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00 Saat Teduh  KJ 457 
01 KJ 119:1-3  
 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! 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Janganlah dosa menetap di ladang dunia, 
Sejahtera penuh berkat berlimpah s'lamanya, 
Berlimpah s'lamanya, berlimpah-limpah s'lamanya. 
 

02 Votum, Introitus, Doa  : ... 
 

03 KJ 109:1+3 
HAI MARI BERHIMPUN 
1 
Hai mari, berhimpun dan bersukaria! 
Hai mari semua ke Betlehem! 
Lihat yang lahir, Raja Balasorga! 
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
3 
Gembala dipanggil dari padang raya 
menuju palunganNya yang rendah. 
Kita pun turut bergegas ke sana! 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
  



04 Hukum Taurat: Mazmur 98 : 1 
… 

 
05 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. 
...Berdiri di ayat 4... 
4 
Ya Yesus, Anak Betlehem, kunjungi kami pun; 
sucikanlah, masukilah yang mau menyambutMu. 
Telah kami dengarkan Berita mulia: 
Kau beserta manusia kekal selamanya. 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.4 – C.4 
 
07 KJ 118:1-2 

 
SUNGGUH MULIA 
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! 
 

08 Epistel : Matius 1:18-23 
  

1:18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-
Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh 
Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. 

1:19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau 
mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 
menceraikannya dengan diam-diam. 

1:20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan 
nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak Daud, 



janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak 
yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 

1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia 
Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa 
mereka." 

1:22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 
1:23 "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" -- 
yang berarti: Allah menyertai kita. 

 
 

09   KJ 92:1-2 
 
MALAM KUDUS 
1 
Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap. 
Hanya dua berjaga terus ayah bunda mesra dan kudus; 
Anak tidur tenang, Anak tidur tenang. 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Malam kudus, sunyi senyap. Kabar Baik menggegap; 
bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya: 
'Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!' 
 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Warta Jemaat (Terlampir) 
 
13 BNH 62:1-2 

 
SUKACITA YANG CERIA 
1 
Sukacita yang ceria, 'ku b'ritakan padamu 
Jurus'lamat manusia t'lah lahir bagimu 
Refr.: 
Kemuliaan bagi Allah 
Dan damai, damai bagi s'luruh dunia 
Bagi semua manusia 
Yang berkenan padaNya 



2 
Malam itu kelihatan, bintang indah cemerlang 
Menyinari kegelapan di hati yang kelam. Ref.. 
 

 
14 Khotbah: Mazmur 147:1-11 
 

147:1 Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, 
dan layaklah memuji-muji itu. 

147:2 TUHAN membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel 
yang tercerai-berai; 

147:3 Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-
luka mereka; 

147:4 Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama 
semuanya. 

147:5 Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan-Nya tak 
terhingga. 

147:6 TUHAN menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi 
merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. 

147:7 Bernyanyilah bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi 
Allah kita dengan kecapi! 

147:8 Dia, yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan 
hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan 
rumput. 

147:9 Dia, yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung 
gagak, yang memanggil-manggil. 

147:10 Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki 
laki-laki; 

147:11 TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada 
orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. 

 
15 Ayat Persembahan: 

 II Korintus/Korint/Chorintians 9:12 TEV 

Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan 

keperluan-keperluan orang-orang kudus: tetapi juga melimpahkan ucapan 

syukur kepada Allah. 

 

 



16 BNH 607:1---                            (Persembahan I & II) 
 
YESUS LAHIR KE DUNIA 
1 
Yesus lahir ke dunia, Haleluya 
Firman jadi manusia, Haleluya 
Di Betlehem lahirnya, Haleluya 
Kandang domba tempatNya, Haleluya 
2 
Dia menanggung sengsara, Haleluya 
Pada salib Golgota, Haleluya 
Taat pada BapaNya, Haleluya 
'Tuk s'lamatkan manusia, Haleluya 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


