
SELASA, 24 DESEMBER 2013 
LITURGI IBADAH MALAM KUDUS 

  

Thema : ”Menjadi Gereja yang bertumbuh bersama Masyarakat” 

Sub Thema :  “Datanglah ya Raja Damai”.  
  

Kristus Kasih    Pk. 19.00 : Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM 

Surya Buana Pk. 19.00  : Vik. Izak Rio Hernemus Bainuan, S.Si. Teol 
  

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. 

  

  



1. NYANYIAN PEMBUKAAN : KJ. 109:1-2,6 “HAI MARI BERHIMPUN” 
  

1) Hai mari berhimpun dan bersukaria, 
Hai mari semua ke Betlehem. 
Lihat  yang lahir Raja bala sorga 
Sembah dan puji Dia (3X) Tuhanmu. 

  

2) Terang yang ilahi, Allah yang sejati 
T’lah turun menjadi manusia 
Allah sendiri dalam rupa insan 
Sembah dan puji Dia (3X) Tuhanmu. 

  

6) Demi kita ini Ia sudah lahir. 
Peluk Dia dalam iman teguh: 
Cinta kasih-Nya patut kita balas 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 

  
Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 

  

2. LITANI NATAL                                                                                
Pelayan : “Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-

pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemulian”. 
Jemaat : Siapakah itu Raja Kemuliaan? 
Pelayan : Tuhan, Jaya dan Perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. 

 “Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu 
gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja 
Kemuliaan”. 

Jemaat  : Siapakah itu Raja Kemuliaan? 
Pel+Jem : Tuhan semesta Alam, Dialah Raja Kemuliaan! 
  

Jemaat Menyanyi :                “MARI MASUK” 
  

Mari masuk, mari masuk 
Masuk hatiku ya Yesus 
Datang s’karang dan tinggalah 
Dalam hatiku ya Yesus. 
  

3. VOTUM DAN SALAM 
Pdt/PF : "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara 

manusia yang berkenan kepada-Nya. 
Jemaat : Ya Allah yang Maha suci Engkau turun ke dunia ini.  

Kau menyala bagaikan api memurnikan nurani kami.  
Mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Kini kami menyambut kedatanganMu 
melalui kelahiran PutraMu, Tuhan kami, Yesus Kristus. 

Pdt/PF : Pertolongan kita dalam Ibadah Malam Kudus ini adalah dalam nama Allah; Bapa, Putra dan 
Roh Kudus.  

 Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian dari tempat yang Maha 
Tinggi. Amin. 

  

Jemaat Menyanyi: KJ 246: 1-3 “YA ALLAH YANG MAHATINGGI” 
  

 

 

 

 

 

 

 



1) Ya Allah yang Maha Tinggi,  
Kau Pencipta dunia ini 
Kami juga Engkau ciptakan  
agar Dikau tetap dipuji. 
Engkau Bapa yang memberkati  
tiap orang yang rendah hati. 
Tolonglah kami sekarang ini  
dan selamanya. 

  

2) Ya Allah yang Maha Kasih 
Engkau lahir ke dunia ini 
Engkau mati di kayu salib 
Engkau rela mengganti kami 
Dari kubur telah Kau bangkit 
Kuasa maut tiada lagi. 
Pimpinlah kami sekarang ini  
dan selamanya. 

  

3) Ya Allah yang Maha suci  
Engkau turun ke dunia ini 
Kau menyala bagaikan api  
memurnikan nurani kami 
Mengobarkan semangat kami  
Agar kami menjadi brani 
Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasaMu. 

  

 (Jemaat duduk kembali) 

4. INTROITUS : Filipi 4:4-5 
  

Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! 
Sekali lagi kukatakan : Bersukacitalah!...Tuhan sudah dekat! 

….Lihat, Ia datang dengan kekuatan.  
  

Jemaat Menyanyi  KJ. 119: 1, 2, 4 “HAI DUNIA GEMBIRALAH” 
  

Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu 
Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, 

Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur 
Hai dunia, elukanlah rajamu penebus! 

Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus 
Bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus 

Dialah Raja semesta, benar dan mulia, 
Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerah-Nya, 

Besar anugerah-Nya, besar, besar anugerah-Nya. 
  

5. DOA PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN 
Pendeta : Doa Syukur dan Pengakuan dosa 
Jemaat Menyanyi : KJ. 112:1-3 “ANAK MARIA DALAM PALUNGAN 

  

1) Anak Maria dalam palungan 
Miskin dan hina namun besar. 
Rela sengsara bagi manusia 
dihapuskanNya dosa cela. 

  

2) HidupNya suci waktu di dunia 
HatiNya murni dan merendah. 



Kini mulia Penebus kita. 
musuhNya tunduk selamanya. 

  

3) Sabda nubuat: Ia mesias; 
Para malaikat memujiNya. 
Layaklah Ia dimuliakan. 
Kita milikNya, bahagia. 

  

6. BERITA NATAL (dibaca oleh seorang Majelis) 
MJ : 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. Di daerah itu ada 
gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar 
meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan 
takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 
Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya 
bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam 
palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala 
tentara  sorga yang memuji Allah, katanya: 

 Pdt/PF : "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara 
manusia yang berkenan kepada-Nya.  (dilagukan). 

  

7. ACARA MALAM KUDUS 
(Semua lampu dipadamkan kecuali lilin-lilin liurgis dan lilin Theofany tetap menyala disekitar wilayah podium/altar) 
  

a) Lagu Solo dalam keremangan: “MALAM SUNYI SENYAP” 
 (sementara lagu tersebut dinyanyikan, prolog dibacakan) 
  

 Malam sunyi senyap bintang-bintang cemerlang 
 Tlah terdengar suara bawa kabar senang 

 Yesus Juruslamat datang di Betlehem  2X 
  

  Malam sunyi senyap terkejutlah gembala 
 Lihat cahya besar dengan warta gemar 

 Yesus Juruslamat datang di Betlehem 2X 
  

b) Prolog : Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di 
negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang Anak telah lahir untuk kita, seorang 
Putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada diatas bahunya, dan namanya disebutkan 
orang; Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bagi mereka yang berjalan 
dalam kegelapan, lihatlah terang besar telah datang, kemilau sinar-Nya yang damai menembus hati 
nurani. 

  

 
(Sementara menyanyi, petugas penerima api lilin maju ke depan berdiri menghadap ke altar dan menerima api lilin dari 

pendeta dan membagikan api lilin tersebut kepada seluruh warga jemaat ). 
 
  

Malam Kudus, sunyi senyap; dunia terlelap. 
Hanya dua berjaga terus  
ayah bunda mesra dan kudus; 
Anak tidur tenang, Anak tidur tenang. 

  

Wengi suci sepi sami, Sang Jururahayu 
Mangkin turun menjadma rawuh 
Mijil ring kandange kapangguh 
Sang Hyang wus menjadma,  
Sang Hyangne menjadma. 

  

Malam Kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat. 



Tercermin bagi kami terus  
di wajah-Mu ya Anak Kudus; 
Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. 
  

c) PERNYATAAN KEYAKINAN IMAN DAN KOMITMEN NATAL  
Pdt/PF : Natal adalah Perwujudan kasih Allah atas dunia ini. 
Jemaat : Maka Natal adalah saat saya berdamai dan mengasihi orang yang membenci saya 
Pdt/PF : Natal adalah lambang kasih dan pengampunan Allah atas dosa-dosa saya. 
Jemaat : Maka Natal adalah saat saya mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap saya. 
Pdt/PF : Natal adalah perwujudan kepedulian Allah atas dunia ciptaanNya. 
Jemaat : Maka Natal adalah saat saya peduli dengan orang-orang yang terlantar. 
Pdt/PF : Natal adalah masa Allah memanggil umatNya untuk keluar dari kegelapan menuju 

terang dan menabur  bunga Injil. 
Jemaat : Maka Natal adalah saat saya berkorban untuk orang lain. 
Pdt/PF : Natal adalah masa pemulihan untuk hidup baru. Maka Natal adalah saat saya lahir 

kembali dan disucikan dari dosa-dosa saya 
Jemaat : Natal adalah masa panggilan untuk bertobat. Maka Natal adalah saat saya menjadi  

percaya dan menerima Yesus Kristus Sang Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. 
  

 “TUHAN KU MAU MENYENANGKANMU” 
Tuhan kumau menyenangkanMu, Tuhan bentuklah hati ini  
Jadi bejana untuk hormatMu, cemerlang bagai emas murni  
Tuhan kuserahkan hatiku Semua kuberikan padaMu  
Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku meyenangkanMu 
  

 Reff : MenyenangkanMu senangkanMu Hanya itu kerinduanku (2X) 
  

(Seusai lagu di atas) Semua Lampu dinyalakan  
(Jemaat dipersilahkan duduk) 

  

8. PEMBERITAAN FIRMAN 
a.  Doa untuk Pembacaan Firman dan Kotbah 
b.  Pembacaan Firman :  Kolose 2:3-10 
c. Pesan Natal 
  

9. PARADE GEMA NATAL 
  

10. BERITA JEMAAT 
  

11. PERSEMBAHAN  
Jemaat Menyanyi : KJ. 101 “ALAM RAYA BERKUMANDANG” 
  

Alam raya berkumandang oleh pujian mulia; 
Dari gunung dari padang, kidung malaikat bergema: 

 Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 
  

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

Sudah lahir Jurus’lamat- itu berita lagunya. 
 Puji dan syukur dan hormat, dipersembahkan padaNya 

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 
  

Mari kitapun kesana untuk melihat putera 
Mari kita persembahkan suara dan hati pada-Nya 
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

(Jemaat diundang berdiri) 

DOA SYUKUR NATAL, PENGHARAPAN DAN PERSEMBAHAN 
  

12. NYANYIAN PENUTUP : NKB. 72:1-2 “NAMA YESUS BERKUMANDANG” 
  

1)  Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia!  
Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia!  



Hai, dengarkan panggilanNya dan tinggalkan dosamu:  
tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. 

  

Refrein :  Yesus, ‘Kaulah Surya rahmat,  
‘Kau kobarkan hatiku.  
 Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji namaMu! 

  

2) Nama Yesus bercahaya di segala negeri;  
dalam t’rang penghiburanNya, pengharapan berseri!  
nama itu mengenyahkan kegelapan dunia;  
kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasihNya! 

  

13. PENUTUP/BERKAT 
Pdt/PF :   

   Jemaat  :  Amin 
  Jemaat Menyanyi :  Haleluya 5X, Amin 3X 
  

  



PETUGAS KEBAKTIAN MALAM NATAL DI JKK 

Selasa, 24 Desember 2013 pk. 19.00 wita 
  

MAJELIS JEMAAT 
  

1.  Pnj. Ni Made Wiryani 9.  Pnj. Benyamin Herman H 

2.  Pnj. I Ketut Dharma 10.Pnj. Krisna Putra 

3.  Pnj. Tumiyati Bambang S 11.Pnj. IGM Samekto PY 

4.  Pnj. IGA Kartika Sudiasa 12.Pnt. Geria Astawa 

5.  Pnj. Istia Dirk 13.Dkn. Lucius J Riwu Kore 

6.  Pnj. Ussyana Dethan 14.Dkn. Budi Listianto 

7.  Pnj. Marliantini Korasa 15.Pnt. Suhito 

8.  Pnj. Ni Wayan Ridanti  

 

PETUGAS ORGANIS/PIANIS DAN PEMANDU PUJIAN 

TUGAS ORGANIS / PIANIS 
PEMANDU 

PUJIAN 

Kristus Kasih 

 Cahyo Lina 

 Julianto Lidya 

  Desmelia 

Jemaat Surya Buana  Eklesia 

Ni Ketut 
Catur 

Prabowo 

 


