ~~ 
 

Jemaat  KJ 105 : 2   “YA ANAK KECIL, YA ANAK LEMBUT”  do = g 

2. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, segala dosa Kau tebus. 

Kau hantar kami umat-Mu ke haribaan Bapa-Mu. 

Ya Anak kecil, ya Anak lembut. 

 

BAPTISAN 

PF Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis 

anak ini. 
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JAWABAN UMAT 

~~ .... (Sebut nama anak) ~~ 

 Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Firman Tuhan : “... ... ... Aku telah memanggil engkau dengan 

namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.” Amin! (Yesaya 43:1b) 

Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah 

diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari 

sekarang sampai selama-lamanya. 
 

Keluarga dan Saksi :  Amin! 

~~ Pelayan Sakramen kembali ke mimbar ~~ 
 

Jemaat  KJ 105 : 4   “YA ANAK KECIL, YA ANAK LEMBUT”  do = g 

4. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Kau citra kasih Bapa-Mu. 

Nurani kami bakarlah dengan kasih-Mu s’lamanya. 

Ya Anak kecil, ya Anak lembut. 

 

 

DOA SYAFAAT  

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

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Jemaat Tuhan, ketika kita memberi persembahan sebagai wujud syukur 

kepada Tuhan, kiranya kita juga menghayati hikayat Orang-orang Majus dari 

Timur, yaitu ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah 

mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu 

bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Merekapun membuka 

tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, 

yaitu emas, kemenyan dan mur (Mat 2:10-11).  

 

(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. 
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P E N G U T U S A N 

Jemaat KJ 123 : 4  “S’LAMAT, S’LAMAT DATANG”  do = g 

4. Datang orang Majus, ikut bintang-Nya 

membawa pemberian dan menyembah 

Yang dipersembahkan: kemenyan, emas dan mur 

Pada jurus’lamat mereka bersyukur.  Salam, salam! 

 

~ Jemaat Memberikan Persembahan Syukur Natal di Palungan ~ 
 

DOA SYUKUR                         --- berdiri 

P3 Jemaat Tuhan, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa yang 

diucapkan Simeon ketika ia menatang bayi Yesus dalam Lukas 2:28-32.  

 Mari berdoa :"Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai 

sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat 

keselamatan yang dari pada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan 

segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa 

lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel."   

 Kiranya Engkau berkenan akan syukur hati kami ini, ya Tuhan, amin. 

 --- duduk 

 

 

AMANAT PENGUTUSAN                       --- berdiri 

PF  Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah 

disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu 

memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di 

tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit 

bersinar di dalam hatimu. (2 Petrus 1 : 19) 

 

Jemaat  KJ 101 : 1   “ALAM RAYA BERKUMANDANG”   do = g 

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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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   KJ 478a  “AMIN”    
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“Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi  
mereka datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah  

yang empunya Kerajaan Sorga” - Matius 19 : 14 
 

CHRISTOPHER NATHANAEL WATTIMENA 
MIKHA SABDAELI HITIPEUW 

MAHESA SADRAKH HITIPEUW 
 

 


