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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
diiringi sebuah pujian, penatua pembaca warta
menerima lilin untuk menyalakan lilin
 Panggilan Beribadah
Pnt : Mari kita rayakan kedatangan-Nya dengan penuh
sukacita: “Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai
yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari
padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan
memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak
purbakala, sejak dahulu kala.” (Mikha 5 : 1)
J
: (Menyanyikan KJ 118:1-3 SUNGGUH MULIA,
bersamaan itu prosesi pembawa Alkitab memasuki
ruang kebaktian)
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1.

Sungguh mulia, berkarunia
Hari Natal yang kudus.
Duka berakhir: Kristus t’lah lahir.
Mari bernyanyi dengan merdu!

2.

Sungguh mulia, berkarunia
Hari Natal yang kudus.
Damai ilahi nyata kembali.
Mari bernyanyi dengan merdu!

3.

Sungguh mulia, berkarunia
Hari Natal yang kudus.
Sambut semua pujian sorga.
Mari bernyanyi dengan merdu!

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 : (menyanyikan) Salam damai, salam damai...
J
: (menyanyikan) Salam, salam...
PF : (menyanyikan) Damai Kristus besertamu...
J
: (menyanyikan) Salam, salam...
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : “Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama,
hai reruntuhan Yerusalem! Sebab TUHAN telah
menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem.
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J

TUHAN telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus
di depan mata semua bangsa; maka segala ujung
bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita.”
(Yesaya 52 : 9 - 10)
: (Menyanyikan KJ 120:1-3 HAI SIARKAN DI
GUNUNG)
Refrein.
Hai, siarkan di gunung, di bukit dan dimana jua,
hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih!

1.

Di waktu kaum gembala menjaga dombanya,
terpancar dari langit cahaya mulia.
Refrein.

2.

Gembala sangat takut ketika mendengar
nyanyian bala sorga gempita menggegar.
Refrein.

3.

Terbaring di palungan yang hina dan rendah,
Sang Bayi menyampaikan selamat dunia.
Refrein.

PENGAKUAN DOSA
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
J
: (Menyanyikan KJ 96: 1, 2, 4 DI MALAM SUNYI
BERGEMA)
1. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia.
Malaikat turun mendekat dengan beritanya,
"Sejaht'ra bagi dunia, t'lah datang Penebus."
Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus.
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2. Tetap malaikat menembus angkasa yang gelap,
membawa kidung damai-Nya di bumi yang penat;
sayapnya dikembangkannya di atas yang sendu;
di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus.
4. Hai, kamu yang menanggung b'rat, yang hidup tertekan,
mendaki, susah jalanmu, langkahmu pun pelan,
Hai lihat, hari jadi t'rang, bebanmu ditebus.
Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus.
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Tetapi tentang Anak Ia berkata: "Takhta-Mu, ya
Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan
tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.
Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan;
sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi Engkau
dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi
teman-teman sekutu-Mu." (Ibrani 1:8-9)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
(Menyanyikan KJ 99 GITA SORGA BERGEMA & KJ
100 MULIAKANLAH)
1. 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!”
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2. 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!”
----------- Jemaat saling memberi salam damai ----------Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah,
Tuhan Allah Mahatinggi!
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.
PEMBERITAAN FIRMAN
(duduk)
 Doa Epiklese
 Pembacaan Alkitab: Yohanes 1 : 1-14
PF : 1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersamasama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 2 Ia
6

pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3 Segala
sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada
suatupun yang telah jadi dari segala yang telah
dijadikan. 4 Dalam Dia ada hidup dan hidup itu
adalah terang manusia. 5 Terang itu bercahaya di
dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak
menguasainya. 6 Datanglah seorang yang diutus
Allah, namanya Yohanes; 7 ia datang sebagai saksi
untuk memberi kesaksian tentang terang itu,
supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. 8 Ia
bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian
tentang terang itu. 9 Terang yang sesungguhnya,
yang menerangi setiap orang, sedang datang ke
dalam dunia. 10 Ia telah ada di dalam dunia dan
dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak
mengenal-Nya. 11 Ia datang kepada milik
kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya
itu tidak menerima-Nya. 12 Tetapi semua orang
yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang
percaya dalam nama-Nya; 13 orang-orang yang
diperanakkan bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang
laki-laki, melainkan dari Allah. 14 Firman itu telah
menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita
telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang
diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran.
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PF
J

: Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah setiap
orang yang mendengar dan memberlakukan
Firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
: (Menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya
 Khotbah : CAHAYA DI TENGAH KEGELAPAN

J

: (ditengah-tengah khotbah menyanyikan KJ 84: 1
‘Ya Yesus, Dikau Kurindukan’)
1. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku;
seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu.
Bahagia, Terang sorgawi, Engkau harapan dunia:
Terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah!
 Lanjutan khotbah
KEGELAPAN

J

:

CAHAYA

DI

TENGAH

: (menyanyikan KJ 120: 1 ‘Hai Siarkan di
Gunung’)
Refrein :
Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua,
Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih!
1. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya,
Terpancar dari langit cahaya mulia
Refrein.

SAAT TEDUH
Kebaktian 1-4 : G4 VOICE
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PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt : Mari kita sambut Firman Tuhan dengan
mengikrarkan kepercayaan kita Seturut dengan
pengakuan iman Rasuli demikian: Aku Percaya…
DOA SYAFAAT
(duduk)
PERSEMBAHAN
Pnt : “Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban
sembelihan; sekiranya kupersembahkan korban
bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban
sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur; hati
yang patah dan remuk tidak akan Kaupandang hina,
ya Allah.” ( Mazmur 51:18-19)
J
: (Menyanyikan KJ 127: 1-4 KANDANG DOMBA
ITU
RUMAH-NYA,
bersamaan
dengan
pengumpulan persembahan)
1. Kandang domba itu rumah-Nya,
palungan hewan petiduran-Nya;
lahir dari Bunda Maria Pangeran Mahamulia.
Refrein :
Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ‘ku melihat-Nya
di tempat yang hina dan rendah, Pangeran
Mahamulia.
2. Bintang indah, hai tunjukkanlah
di mana Yesus dan palungan-Nya.
Hai gembala, bangun segera menengok Jurus’lamatmu.
Refrein.
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3. Hai malaikat, pujilah terus
kemuliaan Allah yang kudus.
Bayi itulah Sang Penebus dan Jurus’lamat dunia.
Refrein.
4. Aku kaya oleh miskin-Mu,
selamat oleh hidup suci-Mu,
‘ku dibasuh oleh darah-Mu, bahagia oleh salib-Mu.
Refrein:
Pnt : (Memanjatkan doa persembahan)
J
: (Menyanyikan nyanyian Tema)
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(berdiri)
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PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF : Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus.
J
: Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan.
J
: Kini dan selamanya.
PF : (berkat dinyanyikan sesuai dengan PKJ 180 Kasih
Tuhan mengiringimu)
Kasih Tuhan mengiringimu,
dan sayap-Nya melindungimu
Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu;
majulah dalam t’rang kasih-Nya.
J

: (menyanyikan PKJ 308 YESUS, TERANGMU PELITA
HATIKU *2 kali)
Yesus, terang-Mu pelita hatiku.
Jangan keg’lapan menguasaiku.
Yesus, terang-Mu pelita hatiku.
Biar selalu kusambut cinta-Mu
----
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