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PERSIAPAN 
* Presbiter bertugas dan Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti  
 ProKes 

* Doa Konsistori/Persiapan/Koordinasi dengan Tim Live Streaming 
* Penjelasan Tata Ibadah dan pengenalan lagu 
* Doa Pribadi 

...saat teduh 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P.2  Bapak/ Ibu/ Saudara/i, Selamat Natal!   

 (Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan 

selamat Natal kepada orang-orang di sekitarnya) 

 Presbiter bertugas di GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian 
Grup 1 Kopassus Serang menyambut dengan penuh 
sukacita kehadiran kita semua dalam Ibadah Natal, baik 
di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini 
adalah “MENJUMPAI TUHAN” yang diambil dari 
Injil Lukas 2:8-18.  Kiranya Tuhan Yesus, berkenan 
akan ibadah dan bakti diri kita.  Pelayan Firman dalam 
ibadah ini adalah Pdt. Ny. Vera T Kaya-Loupatty 

AJAKAN BERIBADAH 
P.2 Jemaat Tuhan, mari berdiri, untuk menyambut firman 

Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. 
  

MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Jemaat   Kidung Jemaat no. 104 

HAI, DENGAR TEMBANG MALAIKAT 

do = c 6 ketuk (2x3) 

 

Kantoria : (1)   
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Semua : (2)  Yesus datang dalam dunia bagai anak yang kecil, 

    tapi sungguh, Anak itu adalah Imanuel! 

  Reff   Damai sorga diberi-Nya di antara manusia 
   yang sedia menerima Yesus Kristus, Penebus! 

.....Prosesi Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah..... 

Kantoria : (3)  Peraduan-Nya palungan, bahkan salib takhta-Nya; 
Yesus rela menderita agar kita s’lamatlah. 

Semua : Reff Damai sorga diberi-Nya di antara manusia 
   yang sedia menerima Yesus Kristus, Penebus! 

Semua : (4) Di palungan dan salib-Nya kita sujud menyembah 
   dan percaya bahwa Dia Jurus’lamat dunia. 
 

  Reff   Damai sorga diberi-Nya di antara manusia 

   yang sedia menerima Yesus Kristus, Penebus! 

VOTUM 

PF Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus (Mat. 28:19) 

J KJ. 476a 
1 . | 1 . | (Do=G) 
A - min! 

 
NAS PEMBIMBING    Lukas 1:68-70 

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, --
seperti yang telah difirmankan-Nya sejak 
purbakala oleh mulut nabi-nabi-Nya yang kudus—" 

SALAM 

PF : “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan 
menyertai engkau” (Luk. 1:28) 

Jemaat : Tuhan menyertaimu juga. 
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Nyanyian Jemaat      Kidung Jemaat no. 101 

ALAM RAYA BERKUMANDANG 

do = g, 4 ketuk 

Kantoria : (1)  Alam raya berkumandang oleh pujian mulia; 

  Dari gunung, dari padang, kidung malaikat 
bergema: 

Semua : Reff Glo … ria in excelsis Deo!  
   Glo … ria in excelsis Deo! 

Semua : (3)  Sudah lahir Jurus’lamat, itu berita lagunya. 

Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan 

pada-Nya. 

Semua : Reff  Glo … ria in excelsis Deo!   

               Glo … ria in excelsis Deo! 

Sukacita Natal               duduk 

P.2 : Jemaat Tuhan, baiklah kita menyimak kembali 

riwayat kelahiran Yesus yang tidak pernah usang 

dimakan waktu, begini: 

Seorang Anak PT: Pada waktu itu Kaisar Agustus 

mengeluarkan suatu perintah, menyuruh 

mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.  

Inilah pendaftaran yang pertama kali 

diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali 

negeri di Siria. Maka pergilah semua orang 

mendaftarkan diri, masing-masing di 

kotanya sendiri (Luk 2:1-3).  

Nyanyian Jemaat   Kidung Jemaat no. 113 
DALAM KOTA RAJA DAUD 

do = g 4 ketuk 

Kantoria : (1) Dalam kota raja Daud ada kandang yang rendah. 

  Di palungan dibaringkan Bayi mungil yang 

lemah. 

  Yesus Kristus nama-Nya dan Maria bunda-Nya. 
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Seorang AGP : Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di  

   Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama  

   Betlehem, -karena ia berasal dari keluarga dan  

   keturunan Daud- supaya didaftarkan bersama- 

   sama dengan Maria, tunangannya, yang  

   sedang mengandung (Luk 2:4-5). 

Nyanyian Jemaat    Kidung Jemaat no. 113 

DALAM KOTA RAJA DAUD 

do = g 4 ketuk 

Semua : (2) Ia turun dari sorga, Tuhan alam semesta. 

  Dan palungan dalam kandang tempat tidur bagi-

Nya. 

  Ia hidup beserta orang hina dan rendah. 

Seorang Anak PA: Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi 

Maria untuk bersalin, 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. (Luk 2:6-7). 

Pelayan 2 : Dengan demikian, pengharapan kita akan 

kedatangan seorang Juruselamat dijawab sudah; kita 

tidak lagi menanti-nanti dalam kebimbangan 

ataupun menebak-nebak tanpa kepastian; Kasih di 

dalam dan di antara kita dipulihkan dan dibangun 

kembali; Sukacita kita akan keselamatan 

disempurnakan-Nya dan pada akhirnya, damai 

sejahtera merengkuh dunia.  
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Nyanyian Jemaat        Gita Bakti no. 149 

GEMBALA YANG ADA DI PADANG 

do = G 6/8 ketuk 

 

Kantoria Gembala yang ada di padang 

menjaga kawanan ternak; 

dombanya terlena dan aman, 

jumlahnya terhitung lengkap. 

Trus datang malaikat bernyanyi 

membawa berita benar. 

Gembala pergi menjumpai di Betlehem, 

T'rang benar! 

Perempuan  Setiba mereka di sana 

melihat Sang Bayi lembut, 

terharu mereka bersama, 

berdoa dengan bertelut. 

T'rang kudus bersinar di kandang 

dan hati menjadi cerah, 

tatkala mereka memandang 

Penolong manusia. 

Laki-laki Ya Anak yang rela terbaring 

di kandang yang amat rendah, 

supaya pada-Mu berpaling, 

tobatkanlah kami seg'ra. 

Kau datang menanamkan kasih, 

pengganti dengki dan perang; 

kuasa gelap Kau atasi, 

kasih-Mu kekal menang! 

Kesaksian Pujian 
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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 ♫ KJ. 472 "HALELUYA HALELUYA!" 
Haleluya, Haleluya, 
Haleluya, Haleluya; 
Haleluya, Haleluya, 
Haleluya, Haleluya! 

P.3 Pembacaan Alkitab diambil dari Injil LUKAS 2 : 8 - 18 
yang menyatakan … 
Demikian pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya 
diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada 
Allah. 

J ♫ GB. 383 "GLORIA, GLORIA , GLORIA " 
             Gloria, gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. 

                -Jemaat duduk- 
KHOTBAH 

Tema: “Menjumpai Tuhan” 
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JAWABAN JEMAAT 
 

Nyanyian Jemaat      Kidung Jemaat no. 111 

DI PALUNGAN DIBARINGKAN 
do = f, 2 ketuk 

Kantoria :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua : (3)  Hatiku Engkau dapati bagai kandang tak bersih; 

   maukah Tuhan mendiami hati hina dan keji? 

   Tuhan Yesus, mari masuk, buat Natal bagiku, 

   hatiku jadikan sorga oleh kehadiran-Mu. 

PENGAKUAN IMAN 

PF  Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, 
mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan 
Iman Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: 

PF + J Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang 
Mahakuasa……….. 

-Jemaat duduk- 

DOA SYAFAAT 

PF          Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, 

J Dengarkanlah doa kami! 

PF Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa: 

PF+J Bapa kami yang di sorga… 

 
 
 



9  

la = e MM + 80

6 6 3 3 2 1 7 6 5 6 7 1 2 3 0

Gembi - ra - lah sau-da    - ra, ber-nya-nyi - lah ser- ta;

6 6 3 3 2 1 7 6 5 6 7 1 2 3 0

ra - ya - kan ha - ri la    - hir Pemba - ru du - ni - a!

3 4   2 3   4 5 6 3 2 1 6 7 1 2

Te-rang - Nya menge  - nyah  - kan ge - lap ma- nu - si - a.

Refrain

1 2 3 4   3 3 2 1 7 6 1   7 6 2

Oh, ka  - bar   gem-bi     - ra be - sar, Ka  -  bar baik!

1 2 3 4 5   6 3 2 1   7 6 . 6 0

Oh, ka    - bar   gem-bi     - ra   be  - sar!

PF+J (menyanyikan doksologi KJ. 475 ) 
Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan dan 
kuasa dan kemuliaan 
sampai selama-lamanya. Amin. 

Kesaksian Pujian 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P.4  Jemaat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Sang 

Juruselamat selalu membawa sukacita yang sulit untuk 

disembunyikan.  Biarlah Maria menyimpan segala perkara 

itu di dalam hatinya dan merenungkannya (Luk 2:19), 

sedangkan kita tetap menyatakan syukur kepada Allah 

dengan memberi persembahan . 

Nyanyian Jemaat      Gita Bakti no. 150 

GEMBIRALAH SAUDARA 

la = e, 2/4, MM + 80  

Kantoria:(1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

Semua : (2)  Gembala meninggalkan dombanya di tempat, 

   pergi menuju Betlehem, gembira dan cepat. 

   Mencari Raja Baru penuh dengan berkat. 

  Reff   Oh, kabar gembira besar, Kabar baik! 

   Oh, kabar gembira besar. 

... Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

Kantoria : (3)  Di dalam kandang domba, serta dengan ternak,  

   seorang Bayi nampak berbaring dan nyenyak.  

   Gembala mendekati, berlutut menyembah. 

Semua : Reff   Oh, kabar gembira besar, Kabar baik! 
   Oh, kabar gembira besar. 

Semua : (4)  Sekarang, hai saudara yang berbahagi, 
   kasihilah sesama, sejati dan mesra. 
   Semarak hari Natal, alangkah indahnya! 

  Reff   Oh, kabar gembira besar, Kabar baik! 
   Oh, kabar gembira besar. 

 
DOA SYUKUR 

P.4 Jemaat Tuhan, marilah berdiri , kita berdoa untuk 
menyerahkan persembahan kepada Tuhan:  

               Ya Yesus, Juruselamat, kiranya Engkau berkenan akan  

 ungkapan syukur hati kami ini.  Biarlah segala pemberian 

yang lahir dari hati yang bersukacita ini akan menjadi 

berkat bagi banyak orang supaya sukacita ini tidak hanya 

terasa dalam perayaan ini tetapi terpelihara dalam 

semangat hidup untuk memuliakan Engkau, amin. 
                                        -Jemaat duduk- 
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PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 
P. 6 ............... 

Amanat Pengutusan    Lukas 2:20 

Seorang Anak: Jemaat Tuhan, kelanjutan dari bacaan Alkitab 
tadi, begini: maka kembalilah gembala-gembala 
itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena 
segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka 
lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah 
dikatakan kepada mereka. 

PF : Sekarang, mari kita pun  berdiri sebagai tanda 

kesiapan untuk berbagi sukacita dengan sesama 

karena apa yang telah kita dengar dan lihat tentang 

Juruselamat sesuai dengan yang disampaikan firman 

Allah kepada kita! 

Nyanyian Jemaat  Kidung Jemaat no. 120 
HAI, SIARKAN DI GUNUNG 

do = g, 4 ketuk 

Kantoria : Reff  Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua  
 Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih! 

Kantoria : (1)  Di waktu kaum gembala menjaga dombanya,  
  terpancar dari langit cahaya mulia. 

Semua : Reff   Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua  
Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih! 

Laki-laki : (2)  Gembala sangat takut ketika mendengar 
   nyanyian bala sorga gempita menggegar.  

Semua : Reff   Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua  
   Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih! 

Perempuan : (3)  Terbaring di palungan yang hina dan rendah,  
   Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. 

Semua : Reff   Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua  
   Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih! 
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BERKAT 

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah  
 berkat-Nya: 

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan 

memberi engkau kasih karunia;  
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu 

dan memberi engkau damai sejahtera. 

J ♫ GB. 402c “AMIN” 
 Amin....Amin...Amin 
 
 
 
 
 
 
 
 


