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PERSIAPAN 

 Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga 

untuk terlibat dalam liturgi. 

 Setiap keluarga mengambil saat teduh…. 

 
AJAKAN BERIBADAH 

Ibu : Marilah kita mengagungkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan 

dan menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah 

kita dengan memuji Tuhan bersama … 

 
MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Jemaat    Kidung Jemaat no. 109 

HAI, MARI BERHIMPUN 
do = g 4 ketuk 

 

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

Lihat yang lahir, Raja Balasorga!  Sembah dan puji Dia; 
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tu --- hanmu. 

 (6)  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, Tu --- hanmu. 

Nas Pembimbing    Lukas 1:68, 69, 72-75 

Ayah : "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 …”  
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Berita Natal berdasarkan Lukas 2 : 1-7     Jemaat duduk 

Ayah  : Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut:  

Ibu : Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah,  

   menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 

Anak : Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu 
Kirenius menjadi wali negeri di Siria. Maka pergilah semua 
orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.  

Ayah  : Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke 

Yudea, ke kota Daud bernama Betlehem,-- karena ia berasal 

dari keturunan Daud – supaya didaftarkan bersama-sama 

dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. 

Ibu : Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk 
bersalin 

Anak : Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, 

lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam 

palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah 

penginapan. 
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Nyanyian Jemaat    Gita Bakti no. 136 

MARI BERSUKACITA RAYAKAN NATAL 
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 (2)  Bukanlah raja ataupun ratu, Yusuf serta Maria dipilih-Nya. 

Bukan yang congkak ataupun angkuh, 

namun yang rendah hati dipakai-Nya.  Reff  
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab 

Ayah : Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang 
dibacakan dari Injil Matius 1 : 18-25 yang menyatakan: … … … 
Demikianlah pembacaan Alkitab. 

  Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang 
yang mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. 
HALELUYA! 

Jemaat : HALELUYA, HALELUYA,  Kidung Jemaat no. 472  

  Haleluya, Haleluya, 

  Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya.  
       Jemaat duduk 

KHOTBAH 

Saat Teduh 

TULUS HATI = KALAHKAN EGO 

“Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang 

diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria 

sebagai istrinya (ay.24) 

  

Mengalahkan ego bukan hal mudah, apalagi jika itu menyangkut 

reputasi dan harga diri kita di masyarakat, atau menjaga nama baik orang 

lain. Kita tentu perlu banyak pertimbangan yang serius dan 

membutuhkan sikap yang arif. Biasanya orang lebih suka mengutamakan 

kepentingan dirinya dibandingkan orang lain. 

 Berbeda dengan Yusuf. Pertemuannya dengan malaikat Tuhan di 

dalam mimpi menolongnya untuk mengambil sikap yang arif terhadap 

persoalan yang sedang dihadapinya. Dalam pendangan Yusuf, keadaan 

Maria yang sedang hamil merupakan beban moral tersendiri di tengah 

masyarakat Yahudi. Yusuf harus mengambil keputusan yang dapat 

menolong Maria untuk tetap dipandang baik oleh masyarakat. Dalam 

pandangan Tuhan, Yusuf dan Maria dipilih untuk melaksanakan misi-Nya 
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bagi dunia. Oleh Matius, Yusuf digambarkan sebagai seorang pria yang 

tulus hati. Ketulusan hati Yusuf terlihat melalui ketaatannya untuk 

menuruti pesan malaikat Tuhan yang menjumpainya di dalam Mimpi. 

Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan resmi hidup sebagai 

keluarga. Yusuf memberi nama kepada Bayi yang dilahirkan Maria, 

sebagai bentuk pengakuannya atas kehadiran Anak tersebut dalam 

kehidupan rumah tangga mereka. 

 Di jaman milienial ini, kita sulit menemukan orang yang tulus hati 

seperti Yusuf. Orang yang bersedia berkorban diri melaksanakan misi 

Tuhan untuk kebaikan orang lain, bukan demi mendapat pujian. Satu hal 

yang perlu direnungkan sekarang adalah, apa misi yang Tuhan titipkan 

melalui kita, ketika dihadirkan di dunia ini. Mari hadir sebagai pribadi 

yang berkarakter Kristus, yang tidak dapat ditanggalkan di manapun kita 

ada dan berkarya. Firman Tuhan mengingatkan kita, agar selalu memiliki 

ketulusan hati dalam membangun relasi dengan orang lain untuk 

menghasilkan karya-karya hidup yang memuliakan Nama-Nya. orang 

yang tulus hati  sedia mengalahkan egonya. 
 

JAWABAN JEMAAT 
 

Nyanyian Jemaat    Kidung Jemaat no. 93  

TUMBUHLAH TUNAS BARU 
do = f 1 ketuk 

(1) Tumbuhlah tunas baru di tunggul Isai  

yang pada masa lalu disyairkan nabi 

Nubuatnya genap:  bunga harapan lahir di malam yang gelap. 
 

(3) Bunga begitu mungil yang harum dan lembut. 

Menghapus dari bumi gelap dan kemelut. 

Sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, Penebus dunia. 
 

 

PENGAKUAN IMAN RASULI     Jemaat berdiri 
 

Doa Syafaat        Jemaat duduk 
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doksologi) 
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Ajakan memberi  

Adik : Saudara-saudara dalam Kristus, 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.  Berdasarkan 
Kisah Para Rasul 3:25 ini, marilah kita menyatakan syukur 
dengan memberi persembahan dan menyanyi:  

Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ (Pnt. 

Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB 

ABRAHAM  No. 163-00-0127927-5 

Nyanyian Jemaat     Gita Bakti no 144 

ANAK MARIA T’LAH LAHIR DI DUNIA 
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(3) Berbahagia yang datang menyambut, 

di kandang domba Sang bayi kudus.   

Ia berbaring penuh kedamaian,  

Bayi mulia, Sang Anak kudus.  Reff 

 

Doa Persembahan 

Kakak  : Mari kita  berdiri dan berdoa berdasarkan Puji-pujian Hana 

dalam 1Samuel 2:1-2, 6-8.  Mari berdoa: 

  "Hatiku bersukaria karena TUHAN, tanduk kekuatanku 

ditinggikan oleh TUHAN; …  Tidak ada yang kudus seperti 

TUHAN, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak 

ada gunung batu seperti Allah kita. TUHAN mematikan dan 

menghidupkan, ... TUHAN membuat miskin dan membuat kaya; 

Ia merendahkan, dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang 

yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin 

dari lumpur, ….” Kiranya Engkau berkenan akan persembahan 

syukur hati kami, ya Tuhan, amin. 

 

PENGUTUSAN 
Pesan Natal       Jemaat duduk 

Amanat Pengutusan 

Ibu : Mari berdiri. 

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.  
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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. 

 

Ibu : Karena itu ”Jangan takut,... sebab engkau beroleh kasih karunia 

di hadapan Allah...” (Luk.1:30) 

 

Nyanyian Jemaat    Kidung Jemaat no. 119 

HAI DUNIA, GEMBIRALAH 
do = d 4 ketuk 

(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. 

BERKAT 

Ayah  : Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah 

untuk menerima berkat-Nya: 

  … 

Kel : A --- min, amin, amin  Kidung Jemaat no. 478a 
       segera disambung dengan: 

       Gita Bakti no 385 

 

 

 

 

 

 

 

 


