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PERSIAPAN IBADAH
 Lonceng berdentang
 Penatua membaca warta dan mengundang
jemaat berdiri menyiapkan diri untuk memulai
ibadah
 Seorang anak kecil berjalan membawa cahaya
diringi sebuah pujian, penatua pembaca warta
menerima lilin untuk menyalakan lilin.
 Panggilan Beribadah
Pnt : “Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kami
bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan
nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatanMu yang ajaib.” (Mazmur 75 : 2)
J
: (Menyanyikan PKJ 3 : 1 AJAIB NAMA-NYA, 2
kali dinyanyikan bersamaan itu prosesi
pembawa Alkitab memasuki ruang kebaktian)
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Ajaib nama-Nya, ajaib nama-Nya,
ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
Raja mahabesar, Penguasa semesta,
ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
Gembala agung dan Juruselamat,
Allah Mahakuasa, Sembahlah Dia,
kasihi Dia, ajaib nama-Nya,
Yesus Tuhan!
VOTUM DAN SALAM
PF : Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama
Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Yang kasih
setia-Nya kekal untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Anugerah dan Sejahtera dari Allah Bapa dan
Tuhan Yesus Kristus beserta Saudara-saudara
sekalian
J
: Beserta saudara juga.
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Nyalakan
cahaya
dihatimu,
bangkitkan
semangat di tengah ketidak-berdayaan. “Aku
telah menyertai engkau di segala tempat yang
kaujalani dan telah melenyapkan segala
musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar
namamu seperti nama orang-orang besar yang
ada di bumi.” ( 2 Samuel 7: 9)
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J

: (Menyanyikan KJ 91 : 1, 2, 3 PUTRI SION)

1.

Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
Mari sambut Rajamu.
Raja Damai t’rimalah!
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!

2.

Hosiana, Putra Daud, umat-Mu berkatilah!
Dirikanlah takhta-Mu mahatinggi, mulia.
Hosiana, Putra Daud, umat-Mu berkatilah!

3.

Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia.
Raja Damai abadi, Putra Allah yang kekal.
Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia!

PENGAKUAN DOSA
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
J
: (Menyanyikan NKB 173:1,2 KUTAK DAPAT
MAJU SENDIRI)
1. Melewati lembah air mata,
jalanku gelap dan ngeri;
Tuhan, pimpinan-Mu ku dambakan
‘ku tak dapat maju sendiri.
Refrein:
‘Ku tiada tahu jalannya,
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Tuhan, Engkaulah yang mengerti;
terang-Mu halau ketakutan,
‘ku tak dapat maju sendiri.
2. Tiada sobat lain yang membantu,
‘ku sangat lemah dan letih;
Tuhan, berjalanlah di dekatku,
‘ku tak dapat maju sendiri.
Refrein.
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : “Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi
jalan pendamaian karena iman, dalam darahNya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan
keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosadosa yang telah terjadi dahulu pada masa
kesabaran-Nya. Maksud-Nya ialah untuk
menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini,
supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga
membenarkan orang yang percaya kepada
Yesus.” (Roma 3 : 25 - 26)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
(Menyanyikan KJ 425:1,2: BERKUMANDANG
SUARA DARI SEBERANG)
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1. Berkumandang suara dari seberang,
"Kirimlah cahyamu!"
Banyak jiwa dalam dosa mengerang,
"Kirimlah cahyamu!"
Refrein :
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
------ Jemaat saling memberi salam damai -------2. Kita t'lah dengar jeritan dari jauh,
"Kirimlah cahyamu!"
Bantuanmu b'rikan, janganlah jemu,
"Kirimlah cahyamu!"
Refrein.
PEMBERITAAN FIRMAN
 Doa Epiklese
 Pembacaan Alkitab: Lukas 1:26-38
PF
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(duduk)

: 26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh
malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea
bernama Nazaret, 27 kepada seorang perawan
yang bertunangan dengan seorang bernama
Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu
Maria. 28 Ketika malaikat itu masuk ke rumah
Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang

dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29 Maria
terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya
di dalam hatinya, apakah arti salam itu. 30 Kata
malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai
Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di
hadapan Allah. 31 Sesungguhnya engkau akan
mengandung dan akan melahirkan seorang
anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai
Dia Yesus. 32 Ia akan menjadi besar dan akan
disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan
Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta
Daud, bapa leluhur-Nya, 33 dan Ia akan menjadi
raja atas kaum keturunan Yakub sampai
selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan
berkesudahan." 34 Kata Maria kepada malaikat
itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena
aku belum bersuami?" 35 Jawab malaikat itu
kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan
kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi
engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan
itu akan disebut kudus, Anak Allah. 36 Dan
sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun
sedang mengandung seorang anak laki-laki
pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam
bagi dia, yang disebut mandul itu. 37 Sebab bagi
Allah tidak ada yang mustahil." 38 Kata Maria:
"Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan;
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PF

J

jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu
malaikat itu meninggalkan dia.
: Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah
setiap orang yang menjadikan Firman Tuhan
sebagai pelita bagi kakinya dan suluh dalam
hidupnya.
: (Menyanyikan KC 140 Firman Tuhan Pelita
bagi kakiku)

Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan sebagai suluh pada jalanku.
Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku,
Firman Tuhan, Firman Tuhan pelita hidupku.
 Fragmen
 Kotbah :
CAHAYA DI TENGAH KETIDAK-BERDAYAAN
SAAT TEDUH
Kebaktian 1: Kantoria Natal 2017
Kebaktian 2: Kantoria Natal 2017
Kebaktian 3: Kantoria Natal 2017
PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt : Mari kita sambut Firman Tuhan dengan
mengikrarkan kepercayaan kita Seturut dengan
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pengakuan
Percaya…

iman

Rasuli

demikian:

Aku

TAYANGAN AKSI KASIH:
(duduk)
Paud Diaspora Rahmani, Dusun Batu Menjah, Kab.
Langkat, Sumatera Selatan
DOA SYAFAAT
PERSEMBAHAN
Pnt : Mari kita nyatakan syukur kepada Allah “Dan
Allah sanggup melimpahkan segala kasih
karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan
malah berkelebihan di dalam pelbagai
kebajikan” ( 2 Korintus 9 : 8)
J
: (Menyanyikan PKJ 149: 1, 2, 3 UCAP SYUKUR
PADA TUHAN, bersamaan dengan pengumpulan
persembahan)
1. Ucap syukur pada Tuhan,
Kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
2. Nyanyikanlah dengan riang
karna kasih setia Tuhan, nyanyilah.
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senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
3. Muliakan nama Tuhan
karna kuasa-Nya abadi, muliakan.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
Pnt : (Memanjatkan doa persembahan)
J
: (Menyanyikan nyanyian Tema)
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(berdiri)
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PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J

: Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.
: Pulanglah dengan damai sejahtera dan
terimalah berkat Tuhan
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.
: (menyanyikan)
Maranatha,
maranatha,
maranatha,
maranatha, maranatha.
Amin, amin, amin.
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