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PERSIAPAN
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes
 Doa Konsistori
 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2

: Bapak/ Ibu/ Saudara/ i, selamat Natal!
(Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan salam(tanpa berjabat tangan) kepada
orang-orang di sekitarnya)
Majelis GPIB Jemaat … menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua
dalam Ibadah Natal II, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah
“Kehadiran Yang Mendatangkan Perdamaian” diambil dari Injil Matius 2 : 19-23.
Dalam ibadah ini juga, kita akan menjadi saksi akan karya keselamatan yang Tuhan
anugerahkan kepada umat-Nya dalam pelayanan Baptisan Kudus terhadap … (jumlah)
anak dari … (jumlah) keluarga.
Prosesi masuk keluarga diiringi KJ 112

P2

: Kiranya Tuhan Yesus, Sang bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita.
Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Ny. Sonya A. Medyarto-Sitaniapessy
(GPIB Jemaat "Pancaran Kasih" Depok)

AJAKAN BERIBADAH
P 2 : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang akan memasuki
ruang ibadah.
MENGHADAP TUHAN
Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat No. 97 “HAI MALAIKAT DARI SORGA” do = bes 4 ketuk
(1) Hai malaikat dari sorga, sayapmu bentangkanlah;
Nyanyi di seluruh dunia; Lahir Kristus, Rajanya.
Refrein Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah!
-----Prosesi masuk----Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat No. 97 “HAI MALAIKAT DARI SORGA” do = bes 4 ketuk
(4) Hai kaum saleh yang menunggu dalam dunia yang resah.
Lihat, Allahmu sendiri turun dalam Put’ra-Nya.
Refrein Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah!
Votum
PF

Mazmur 124:8
: Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

Jemaat : A --- min (Kidung Jemaat 476a)
Nas Pembimbing
Matius 2:1-2
PF
: Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes,
datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya: "Di
manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangNya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia."
Salam

Lukas 1:28

PF

: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."

Jemaat

: dan menyertaimu juga.
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Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat No. 129 “DARI TIMUR, JAUH BENAR” do = g 6 ketuk (2x3)
(1) Dari Timur, jauh benar, kami cari Raja Besar
Lewat gurun, naik, turun, dituntun bintang-Nya.
Refrein O --- o, Bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia,
Jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah!
Narasi Natal
P2

Jemaat duduk

: Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti
bertanya kepada mereka, bilamana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka
ke Betlehem, katanya: "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu
dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya akupun
datang menyembah Dia (Mat 2:6-7)."

Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat No. 133 “HAI BINTANG TIMUR” do = g 2 ketuk
(1) Hai bintang Timur, terbitlah kembali
dalam semarak cahaya terang.
Sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam.
P2

: Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang
mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di
mana Anak itu berada (Mat 2:9).

Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat No. 133 “HAI BINTANG TIMUR” do = g 2 ketuk
(2) Mari, tunjukkan tempat Yesus lahir!
Sungguhkah Dia di kandang rendah.
Bayi lembut di palungan terbaring, langit dan bumi Kerajaan-Nya.
PEMBERITAAN FIRMAN dan SAKRAMEN BAPTISAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
PF

: Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus
Kristus, HALELUYA!

Jemaat : HALELUYA, HALELUYA,
Haleluya, Haleluya,
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya.

Kidung Jemaat No. 472

P3

: Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius 2 : 19-23 yang menyatakan: … … …
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

: Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu …
dan ucaplah syukur kepada Allah … (Kol 3:16).

Jemaat : Gita Bakti no. 385 “GLORIA, IN EXELCIS DEO”

Jemaat duduk
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KHOTBAH
Saat Teduh
PENEGUHAN SIDI
PF

Jemaat, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima
secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja.
Peneguhan Sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya, yang telah diakui dan
diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh
dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah
diajar dan dibina ten-tang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus
dan berdasar pada Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB). Diyakini, bahwa mereka telah
berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang mereka secara pribadi akan
mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat. Dengan pengakuan
itu, bagi yang sudah dibaptis berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membarui
pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Bagi yang belum dibaptis,
pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhNya, yakni Jemaat.

DOA PENGUATAN
PF
Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta
diteguhkan, kita awali dengan berdoa:
Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan Firman-Mu kepada kami umat-Mu.
Tanpa pertolonganMu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaanMu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterimakasih atas kesetiaan-Mu yang
tiada putusnya; sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang
diartikan dengan Baptisan Kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami
memahaminya; baik oleh janji dan pengakuan iman orangtua, maupun janji dan
pengakuan kami sendiri.
Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan
mendalami rahasia keselamatan. Putera-Mu, Yesus, telah mengorbankan diriNya bagi
kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami
dengan Dia agar dosa kami, Engkau ampuni, dan hidup kami, Engkau baharui dalam Dia
yang telah bangkit karena menang atas maut.
Kami mohon kepadaMu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan
anak-anakMu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka
seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil
memikul salib dengan setia dan sukacita: penuh iman, harap dan kasih.
Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilanMu tanpa kecemasan,
karena Yesus Kristus telah menjadi Juruselamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah
yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin.
PENGAKUAN DAN JANJI
PF
Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri untuk mengaku
iman dan janji-nya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
PERTAMA,
Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal: Bapa, Pencipta langit bumi dan segala
isinya; Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat yang menebus dan menyelamatkan
saudara dari dosa dan maut; serta Roh Kudus, Penolong dan Pemimpin sejati, yang
memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah?
KEDUA,
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Apakah saudara mengaku, bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Kitab Suci
yang bertuliskan Firman Allah, dan yang menyampaikan Perjanjian Anugerah Allah
kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun
membaca dan merenungkannya siang dan malam?
KETIGA,
Apakah saudara bersedia untuk menyambut panggilanmu sebagai warga Gereja
Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman,
dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain; melawan segala
kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut
membangun jemaat dalam kasih karunia yang saudara miliki?
PF

Di hadapan Allah dan dengan disaksikan Umat-Nya, apakah jawabmu?
Saudara: ………
1. Febrianto Untung Samosir
2. Noorma Uly Septiana
3. Wilson Yotani (* Sebelum Peneguhan Sidi terlebih dahulu dibaptis)
4. Yola Shendy

Sidi

(yang disebut namanya)
“YA, DENGAN SEGENAP HATIKU”

PF

Tuhan mendengar dan menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang
saudara ikat di dunia, terikat di Sorga dan apa yang saudara lepaskan di dunia, terlepas di
sorga.

PENGAKUAN IMAN RASULI
PF
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli
sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji pada calon sidi baru. Dengan hati dan
mulut kita berkata :
PF & Jemaat : AKU PERCAYA KEPADA ALLAH …
(duduk)
Menyanyi KJ 369.a :1 YA YESUS, KUBERJANJI
1. Ya Yesus, "ku berjanji setia padaMu; kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku.
Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, kar’na Engkau Temanku,
Pemimpin terdekat.
(PF turun dari mimbar)
SAKRAMEN BAPTISAN KUDUS (dewasa) : Falkutatif
PF
Saudara Wilson Yotani
Aku membaptiskan Engkau “Dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” Firman
Tuhan: “Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku” (Yes
43:1b).
PENEGUHAN SIDI
PF
Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan Sakramen Baptisan Kudus, serta
mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami meneguhkan saudara
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sebagai warga Gereja Protestan di
Indonesia bagian Barat, yang dewasa secara iman.
Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus,
dan mengingatkan kembali akan tanggung-jawab penuh saudara, dalam rangka
pembangunan Tubuh Kristus.
PENUMPANGAN TANGAN
------------sidi baru berlutut / umat berdiri----------
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PF

J

Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu; lakukanlah tanggung-jawabmu dan terimalah
berkat Tuhan: Allah Bapa, sumber Kasih Karunia yang telah memanggil kamu dalam
Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus.
1 . 7 . / 1 //
A
min
(duduk)
---- PF mengangkat warga Sidi baru ---------- penyerahan Alkitab dan Surat Sidi ------

PERKENALAN KEPADA JEMAAT
PF

Jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini sebagai bagian dari Warga Sidi Gereja,
yang telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan Tubuh Kristus.

J

Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita
Duduk

Nyanyian GB 114 : 1 DI SETIAP JANJIKU

(anggota sidi baru memberikan persembahan syukurnya)
PF kembali ke mimbar
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JAWABAN JEMAAT
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475 )
Ajakan Memberi
P4
: Jemaat Tuhan, ketika kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kepada
Tuhan, kiranya kita juga menghayati hikayat Orang-orang Majus dari Timur, yaitu
ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 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
(Mat 2:10-11).
Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat No. 123 “S’LAMAT, S’LAMAT DATANG” do = g 3 ketuk
(4) Datang orang Majus, ikut bintang-Nya
membawa pemberian dan menyembah
Yang dipersembahkan: kemenyan, emas dan mur
Pada jurus’lamat mereka bersyukur. Salam, salam!
Jemaat memberikan persembahan
diiringi musik.
Setelah selesai, menyanyi:
Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat No. 133 “HAI BINTANG TIMUR” do = g 2 ketuk
(3) Kami berlutut bersama majusi;
bagi-Mu, Tuhan, pujian syukur.
T’rimalah hati yang Kau buat suci
bagai pengganti menyan, mas dan mur.
Doa Persembahan
P4
: Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa yang
diucapkan Simeon ketika ia menatang bayi Yesus dalam Lukas 2:28-32. Mari berdoa:
"Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai
dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, yang
telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi
penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel."
Kiranya Engkau berkenan akan syukur hati kami ini, ya Tuhan, amin.
PENGUTUSAN
Pesan Natal

Jemaat duduk

Amanat Pengutusan
2 Petrus 1:19
PF
: Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman
yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu
memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang
gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat No. 101 “ALAM RAYA BERKUMANDANG” do = g 4 ketuk
(1) Alam raya berkumandang oleh pujian mulia.
Dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema:
Glo … ria in excelsis Deo! Glo … ria in excelsis Deo!

BERKAT
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PF

: Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkatNya : …

Jemaat : A --- min, amin, amin (Kidung Jemaat No. 478a)

8

