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Saat Teduh KJ 457
BNH 57:1-3
SUDAH TIBA HARI RAYA
1
Sudah tiba hari raya yang kudus
Hari Natal Jurus'lamat dunia
Tuhan datang dari Surga yang kudus menebus umat-Nya
Refr.:
Kemuliaan bagi Allah, damai bagi s'luruh dunia
Manusia yang percaya berkenan pada-Nya
2
Hai semua umat mari menyembah
Tuhan Yesus tidur di palungan-Nya
Yang diutus Allah Bapa ke dunia menebus manusia. Ref..
...Berdiri di ayat 3...
3
Kami sujud menyembah kepada-Mu
Yang membawa damai bagi dunia
Curahkanlah bagi kami rahmat-Mu, damai dan sejahtera. Ref..
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Votum, Introitus, Doa : ...
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KJ 127:1-2
KANDANG DOMBA
1
Kandang domba itu rumahNya,
palungan hewan petiduranNya;
lahir dari Bunda Maria
Pangeran Maha Mulia.
Reff:

Aku pun hendak ke Betlehem,
supaya 'ku melihatNya
di tempat yang hina dan rendah,
Pangeran Maha Mulia.
2
Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palunganNya.
Hai gembala, bangun segera menengok Jurus'lamatmu.
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Hukum Taurat: Yohanes 14 : 6
Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada
seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
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BNH 596:1 (Indo & Btk)
BETAPA BESAR KASIH ALLAH
1
Betapa besar kasih Allah 'tuk dunia
AnakNya diberi s'lamatkan manusia
Agar tidak bisa orang beriman
Namun masuk ke Surga
...Berdiri di ayat 2...
2
Ai songon on holong ni Debatanta i.
Di tongos do AnakNa sasada i.
Unang tu hamatean na porsea i,
naeng tu hangoluan i.
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PENGAKUAN DOSA: B.9 – C.4
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KJ 119:1+3
HAI DUNIA GEMBIRALAH
1
Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu!
Di hatimu terimalah! Bersama bersyukur,
Bersama bersyukur, Bersama sama bersyukur!
3
Janganlah dosa menetap di ladang dunia,
Sejahtera penuh berkat berlimpah s'lamanya,
Berlimpah s'lamanya, berlimpah-limpah s'lamanya.
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Epistel : Yesaya 62:6-12
62:6 Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah Kutempatkan
pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak
akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan TUHAN
kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang
62:7 dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang, sampai Ia menegakkan
Yerusalem dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi.
62:8 TUHAN telah bersumpah demi tangan kanan-Nya, demi tangan
kekuatan-Nya: "Sesungguhnya, Aku tidak akan memberi gandummu lagi
sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya, orang-orang
asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kauhasilkan dengan
bersusah-susah;
62:9 tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memujimuji TUHAN, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya
juga di pelataran-pelataran tempat kudus-Ku."
62:10 Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah
jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu,
tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa!
62:11 Sebab inilah yang telah diperdengarkan TUHAN sampai ke ujung bumi!
Katakanlah kepada puteri Sion: Sesungguhnya, keselamatanmu datang;
sesungguhnya, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada
bersama-sama Dia dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di hadapanNya.
62:12 Orang akan menyebutkan mereka "bangsa kudus", "orang-orang
tebusan TUHAN", dan engkau akan disebutkan "yang dicari", "kota yang
tidak ditinggalkan".
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PKJ 66:1-2
HAI UMAT, PUJI ALLAHMU
1
Hai umat, puji Allahmu di takhta yang kudus,
dib'rikanNya kepadamu Mesias Penebus,
Mesias Penebus.
...Berdiri di ayat 2...
2
Di utus oleh BapaNya Bayi Imanuel;
palungan hewan itulah ranjangNya yang kecil,
ranjangNya yang kecil.
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Pengakuan Iman Rasuli
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Koor/VG:
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Warta Jemaat (Terlampir)
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KJ 99:1-2
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 di sorga disembah Kristus, Raja yang baka,
lahir dalam dunia dan Maria bundaNya.
Dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal;
dalam Anak yang kecil nyatalah Imanuel!
Gita sorga bergema, 'Lahir Raja mulia!'
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Khotbah: Lukas 2:1-7
2:1 Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh
mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
2:2 Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi
wali negeri di Siria.
2:3 Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya
sendiri.
2:4 Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota
Daud yang bernama Betlehem, -- karena ia berasal dari keluarga dan
keturunan Daud -2:5 supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang
sedang mengandung.
2:6 Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin,
2:7 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.
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Ayat Persembahan:
II Korintus/Korin/Chorintians 9: 7 TEV
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya: jangan
dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang
memberi dengan sukacita.
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KJ 120:1---

(Persembahan I & II)

HAI SIARKAN DI GUNUNG
1
Mulai dengan Reff.
Di waktu kaum gembala menjaga dombanya,
Terpancar dari langit cahaya mulia.
Kembali ke Reff.
Reff:
Hai, siarkan di gunung
di bukit dan di mana jua,
hai, siarkan di gunung
lahirnya Almasih!
2
Gembala sangat takut ketika mendengar
nyanyian bala sorga gempita menggegar.
Kembali ke Reff.
3
Terbaring di palungan yang hina dan rendah,
Sang Bayi menyampaikan selamat dunia.
Kembali ke Reff.
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SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS:
a) BNH 152 : 1 JESUS YANG MENANGGUNG
Yesus yang menanggung dosa umat manusia
S’lamatkan kami
Yesus yang menanggung dosa umat manusia
S’lamatkan kami
Yesus yang menanggung dosa s’luruh dunia
B’rilah kami damai
Amin, Amin, Amin

b) BNH 153:1 O, ANAK DOMBA ALLAH
1
O Anak Domba Allah, yang mati di salibkan
Hatimu tetap tabah disaat menderita
Kami berhutang nyawa, Kau yang menanggung dosa
Kasihi kami Yesus
c) BNH 702:1–2 T'RIMALAH MAKANLAH
1
T'rimalah, makanlah, roti tubuh Tuhanku Yesus
Minumlah darahNya yang dicurahkan bagimu
2
Makanlah, minumlah, agar imanmu makin kuat
T’rimalah cawanNya, t’rimalah hidup yang kekal
Pangan ma roti on ima daging ni Tuhan Jesus,
Inum ma sian i mudar ni Tuhanta do i
Jalo ma, pangan ma, asa sai tongtong Ho margogo.
Inum ma sian i ngolu na manongtong di ho

Eat this bread drink this cup, come to Me and never be hungry!;
Eat this bread, drink this cup, trust in Him and you will not thirst!
Jesus Christ bread of life those who come to You will not hunger!;
Jesus Christ, risen Lord, those who trust in You will not thirst!
d) KJ 395:1 BETAPA INDAH HARINYA
1.
Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, 'ku memb'ritakannya terus.
Reff:
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 'Ku
diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
4.
Sentosalah, hai hatiku, Pelindungmu percayalah!
Jangan tinggalkan Tuhanmu, Sumber segala kurnia.
Ref..
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PENUTUP: Doa Dan Berkat

