
KAMIS, 26 DESEMBER 2013 
LITURGI IBADAH NATAL II 

  

Thema : ”Menjadi Gereja yang bertumbuh bersama Masyarakat” 

Sub Thema :  “Datanglah ya Raja Damai”.  
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Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1:4   

(Ayat bulan Desember 2013) 
  

  
 Persiapan Jemaat  : Doa pribadi 
 Persiapan Pendeta, Majelis Jemaat 
 Pemandu Pujian, dan Organis  : Doa bersama di Konsistori 
  

 

 Gong dibunyikan 7 kali (3+3+1) Jemaat bersama-sama berdiri, Majelis (3) keluar dari Konsistori membawa lilin yang menyala 
sebagai lambang Theopani, diikuti Majelis (7) yang mengambil api lilin untuk dibawa kebalai serbaguna & Majelis (1) yang 

mengajak Jemaat memulai ibadah. 

  

 
(jemaat diundang berdiri) 

1. PANGGILAN BERIBADAH 
MJ  : Tuhan…. Natal kembali berkumandang, menyejukkan hati yang tak pernah lapang setelah 

engkau mendapati kami telanjang di rumah eden itu, kami terus terpenjara dalam hati yang pilu 
setiap saat kami menangis agar jiwa dibebaskan, setiap langkah selalu berubah dengan pesan 
pengharapan tapi cerita natal kembali bertanya, adakah pintu rumah yang masih terbuka? Agar 
tubuh mungilmu tak kaku kedinginan?, adakah bilik hati yang membuka jalan? Sehingga natal 
tak menjadi sepi? Kini……… ada teruna yang datang mencari, berjalan dalam tekad dengan 
langkah yang pasti di natalmu kami mempersembahkan diri, ijinkanlah kami menemukan 



cahaya sejati menyatu hati agar panji kristus tak pernah mati 
  

Pujian  : KJ 76 :1-2 “ Kau yang T’lah Lama Dinantikan" 
1) Kau yang lama dinantikan, Jurus’lamat, datanglah,  

agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela!  
UmatMu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun!  
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasihMu.  

  

2) Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut,  
agar kami kauajari kasih KerajaanMu.  
Pimpin kami oleh RohMu, hati pun perintahlah  
Dan beri kurban darahMu, b’rilah damai yang baka!  

  

Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
       

2. VOTUM DAN SALAM 
Pelayan   : Lonceng natal kembali bergema, panggilan sorgawi mengusik kepalsuan kita… siapakah yang 

boleh datang di BaitNya yang Kudus? 
Jemaat     :  Lonceng natal adalah lonceng kesadaran, membangunkan kami menyatu dalam persekutuan… 

kami sungguh berdosa, kami tak layak ada di hadiratNya yang kudus 
Pelayan   :  Lonceng natal adalah lonceng pengasihan Allah, siapakah manusia yang tulus hati dan bersih 

tanganNya? Sungguh tak ada satu pun kita yang layak. Namun Ia tetap memanggil kita beribadah 
Jemaat     :  kami mengarahkan hati untuk panggilan kekudusan ini 
Pelayan   :  datanglah  Allah  Bapa, Putra, Roh Kudus  menguduskan ibadah ini agar kami layak menikmati 

sorga yang diam di antara kami. Tuhan menyertai kamu 
Jemaat     : Amin ya    

(Jemaat duduk kembali) 
  

3. INTROITUS : Yohanes 1:14 
Penatua  :  Marilah kita meneguhkan hati, melandasi natal ini dengan membacakan firman Tuhan yang 

berkata   “Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat 
kemuliaanNya”( Yohanes 1:14) 

Pujian     :  KJ. 119 : 1,2,4 ‘Hai Dunia, Gembiralah” 
  

1)  Hai Dunia, gembiralah dan sambut Rajamu! 
Di hatimu terimalah! 
Bersama bersyukur, bersama bersyukur, 
Bersama-sama bersyukur! 
  

2) Hai dunia, elukanlah Rajamu, Penebus! 
Hai bumi, laut, gunung, lembah, 
Bersoraklah terus, bersoraklah terus, 
Bersorak-soraklah terus! 
  

4)  Dialah Raja semesta, benar dan mulia. 
Masyurkanlah, hai dunia, 
Besar anug’rahnya, besar anug’rahnya, 
Besar, besar anug’rahNya. 

  

4.  RESPONSORIUM MAZMUR 119:81-82, 88, 90a, 91b                                       
MJ :81 Habis jiwaku merindukan keselamatan dari pada-Mu, 
Jemaat : aku berharap kepada firman-Mu. 
MJ :82 Habis mataku merindukan janji-Mu; 
Jemaat : aku berkata: “Bilakah Engkau akan menghiburkan aku?” 
MJ :88 Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu,   
Jemaat : supaya aku berpegang pada peringatan yang Kauberikan. 
MJ :90a Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan; 
Jemaat :91b sebab segala sesuatu melayani Engkau 
MJ : Haleluya 
Jemaat : Amin. 



  
5. PENGAKUAN DOSA (sebuah refleksi kisah di Betlehem) 

Pdt/PF     :  Betlehem adalah rumah roti, Betlehem adalah tempat yang di kuduskan untuk sebuah tanduk 
keselamatan baru. Sayangnya rumah roti ini dipenuhi oleh orang yang rakus sehingga mereka 
makan kenyang dan membuang makanan hingga terlelap dan tidak peduli akan kehadiran Yesus 

Jemaat     :  Itulah kami, sebab kami sibuk mencari roti, sibuk menumpuk roti, sibuk menikmati roti dan tak 
peduli kepada mereka yang kelaparan. Padahal Engkau sendiri telah berkata : Manusia hidup 
bukan dari roti saja 

Pdt/PF    : Betlehem adalah negeri kecil yang melahirkan pemimpin besar, Betlehem adalah tempat Allah 
menggenapi janjinya…. Namun di Betlehem ada kisah teramat pilu ketika semua rumah tertutup 
untuk Anak manusia meletakkan kepalaNya 

Jemaat     : Itulah kami yang mengurusi diri dan merancang masa depan untuk anak-anak kami namun tak 
pernah mengundang Yesus tinggal di dalam keluarga kami, padahal Engkau mengingatkan : 
kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usahamu membangunNya 

Pdt/PF :  Betlehem menorehkan tinta sejarah yang memalukan karena terbukti binatang lebih 
mempunyai hati daripada manusia yang dikaruniai hati 

Jemaat     : Itulah kami yang berprilaku biadab dan merendahkan manusia, itulah kami yang tak pernah 
mau peduli akan sesama, sesungguhnya Engkau berpesan : jikalau kamu melayani orang yang 
paling hina ini, maka kamu sedang melayani Aku 

Semua     :  Tuhan…. Betlehem akan selalu menjadi kenangan namun kisah Betlehem tak pernah mati 
karena kami melakukan yang jahat dan mempermalukan Engkau. Di natalMu, ijinkan kami 
memohon : Tuhan kasihanilah kami, Tuhan ampunilah kami. Amin. 

  

Pujian      : KJ. 94 : 1,4 ‘Hai Kota Mungil Betlehem’ 
1) Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap; 

bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. 
Namun di lorong g'lapmu bersinar T'rang baka: 
Harapanmu dan doamu kini terkabullah.  

  

4) Ya Yesus, Anak Betlehem, kunjungi kami pun; 
sucikanlah, masukilah yang mau menyambutMu. 
Telah kami dengarkan Berita mulia: 
Kau beserta manusia kekal selamanya.  

  

6. BERITA ANUGERAH : Yohanes 3:16 
Pdt/PF : Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 

yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 
hidup yang kekal 

Jemaat :  menyambut dengan berdiri dan saling bersalaman sambil berkata 
 “Tuhan mengasihi dan mengampuni kita” 

  

7. PETUNJUK HIDUP BARU  : Zefanya 3:16b-17 
Pdt/PF :  3:16b"Janganlah takut, hai Sion! Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. 3:17 TUHAN 

Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena 
engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena 
engkau dengan sorak-sorai 

  

Jemaat Menyanyi : KJ. 110 :2-4 (Di Betlehem T’lah Lahir Seorang Putera)  
  

2)  Hatiku kubenamkan di dalam kasihNya;  
padaNya kuserahkan diriku s’lamanya,  
sungguh, sungguh, diriku s’lamanya. 

  

3)  Ya Yesus, Kau kucinta sepanjang hidupku;  
bagiku makin indah cahaya kasihMu,  
sungguh, sungguh, cahaya kasihMu. 
 
 
  



4)  Tandanya kuaminkan jaminan janjiMu:  
padaMu kutitipkan seluruh hatiku, 
sungguh, sungguh, seluruh hatiku. 

(Jemaat duduk kembali) 

8. PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 
a.  Doa untuk Pembacaan Firman dan Kotbah 
b.  Pembacaan Firman :  Ibrani 10:32-34, 39 
c. Kotbah 
d. Saat teduh 
  

9. PENGAKUAN IMAN RASULI 
Dinyanyikan dengan pujian KJ. 280:1-3 (Aku Percaya) 

  

10. PELAYANAN SAKRAMEN BAPTISAN KUDUS ANAK 
a. Titah Baptisan 
b. Keterangan mengenai Baptisan Anak-anak 
c. Arti dan Tanda Baptisan 
d. Pujian : Biar Kanak-kanak Datang KepadaKu (KJ 360:1-2) 

  

1) “Biar kanak-kanak datang kepadaKu” 
Itu sabda Yesus; Dia memanggilku. 
Kini aku datang siap menghadapNya, 
Kini aku datang; Yesus memanggilku. 

  

2) “Biar kanak-kanak datang kepadaKu” 
Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. 
Dalam kesukaran susah tak terhibur, 
padaNya ‘ku datang; Yesus memanggilku. 

  
e. Pertanyaan kepada orang tua dan anak-anak 
f. Pelaksanaan Baptisan 
g. Doa dan Berkat 
h. Persembahan keluarga 
i.   Pujian : Biar ‘Ku Tumbuh Di BatangMu (KJ 309:1-dst) 

1.  Biar ‘ku tumbuh di batangMu, ya Pokok Anggur yang benar, 
Supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. 
Beri berkat, aku berbuah yang lebat. 
  

2. Tak mungkin aku ‘kan mandiri, aku lemah diluarMu. 
Hanya di dalamMu sendiri limpahlah hidup bagiku. 
OlehMu buahku lebat; yang tak berbuah dikerat. 
  

3. DenganMu saja ‘ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. 
KasihMu pandu di jalanku; ‘ku hidup oleh hidupMu. 
Dengan salibMu ‘ku menang, jikalau Kauberi terang. 
  

4. Diriku milikMu abadi, Engkau tumbuhkan imanku. 
Yang dalam aku Kaumulai Kausempurnakan bagiMu. 
OlehMu kuncup merekah, hingga berbuah yang lebat. 
  

11. BERITA JEMAAT 
  

12. DOA SYAFAAT 
  

13. PERSEMBAHAN 
Diaken    :  Di natal ini, Allah mempersembahkan yang paling sempurna dan berharga. Semua yang ia buat 

mengajarkan kita bahwa untuk semua pemberian yang tulus selalu menghasilkan berkat dalam 
hidup kita. Ia tak menghitung berapa mahal persembahan kita, Ia mau melihat berapa sungguh 
kita memberi karena dengan demikian kita juga mau memberi semua yang kita punya. 

  

Pujian :  KJ. 101 : 1 dst ‘Alam Raya Berkumandang’ 
  



1)  Alam raya berkumandang  oleh pujian mulia; 
Dari gunung, dari padang  kidung malaikat bergema: 
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 
  

2) Hai gembala, kar’na apa sambutan ini menggegar? 
Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? 
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 
  

3) Sudah lahir Jurus’lamat--itu berita lagunya. 
Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padaNya. 
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 
  

4) Ikutilah, hai gembala, nyanyian sorga yang merdu; 
Mainkan suling dan rebana dan bersyukur di hatimu1 
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 
  

5) Mari, kita pun kesana untuk melihat Putera. 
Mari, kita persembahkan suara dan hati padaNya! 
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

  

Doa        :  Allah yang penuh kasih, di tengah-tengah ancaman kesulitan ekonomi dunia yang dapat 
berpengaruh terhadap ekonomi negara kami, ditengah harga-harga kebutuhan pokok dan 
minyak terus naik, bahkan di tengah-tengah usaha dan kerja kami yang terkadang mengalami 
kendala, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 
KAMI TIDAK DIBERIKAN KEKURANGAN BAHKAN KELAPARAN. Itu semua karena kami yakin 
dan percaya Engkau Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih. Bahkan kami dimampukan saat 
ini untuk menjadi berkat dalam pelayanan gerejaMu,berkatilah persembahan kami ini  
sehingga namaMu lah, ya Tuhan, yang semakin dipermuliakan. AJARLAH KAMI UNTUK 
MEMANDANG UANG DAN HARTA SEBAGAI BAGIAN DARI BERKATMU, DAN BUKAN TUJUAN 
HIDUP KAMI SEMATA-MATA, SEHINGGA KAMI MEMBERHALAKAN UANG DAN HARTA 
KEKAYAAN; melainkan Engkaulah ya Tuhan, sebagai Tujuan yang utama dari hidup kami. Di 
dalam nama Kristus Yesus kemi berdoa dan bersyukur. Amin 

  

Pujian :  KJ 120: 1,2  “ Hai Siarkan di Gunung” 
Reff : Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua 

Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih! 
  

1)     Reff .... 
Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, 
terpancar dari langit cahaya mulia. Reff.... 
  

2)     Reff.... 
Gembala sangat takut ketika mendengar 
nyanyian bala sorga gempita menggegar. Reff.... 

  

14. PENGUTUSAN DAN BERKAT 
Pdt/PF   :  Perdengarkanlah berita besar ini dimana saja, Raja Damai telah datang.  nyatakanlah semua ini 

dalam dalam  hati, kata dan laku. Bulatkanlah tekad   dan terimalah berkatNya : Anugerah Tuhan 
kita Yesus Kristus, Pengasihan Allah Bapa di dalam Persekutuan Roh kudus menyertai kita 
sampai selama-lamanya, Amin 

Jemaat  :  Haleluya5x, Amin3x 
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