
RABU, 25 DESEMBER 2013 
LITURGI IBADAH NATAL 

  

Thema : ”Menjadi Gereja yang bertumbuh bersama Masyarakat” 

Sub Thema :  “Datanglah ya Raja Damai”.  

 

Kristus Kasih    Pk. 08.00 : Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM 
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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) 

MJ : Datanglah , ya Raja Damai!  Datanglah , ya Raja Damai! Engkau  sangat kami rindukan untuk hadir 
ditengah- tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu.  Engkau yang lahir di kandang yang 
hina di kota  Bethlehem merupakan wujud kasih Allah bagi dunia ini.  Engkau  Sang Putra Allah,  Raja 
Damai yang saat ini kelahiran-Mu  kami rayakan.  Damai dan Sukacita yang Engkau bawa adalah untuk 
segala bangsa. Kami bersyukur  karena Engkau yang Agung , yang Kudus, yang Mulia melawat kami yang 
Engkau kasihi. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus.  



Bersama-sama kita memuji Dia dengan nyanyian : KJ. 99 : 1-3  ( Gita Sorga Bergema ) 
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! 
  

2)  Yang disorga di sembah, 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” 
  

3)  Raja damai yang besar, Surya Hidup yang benar 
 Menyembuhkan dunia di naungan sayap-Nya 
 Tak memandang diriNya, bahkan maut dit’rimaNya 
 Lahir untuk memberi, hidup baru abadi! 
 Gita sorga bergema, “Lahir Raja Mulia: 
  

Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
       

1. VOTUM DAN SALAM 
Pdt/PF  : Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi.  

Karena kasih-Nya akan dunia ini , Ia  telah mengutus Putra-Nya yang Tunggal turun ke dalam 
dunia, lahir di tengah-tengah umat manusia, Ialah Yesus Kristus Sang Penebus dan Ia senantiasa 
memelihara kehidupan kita di dalam Roh-Nya yang Kudus. Damai sejahtera  Allah turun atas  
saudara sekalian.  

Jemaat : A........min!             
  (Jemaat duduk kembali) 

2. INTROITUS : Yohanes 1:14 
  

” Firman itu telah menjadi manusia, dan diam diantara kita,  
dan kita telah melihat kemuliaanNya ” 

  

Jemaat menyanyi : KP. 6:1-3 ( Anak Nista Anak Menak ) 
  

  

  



3.  PEMBACAAN MAZMUR MINGGU 96:1-3, 9                                                         (MJ. 4) 
MJ :1 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, 
Jemaat : menyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi! 
MJ :2 Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-Nya, 
Jemaat : kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari hari ke hari. 
MJ :3 Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa   
Jemaat : dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 
MJ :9 Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan, 
Jemaat : gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi! 
MJ : Puji Tuhan 
Jemaat : Amin. 

  

4. DOA UCAPAN SYUKUR DAN PENGAKUAN DOSA 
Pdt/PF : Sidang jemaat pada hari yang penuh berkat dan rahmat ini , pada saat kita memperingati   

Tuhan Allah telah mengutus PutraNya yang Tunggal untuk turun ke dalam dunia , lahir di 
kandang Betlehem, marilah kita hening datang kepada-Nya di dalam doa ; 

 Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh Kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena 
kami boleh mengingat akan kasih setia-Mu yang tiada batasnya terhadap kami umat 
manusia. Tuhan Yesus Kristus telah Engkau utus datang ke dalam dunia ini, karena Engkau 
menghendaki kami mengenal siapakah Engkau yang Maha Agung dan Maha Kudus. Engkau 
sendiri telah mendekatkan diri-Mu kepada kami manusia yang penuh dengan noda dan 
dosa. Betapa kami bersyukur, karena Engkau senantiasa dekat dengan kami. 

Kaum Ibu : Kami menyadari Engkau senantiasa menopang kehidupan kami sebagai seorang ibu, 
sebagai istri di tengah kehidupan keluarga kami. Engkau mencukupkan apa yang kami 
butuhkan , Engkau melengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani 
peran kami sebagai seorang ibu dan istri di tengah keluarga kami, dan bahkan Engkau 
memberi kesempatan bagi kami untuk berperan di masyarakat dan di gereja-Mu. Namun 
pada saat kami menghadapai tantangan, kami sering melupakan Engkau, kami 
menenggelamkan diri kami dengan masalah yang kami hadapi, sehingga kami mengeluh, 
merasa kelelahan , karena kami mau menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kami 
sendiri. Ampuni kami ya Tuhan karena kami sering melupakan kehadiran-Mu di tengah 
kehidupan kami. 

Kaum Bapak : Engkau telah memberi kepada kami tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai Imam 
di dalam kehidupan keluarga kami. Engkau telah memberi otoritas kepada kami untuk 
memerankan  peranan tersebut dengan penuh hikmat, bijaksana dan kerendahan hati. 
Karena Engkau mempunyai rencana agar keluarga kami penuh damai sejahtera yang akan 
memberi dampak dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bersama di dalam 
bergereja. Namun kami sering menyalah gunakan kepercayaan yang Engkau berikan 
kepada kami sebagai kepala rumah tangga. Kami melupakan Engkau yang menjadi kepala 
yang sejati dan teladan bagi kami untuk memerankan peranan kami secara baik dan benar. 
Kami sering mengacuhkan Engkau, tidak mau belajar dari nasihat-Mu di dalam Firman-Mu, 
kami tidak mau berkomunikasi dengan-Mu melalui doa-doa kami. Kami merasa kami 
mampu menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi dan bahkan keberhasilan, kami 
anggap sebagai keberhasilan kami dalam kerja keras yang kami lakukan.  

  

Ampuni kami ya Tuhan, karena kami menyalah gunakan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami, 
sebagai suami dan ayah dalam keluarga , sebagai pemimpin dan pengerja dalam tempat 
kami mencari nafkah dan di tempat kami melayani. 

Pemuda/i   : Banyak yang mengharapkan agar kami menjadi tiang penopang kehidupan di masa depan, 
baik di tengah keluarga, masyarakat maupun gereja. Suatu harapan yang sungguh mulia dan 
memerlukan ketekunan, kesetiaan dan kerendahan hati kami, untuk dapat 
mewujudnyatakan harapan tersebut. Namun kami sering menyia nyiakan waktu kami , kami 
tidak dengan serius menyiapkan diri kami untuk masa depan kami, masa depan bangsa dan 
negara dan masa depan gereja. Ampuni sikap kami yang sering lalai dan menganggap enteng 
kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. 



Semua : Kami percaya Engkau mendengar seruan kami, ya Raja Damai. Ampuni kami. Robah hidup 
kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu  di dalam kehidupan kami, di manapun kami 
berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 

  

5. BERITA ANUGERAH : Yohanes 1:16-17 
 Pdt/PF : 1:16 Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia; 

1:17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh 
Yesus Kristus. 

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

  

6. PETUNJUK HIDUP BARU : Titus 2:11-15 
 Pendeta : 2:11 Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 2:12 Ia 

mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan 
supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini 2:13 dengan 
menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan 
Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus, 2:14 yang telah menyerahkan diri-
Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-
Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik. 2:15 Beritakanlah semuanya 
itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang 
menganggap engkau rendah. 

Jemaat Menyanyi : KJ. 98:1,3-4,13 “Jauh Dari Sorga Datang-Ku” 
  

1) Jauh dari sorga datangku dengan berita bagimu, 
begitu bagus dan megah: ‘ku ingin menyanyikannya!  

3) Dialah Yesus Penebus, Sang Jurus’lamat yang kudus, 
Penolong orang yang lemah, Penghapus dosa dunia. 

4) Ia membawa bagimu bahagia sorga yang penuh, 
supaya juga kaukenal rahasia hidup yang kekal.  

13) Temanku Yesus, marilah, hatiku persiapkanlah 
menjadi kediamanMu sepanjang umur hidupku!  

(Jemaat duduk kembali) 

7. PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 
a.  Doa untuk Pembacaan Firman dan Kotbah 
b.  Pembacaan Firman :  Galatia 4:4-7 
c. Kotbah 
d. Saat teduh 
  

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

  

9. PUJIAN NATAL 
  

10. BERITA JEMAAT 
  

11. DOA SYAFAAT 
  

12. PERSEMBAHAN SYUKUR NATAL 
Firman :  “ Maka masuklah mereka kedalam rumah itu dan melihat Anak itu  bersama Maria, 

ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka Tempat harta bendanya dan 
mempersembahkan persembahan kepada-Nya,yaitu emas, kemenyan dan mur. ( Matius 2 : 11 
).                                                                      

Nyanyian : KP. 3 : 1 -3  ( Ih para percaya )  
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ring jaban negara para Malaekat, 

 Mamuji swaranya suka rena, 

 Puji katur ring Sang Hyang Widhi Wasa, 

 Ngiring margi baktinin, ngiring margi baktinin, 

 Ngiring margi baktinin Sang Ratu 

 

3. O aturang puji, miwah pangubakti, 

 Sang Sabda mangkin sampun maraga, 

 Ida sampun nilar kalwihan swarga 

 Ngiring margi baktinin, ngiring margi baktinin, 

 Ngiring margi baktinin Sang Ratu 

 

 

 
(Jemaat diundang berdiri) 

DOA PERSEMBAHAN 
  

13. NYANYIAN PENUTUP : KJ. 100 “MULIAKANLAH” 
  

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 Maha tinggi! 
Damai sejaht’ra turun kebumi 
Bagi orang pengasihan-Nya. 
Amin, amin, amin. 
 

  



14. PENUTUP/BERKAT 
Pdt/PF : Damai Sejahtera Natal bersama Tuhan Yesus Kristus dan Kasih Allah di dalam persekutuan 

Roh Kudus menyertai saudara sekalian.  
Jemaat :  Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. 

  
  

  



PETUGAS KEBAKTIAN NATAL DI JKK 
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