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PERSIAPAN
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes
 Doa Konsistori/Persiapan/Koordinasi dengan Tim Live Streaming
 Doa Pribadi

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Bapak, ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan
kita, Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Gibeon mengucapkan selamat
pagi/sore dan selamat beribadah dalam Ibadah Hari Natal dengan tema
ibadah “Lawatan Tuhan”.
Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata
melalui kehidupan persekutuan yang membawa kegembiraan karena
kelahiran-Nya bagi kita dan seluruh ciptaan.
Pelayan Firman pada ibadah ini adalah :
Pdt. Amperiyana Nguru – Pukul 06.30 WIB
Pdt. Melkianus Nguru – Pukul 09.30 WIB

..hening sejenak
AJAKAN BERIBADAH
P2
Angkatlah hatimu di dalam doa!
Angkatlah suaramu dalam nyanyian pujian
Biarlah matamu menyaksikan pengharapan,
Biarlah semua orang melihat lawatan Tuhan
dan tanganmu terangkat sebagai tanda sukacita
dan terulur untuk melawat yang lain..
sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia,
dan Ia ada di antara kita!
Mari berdiri, kita memuliakan Dia, Sang Firman, yang melawat umat-Nya!
MENGHADAP TUHAN
♫ NYANYIAN JEMAAT
KJ. 109 : 1, 2, 6 "HAI MARI BERHIMPUN"
Adeste fideles/O Come All Ye Faithful, John Francis Wade, 1751,
Terjemahan: Yamuger/Pan. Lit. K. A. J., 1980, Lagu: John Francis Wade, 1751

Andante, suasana agung & megah

Hai mari, berhimpun dan bersukaria!
Hai mari semua ke Betlehem!
Lihat yang lahir, Raja Bala sorga!
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!
-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 dan para pelayan memasuki ruang ibadah..
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!
VOTUM
PF
“Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” (Matius 28:19).
J
KJ. 476a

1 . | 1 . | (Do=G)
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NAS PEMBIMBING
PF
“Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan
melawat kita..” (Lukas 1:78a).
SALAM
PF
Tuhan besertamu!
J
dan besertamu juga.
♫ NYANYIAN JEMAAT
KJ. 110 : 1, 2, 4 "DI BETLEHEM T'LAH LAHIR"

Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, Friedrich von Spee, 1637,
Terjemahan: Yamuger, 1981, Lagu: Prancis, 1599, Jerman, 1638

Andante, mengalir & penuh penghayatan

Di Betlehem t'lah lahir seorang Putera.
Semoga 'ku menjadi abadi milik-Nya,
Sungguh, sungguh, abadi milik-Nya.
Hatiku kubenamkan di dalam kasih-Nya;
Pada-Nya kuserahkan diriku s'lamanya,
sungguh, sungguh, diriku s'lamanya.
Tandanya kuaminkan jaminan janji-Mu:
Pada-Mu kutitipkan seluruh hatiku,
sungguh, sungguh, seluruh hatiku.

..Jemaat duduk
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BERITA NATAL
P2
Hidup tak selalu berjalan mulus, badai kehidupan sering datang tanpa di
duga. Hidup bagai berjalan bersama misteri, berjalan dalam ketegangan,
antara kepastian dan banyak kemungkinan. Ada banyak kesulitan,
tantangan, rintangan, perasaan rapuh, gagal, kejenuhan, kadang muncul
mendera dan bahkan membuat putus asa serta kehilangan harapan.
Namun kelahiran-Nya mau melawat kita.
Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda harapan,
Harapan bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita.
Kelahiran-Nya membangun kembali keyakinan iman di tengah kerapuhan
dan kefanaan hidup.
Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan. Ia
rela mendekati manusia tanpa tanda-tanda kebesaran, tanpa kuasa dan
senjata, selain dengan anugerah-Nya yang Mahabesar.
Ia memang memukau, bukan karena Mahabesar saja, melainkan karena
pengosongan diri untuk mendekatkan diri kepada manusia tanpa batas.
Itulah sebabnya Natal begitu menyentuh, karena Natal berarti Yang
Mahabesar menjamah dan melawat manusia dan seluruh ciptaan.
Dari dalam Palungan sederhana, Ia memberi hidup, memberi cinta,
memberi lawatan dengan kasih. Sambutlah Ia, biarkan Ia berada dalam
hidupmu.
♫ NYANYIAN JEMAAT
KJ. 102: 1 & 3 "DI DALAM PALUNGAN"
Away in a Manger; William James Kirkpatrick,
Terjemahan: Yamuger, Lagu: James R. Murray, 1841

Adagio, lembut & mengalun

Di dalam palungan tiada yang lain,
terbaringlah Yesus berbalutkan kain.
Bintang-Nya di langit mengkilap terang
dan Yesus tertidur lelap dan tenang.
Ya Yesus, Tuhanku, dengar doaku:
tetaplah sertaku dengan kasih-Mu.
Semua anak-Mu berilah berkat
dan hidup serta-Mu di sorga kelak.
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
…
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab,

Haleluya!
J

♫ KK. 472 "HALELUYA HALELUYA!"
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya;
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya!

P1

Pembacaan Alkitab diambil dari LUKAS 1 : 67 – 75 yang menyatakan …
Demikian pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah (Kolose 3:16).
♫ KJ. 48 "KEMULIAAN BAGI BAPA"
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin!

J

..Jemaat duduk

KOTBAH Tema: “Lawatan Tuhan”

..hening sejenak
JAWABAN JEMAAT
♫ NYANYIAN JEMAAT
KJ. 99 : 1-3 "GITA SORGA BERGEMA"

Syair: Hark! The Herald Angels Sing, Charles Wesley, 1739, dll,
Terjemahan: Yamuger, 1977, Lagu: Felix Mendelssohn Bartholdy, 1840

Moderato, Agung & megah

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!"
Yang di sorga disembah Kristus, Raja yang baka,
lahir dalam dunia dan Maria bunda-Nya.
Dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal;
dalam Anak yang kecil nyatalah Imanuel!
Gita sorga bergema, "Lahir Raja mulia!"
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Raja Damai yang besar, Surya Hidup yang benar,
menyembuhkan dunia dinaungan sayap-Nya,
tak memandang diri-Nya, bahkan maut dit'rima-Nya,
lahir untuk memberi hidup baru abadi!
Gita sorga bergema, "Lahir Raja mulia!"
PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat dipersilakan berdiri, bersama dengan seluruh Gereja Kristus di
segala tempat dan waktu, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya
kita menurut rumusan Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut kita
berkata:
PF+J
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan
bumi…
DOA SYAFAAT
PF
. . . . Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon,
U
Dengarkanlah doa kami!
PF
Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus,
Tuhan dan Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa:
PF+U Bapa kami yang di sorga…
PF+U (menyanyikan doksologi KJ. 475 )
Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin!
Kesaksian Pujian
PRESBITER GIBEON CHOIR (VIRTUAL)“Hai Dunia Gembiralah!”
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Firman Tuhan Roma 5:5 menyatakan kepada kita, “Dan pengharapan

tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.”
Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya
yang besar, yang diberikan kepada kita.

-- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) 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. untuk Persembahan Akhir Tahun dapat melalui QR Code Dana Syukur
dengan kode/angka tiga digit terakhir 022 -Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
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♫ NYANYIAN JEMAAT
KJ. 119 : 1, 4 “HAI DUNIA GEMBIRALAH”

Joy to the World, Isaac Watts, 1719, Terjemahan: Yamuger/Pan. Lit. K. A. J., 1980, Lagu: Lowell Mason (1792 –
1872) pada tema G. F. Handel, 1742

Moderato, Agung & megah

Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu!
Dihatimu terimalah! Bersama bersyukur,
Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur!
..... saatnya memberi persembahan .....
~ Jemaat Memberikan Persembahan syukur Natal
di Palungan ~

Dialah Raja semesta, besar dan mulia.
Masyhurkanlah, hai dunia, besar anug'rah-Nya,
Besar anug'rah-Nya, besar, besar anug'rah-Nya.
DOA PERSEMBAHAN
P4
Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa
syukur : Kami bersyukur kepada-Mu di tengah sukacita merayakan Natal.
Bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati dan diberi keselamatan
melalui peristiwa kelahiran Yesus. Kami tentu tidak dapat membalas
kebaikan-Mu, ya Tuhan, namun biarlah kami dengan tulus hati
mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadaMu. Terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya! Amin.

..Jemaat duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P5
......................
VIDEO PESAN NATAL
AMANAT PENGUTUSAN
..Jemaat berdiri
PF
… (PF menarasikan sendiri sesuai kotbah yang disampaikan)
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♫ NYANYIAN JEMAAT
KJ. 101: 1, 5 “ALAM RAYA BERKUMANDANG”

Les anges dans nos campagnes/Angels We Have Heard on High,
Nyanyian Natal Prancis abad ke-18,
Terjemahan: Yamuger/Pan. Lit. K. A. J., 1980,Lagu: Prancis abad ke-18,

Andante, agung & megah

Alam raya berkumandang oleh pujian mulia;
dari gunung, dari padang kidung malaikat bergema.
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
Mari, kita pun ke sana untuk melihat Putera.
Mari, kita persembahkan suara dan hati pada-Nya!
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
BERKAT
PF
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
berkat-Nya:

Yesus Kristus, Sang kebenaran,
yang datang dengan lawatan kesembuhan dan pengharapan,
memenuhi kamu dengan sukacita,
serta damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Berkat Tuhan Yang Mahakuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atasmu
dan selalu bersamamu kini dan selamanya.
J

♫ KK. 768 B "HALELUYA, AMIN!"

PF menyerahkan Alkitab kepada P1
JEMAAT BERSAAT TEDUH
SELURUH PELAYAN menuju depan Pusat Liturgi
untuk memberikan salam

“Selamat Hari Natal”
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