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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
IBADAH MINGGU 25 DESEMBER 2022 (PUTIH) 

 

TEMA : “KEMULIAAN MANUSIA NATAL" 
 

PRA-IBADAH 

1. Saat Teduh dan Doa Persiapan Ibadah 

2. Sapaan dan penyampaian intisari Warta Gereja   (Pewarta, umat duduk) 

3. M :  Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, selamat berhimpun dan selamat 

beribadah, dalam ibadah hari raya Natal, 25 Desember 2022 ini, baik bagi 

yang beribadah di tempat ibadah ini maupun yang beribadah melalui 

tayangan live streaming di rumah, bersama keluarga masing-masing. 

Kiranya kita selalu dalam perlindungan, anugerah dan damai sejahtera 

Tuhan, serta diberikan kesehatan dan kedamaian di tengah pandemi 

COVID-19 ini.  

Pada Ibadah hari raya Natal ini kita akan menghayati tema: “KEMULIAAN 

MANUSIA NATAL”. Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh 

Pdt. Ribka Evelina Pratiwi (CM2) / Pdt. Johan Kristantara (CKRG) 
 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

5. Lonceng dibunyikan, umat berdiri, menyanyikan KJ 99:1-3 – “Gita Sorga 

Bergema” 

6.   Sementara umat bernyanyi, perarakan masuk ruang ibadah, dan berjajar di 

depan altar sampai nyanyian pembuka selesai. Sesudahnya, pembawa tulisan 

maju ke palungan di altar dan mengatakan:  

"Ya Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkaulah Sang Manusia Natal, yang 

memancarkan kemuliaan Allah. Hari ini kami mempersembahkan 
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komitmen kasih kepada sesama. Biarlah kami pun belajar untuk 

memancarkan kemuliaan-Mu bagi sesama." 

6. Pembawa tulisan kemudian meletakkan tulisan KASIH BAGI SESAMA di 

depan palungan, dilanjutkan menyalakan Lilin Natal (Putih). Sesudahnya 

serah terima Alkitab, lalu PF dan Liturgos saling menyampaikan salam dengan 

membungkukkan badan. Kemudian, Pelayan Firman, Liturgos, dan anggota 

Majelis lainnya menempati tempat masing-masing. 

 

I.  LITURGI PEMBUKA 

1. PENGAKUAN DAN SALAM         (oleh Pemimpin Ibadah, umat tetap berdiri) 

a. Pengakuan dan Salam     (umat memandang ke arah Pelayan Firman) 

P : Selamat Natal! Marilah ibadah hari raya Natal ini kita dasarkan pada 

pengakuan bahwa TUHAN, yang menciptakan langit dan bumi, Dialah 

yang mengasihi dan menyelamatkan segenap ciptaan-Nya. Amin! 

U : (menyambut dengan menyanyikan KJ. 478a – Amin, amin, amin)  

P : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah – Bapa, Anak, dan Roh 

Kudus – menyertai Saudara.  

U : Dan menyertai Saudara juga. 

 

2. SAAT PENYELAMATAN SUDAH DEKAT                           (umat duduk) 

a. Litani Mazmur – Mazmur 98:1-9 (Liturgos ayat ganjil, umat ayat 

genap) 

b. Nyanyian Pujian  – KJ 118:1-3 – “Sungguh Mulia” 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN ANUGERAH PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih                                               (oleh Liturgos) 

L : Firman Tuhan mengajarkan, tidak ada kata kecuali untuk mengasihi. 

Sabda-Nya dalam Yakobus 2:8 menegaskan, “Akan tetapi, jikalau kamu 

menjalankan hukum utama yang tertulis dalam Kitab Suci: "Kasihilah 

sesamamu manusia seperti dirimu sendiri", kamu berbuat baik.” 
 

Kristus, Sang Manusia Natal, mewujudnyatakan sabda tersebut dalam 

hidup-Nya. Ia mengasihi siapa saja yang Ia jumpai dalam hidup-Nya – 

termasuk orang-orang yang memusuhi-Nya. Hidup kita tentu masih 

sangat jauh dari teladan Sang Manusia Natal itu. Karenanya, mari kita 

mengakui dosa dan kesalahan kita dalam doa, “Ya Kristus, Sang 

Manusia Natal, kasihanilah kami, yang masih juga belum mampu 



mengasihi sesama manusia sebagaimana yang Engkau kehendaki. 

Ampunilah kami. Amin.” 
 

c. Nyanyian Penyesalan – KJ 94:1,2 – “Hai Kota Mungil Betlehem” 

d. Berita Pengampunan Dosa           (oleh Pelayan Firman)  

P : Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunan Allah sungguh 

nyata jika kita bersungguh-sungguh berserah diri memohon 

pengampunan kepada-Nya dan senantiasa berusaha untuk melakukan 

kehendak-Nya. Terimalah anugerah pengampunan Allah yang memberi 

kelegaan, yang dinyatakan dalam  Yohanes 1:16-17,  
   

  “Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia 

demi kasih karunia; sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih 

karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." 
 

  Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas Saudara dan saya, di 

dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.  Amin. 

U : Syukur kepada Allah. 
 

Nyanyian Sukacita – KJ 127:1-3 – “Kandang Domba Itu Rumah-Nya” 

        (dinyanyikan berbalasan pria-wanita, umat berdiri) 
 

1. PRIA : Kandang domba itu rumah-Nya, palungan hewan petiduran-

Nya; 

WANITA : Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Mahamulia. 

BERSAMA : Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ‘ku melihat-Nya 

    di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia. 
 

2. WANITA : Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan 

palungan-Nya. 

PRIA : Hai gembala, bangun segera, menengok Jurus’lamatmu. 

BERSAMA : Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ‘ku melihat-Nya 

    di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia. 
 

3. PRIA : Hai malaikat pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. 

WANITA : Bayi itulah Sang Penebus dan Jurus’lamat dunia. 

BERSAMA : Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ‘ku melihat-Nya 

    di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia. 

 

 

 



II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                                 (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 

b. Bacaan – Yohanes 1:1-14                                          (oleh Pelayan Firman) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 

Tuhan dan melakukannya. Haleluya!" 

▪ Umat menyambut dengan NKB 225 – “Haleluya! Amin!”  
 

2. KHOTBAH - “KEMULIAAN MANUSIA NATAL” 

 

3. RESPONS ATAS KHOTBAH  

a. Saat Teduh/Hening                            (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 

b. Doa Syafaat                                        (berbalasan, PF dengan umat) 

 P : Mari berdoa. 

Ya Allah, Bapa Sumber Keselamatan, kami sungguh bersukacita karena 

pada hari ini kami kembali merayakan kelahiran Sang Manusia Natal, 

yaitu Kristus Yesus, yang memancarkan kemuliaan-Mu yang sejati dalam 

diri-Nya. Kristus yang mengajar dan meneladankan kasih bagi sesama 

dalam hidup-Nya, bahkan melalui pengurbanan-Nya. Kiranya kami pun 

Engkau bimbing untuk melakukan ajaran dan teladan kasih Sang Kristus 

dalam keseharian kami. 

 U : Ya Allah, Bapa Penyelamat dunia, dengarkanlah doa kami. 

 P : Ya Kristus, Terang Allah yang sejati, hari ini kami mengingat dan 

mendoakan sesama kami yang menjalani hidup dalam rupa-rupa 

pergumulan: mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang 

hidup dalam kegelisahan dalam jiwa dan pikirannya, mereka yang 

berjuang untuk bertahan hidup karena tekanan kemiskinan, diskriminasi, 

pengangguran, maupun yang terdampak bencana. Mampukanlah kami 

menjadi sahabat dan penolong yang konkret bagi mereka. 

 U : Ya Kristus, Sang Manusia Natal, dengarkanlah doa kami. 

 P : Ya Roh Kudus, Penuntun Hidup kami, mampukanlah kami juga 

menyatakan kasih bagi orang-orang yang memusuhi kami. Mereka yang 

menjauhi kami karena iman percaya kepada Kristus, mereka yang 

menolak bertegur-sapa dengan kami, bahkan mereka yang melukai hati 

kami dengan sikap, perkataan, dan tindakannya. Mampukanlah kami 

mengampuni mereka dan memulai pendamaian satu sama lain. 

 U : Ya Roh Kudus, dengarkanlah doa kami. 



P&U : Amin. 
 

c. Paduan Suara/Vocal Group   

d. Pengakuan Iman Rasuli                          (dipimpin Liturgos, umat berdiri) 

 

III. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                             (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur                                                           (oleh liturgos)  

L : Kiranya kemuliaan Sang Manusia Natal tercermin dalam syukur kita di 

kehidupan sehari-hari. Juga melalui persembahan yang kita himpun dalam 

ibadah ini, seraya mengingat firman Tuhan dalam Matius 2:11,  
  

 “Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama 

Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Merekapun membuka tempat 

harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu 

emas, kemenyan dan mur."  
 

Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan menghimpun ataupun menyisihkan 

persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Mulai hari ini kita 

juga menghimpun Persembahan Palungan sebagai wujud sukacita 

merayakan kehadiran Kristus Yesus, Sang Manusia Natal. Mari kita 

haturkan persembahan kita, diiringi nyanyian dan doa syukur. 
 

b.  Nyanyian Pengucapan Syukur – KPPK 103:1,2,3 – “Kami Majus dari 

Timur” 

c. Doa Pengucapan Syukur     (oleh liturgos, umat berdiri) 

Ditutup dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 

 

IV. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Nas Pengutusan                                                             (oleh Liturgos) 

L : Sahabat-sahabat terkasih, Yesus Kristus adalah Sang Firman yang telah 

menjadi manusia, yang menampakkan kemuliaan Allah dalam karunia 

dan kebenaran. Melalui Dia kita melihat Allah dan kasih-Nya kepada kita. 

Menyambut kemuliaan Sang Manusia Natal berarti memfungsikan diri kita 

sebagai anak-anak Allah. Di dunia yang penuh cemar, kiranya kita 

menyatakan kasih secara konkret kepada sesama. Itulah cara merayakan 

Natal yang sejati dan benar! 
 

b.  Nyanyian Pengutusan – NKB 204:1,2 – “Di Dunia yang Penuh Cemar” 
 



2. BERKAT 

a.  Penyampaian Berkat Tuhan                   (oleh Pelayan Firman) 

P  : Arahkanlah hatimu kepada Allah. 

U : Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. 

P : Hiduplah dalam kasih bagi sesama. 

U : Kiranya Tuhan memampukan kami hidup dalam kasih bagi sesama. 

P : Terpujilah Tuhan! 

U : Kini dan selamanya. 

P : Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan 

Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya : 

         (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

   

U : (menyanyikan KJ 180 – Kasih Tuhan Mengiringimu) 
 

b.  Nyanyian Penutup – KJ 120:1,3 – “Hai, Siarkan di Gunung (dinyanyikan 

berbalasan pria-wanita) 
 

1. BERSAMA : Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua, 

    Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih! 

WANITA : Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, 

    terpancar dari langit cahaya mulia. 
 

3. BERSAMA : Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua, 

    Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih! 

PRIA : Terbaring di palungan yang hina dan rendah 

    Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. 

 BERSAMA : Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua, 

    Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih! 



 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari 
mimbar utama/besar, kemudian menyerahkan Alkitab kepada Liturgos. Umat tetap 
berdiri sampai prosesi meninggalkan ruang ibadah selesai. Setelah itu, Pelayan Firman 
dan anggota Majelis saling memberi salam dengan umat di depan pintu gedung gereja. 


