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PERSIAPAN 

 Doa Pelayan 

 Saat teduh 
 

UNGKAPAN SITUASI 

PL  Perayaan Natal di tengah pandemi covid-19 tahun ini tentu sangat 

berbeda dengan perayaan Natal pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi 

sukacita natal tidak akan pudar dan hilang, karena kebersamaan dalam 

berbagi masih dirasakan sampai detik ini.  

 

--- Pemutaran video berbagi kasih oleh Panitia Natal 
 

 Kegiatan berbagi kasih merupakan wujud ucapan syukur kita kepada 

Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada seluruh Jemaat GPIB 

Gibeon. Sepanjang hari, bulan dan tahun, Kasih dan Berkat Tuhan tidak 

berkurang dalam hidup kita. Sehingga dalam momen Natal 2020 ini, kita 

terpanggil menjadi utusan-utusan Tuhan di dunia untuk berbagi kasih, 

dan mewujudkan kasih nyata itu dengan memberi kepada sesama kita 

yang membutuhkan.  

Jemaat, mari kita berdiri untuk beribadah dan menyembah Yesus Kristus di 

hari kelahiran-Nya ini. 

 

GB 150 : 1, 2   “GEMBIRALAH SAUDARA” 

1. Gembiralah, hai saudara, bernyanyilah serta;  

  rayakan hari Lahir Pembaru dunia!  

  TerangNya mengenyahkan gelap manusia. 

  Refr  :   Oh, kabar gembira besar, Kabar baik!  

  Oh, kabar gembira besar! 

 

2. Gembala meninggalkan dombanya di tempat,  

  pergi menuju Betlehem, gembira dan cepat  

  mencari Raja Baru penuh dengan berkat. Refr: 
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---- duduk 

LITANI NATAL 

PL “Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, 

mereka yang diam di negeri kekelaman dan di atasnya terang telah 

bersinar. (Yesaya 9:1) 
 

J 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 (Yesaya 9:6) 
 

Semua "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai 

sejahtera  di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-

Nya." (Lukas 2:14)   

 

PENYALAAN LILIN NATAL 

PL Dalam Ibadah Natal penyalaan lilin adalah simbolisasi Sang Terang yang 

hadir dalam dunia. 

 

(Lilin Natal dinyalakan oleh KMJ, PJ dan Ketua Panitia Natal,  

Setelah itu diikuti oleh jemaat sambil berdiri menyanyikan KJ 92) 

 

Jemaat KJ 92 : 1, 2  “MALAM KUDUS”  

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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PL Nyala lilin memang kecil tetapi cahayanya dapat menerangi kegelapan. 

Lilin-lilin ini adalah lambang tekad dan harapan untuk terus memancarkan 

terang kasih Tuhan bagi semua orang. Biarlah terang kasih Tuhan terus 

terpancar di hati kita untuk kita semua tetap satu, saling peduli, saling 

berbagi, saling mengasihi dan menjadi berkat.  

--- duduk  

GEMA NATAL (PF) 

 DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

 PEMBACAAN ALKITAB  

 REFLEKSI NATAL 

 

Jemaat GB 143 : 1, 2  “GEMBALA PERGILAH CEPAT-CEPAT” 

 Refrein : Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem.  

   Pergilah mencari di Betlehem, Sang Raja Israel. 

1. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia.  

  Lekaslah berjumpa dengan Tuhan, Almasih yang mulia. Refr:.. 

2. Yang Mahatinggi dan kekal berkunjung ke dunia.  

  Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Refr:... 

 

DOA SYUKUR NATAL (PF) 

 

PUJI-PUJIAN  TIFA NATAL (GITA KARUNIA VIRTUAL CHOIR) 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 

PL Di Betlehem di tanah Yudea, telah lahir Sang Penebus, Dialah Mesias Raja 

yang diurapi. Marilah datang pada-Nya dan membawa persembahan 

syukur dengan penuh sukacita seperti para Majus. 

 

Jemaat  GB 144 : 1, 2    “ANAK MARIA” 

1. Anak Maria t’lah lahir di dunia, palungan hewan tempat tidur-Nya.  

Miskin dan hina tetapi mulia, rela sengsara bagi dunia. 
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Refrein:   Marilah kita sujud menyembah, 

bawalah persembahanmu kepadaNya.  

Marilah kita bersukacita, t’lah datangJurus’lamat: Imanuel. 

 

---Jemaat Memberikan Persembahan Syukur Natal--- 
 

2. Berbahagia yang datang menyambut, 

di kandang domba Sang Bayi Kudus. 

Ia berbaring penuh kedamaian,bayi mulia, Sang Anak Kudus.  

Refr : 

 

DOA PERSEMBAHAN              --- berdiri 

PL Jemaat Tuhan, mari berdoa : 

 Ya Bapa, merayakan Malam Natal teringat saat malaikat sorga dan para

 gembala menaikkan sembah dan senandungkan pujian kemuliaan bagi-Mu. 
 

J Para majus mempersembahkan mas, kemenyan dan mur persembahan 

yang terbaik yang mereka miliki. Saat ini kami pun memberikan 

persembahan hati yang bersyukur, yang nilainya tidak dapat dibandingkan, 

tidak dapat menggantikan pemberian-Mu bagi kami, yang bersumber dari 

kasih-Mu, melalui Yesus Kristus yang lahir kedunia untuk menebus dosa. 

Kiranya Engkau berkenan menguduskannya guna  merajut kehendak baik 

dalam perjumpaan dengan sesama untuk menyelami kekayaan kasih-Mu. 

Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. 

Amin. 

 

P E N G U T U S A N 

PF Kasih Allah sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus Putera Natal.  

J Pancarkanlah dihati kami, cahaya sinar kasih-Mu agar dalam hidup kami 

kasih-Mu terus menjadi nyata.  
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PF Kasih Allah yang bukan hanya sekedar kata-kata tetapi juga perbuatan dan 

kehidupan.  

 

 Jemaat  KJ 100   “MULIAKANLAH”     

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. 

 

B E R K A T 

PF “Kiranya damai natal, sukacita natal, dan kasih dari Allah Bapa dalam 

Tuhan Yesus Kristus membaharui, memenuhi pikiran dan hati kehidupan 

kita semua”. 

 

KJ 478a Amin, amin, amin 

 

 

“Selamat Merayakan Natal Kristus, 25 Des 2020” 

Dan 

“Selamat Memasuki Tahun Baru, 01 Jan 2021” 
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SUSUNAN ACARA : 

1. Ibadah  

2. Ramah Tamah 

 Sambutan Majelis Jemaat (PHMJ)  

 Sambutan Ketua Panitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


