KEL.
GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT
JEMAAT PAULUS DKI JAKARTA

TATA IBADAH KELUARGA
DI MALAM NATAL
SENIN, 24 DESEMBER 2018 pukul 23.30
PERSIAPAN
•
•
•

Menyiapkan satu buah lilin putih;
Menyiapkan pokok-pokok doa untuk Doa Syafaat;
Keluarga membagi tugas (dapat disesuaikan kebutuhan).

UNGKAPAN SITUASI
Ayah
Keluarga yang terkasih, selamat malam!
Di malam yang kudus ini kita bersyukur kepada Tuhan karena
kasih-Nya besar atas kita. Ia telah memberikan anak-Nya
yang tunggal, Yesus Kristus, Kita bersukacita dan bersyukur
kepada Tuhan karena Sang Juruslamat telah lahir bagi kita.
Dialah Sang Terang abadi yang senantiasa menuntun jalan
hidup keluarga kita.
. . . . ayah menyalakan lilin Natal berwarna putih

Semua ( ¯ GB 127 : 5 ) do=f
Lilin Natal kita nyalakan menerangi malam kelam.
Lahir Raja Keselamatan: Dunia terang benderang.
LITANI KEMULIAAN
Ayah
Keluarga yang terkasih, mari kita mengingat peristiwa Natal,
ketika para gembala terkejut mendengar malaikat bala
tentara sorgawi memuji Allah:
Semua “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai
sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadaNya.” ( Lukas 2: 14 )
Ayah

Kini marilah berdiri dan mengagungkan Allah karena kasih-Nya
bagi kita!

¯ NYANYIAN PEMBUKA
KJ 101 “ALAM RAYA BERKUMANDANG” (do=g)

1)

Alam raya berkumandang oleh pujian mulia;
dari gunung, dari padang kidung malaikat bergema:
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

2)

Ikutilah, hai gembala, nyanyian sorga yang merdu;
mainkan suling dan rebana dan bersyukur di hatimu!
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

DOA PEMBUKA
Ibu
Mari kita berdoa:
Ya Allah, kami bersyukur atas pemberian-Mu yang kudus,
yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Kami menyambut kehadiranNya di dalam hati dan di tengah keluarga sebagai Tuhan
dan Juruselamat kami. Berkatilah kami yang bersekutu
di malam hari ini. Kiranya sukacita melimpah di antara kami,
seperti yang dirasakan oleh para malaikat, gembala dan
keluarga kudus di Malam Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Sang Putera Natal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
¯ NYANYIAN
KJ 109 “HAI MARI, BERHIMPUN” (do=g)

1)

Hai mari, berhimpun dan bersukaria!
Hai mari semua ke Betlehem!
Lihat Yang lahir, Raja bala sorga!
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

( duduk )

KESAKSIAN PUJIAN (SOLO/VG)
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
Ayah
Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa mohon
bimbingan Tuhan: Ya Allah, firman-Mu adalah ‘ya’ dan ‘amin’
dan oleh firman-Mu segala sesuatu tercipta dan karena firmanMu, kami tidak tersesat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang
membimbing kami pada kebenaran serta hidup dalam
ketaatan. Demi Kristus, Firman yang menjadi daging, kami
berdoa. Amin.
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PEMBACAAN ALKITAB
Anak
Injil Lukas 1: 39-56 menyatakan . . . . Demikianlah
Pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, Haleluya!
Semua ( ¯ KJ 473b ) do = d
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
RENUNGAN dipimpin oleh Ayah/Ibu
• Membacakan bahan renungan dari Sabda Bina Umat
• Secara bergiliran anggota keluarga menyampaikan kesaksian
hidup atau pesan yang didapat dari bacaan Alkitab secara
singkat (kata kunci: pujian, pengharapan, kebahagiaan,
sukacita, kebersamaan, damai, penyerahan diri)
. . . . saat hening, bersaat teduh menghayati firman Tuhan

¯ NYANYIAN RESPONS
PKJ 304 “MULIAKANLAH, HAI JIWAKU” (do=g) - dinyanyikan 5X

DOA KELUARGA
•
•
•

Pokok-pokok doa telah dipersiapkan sebelumnya;
Doa dapat dipanjatkan secara bergiliran oleh beberapa orang;
Diakhiri oleh Doa Bapa Kami + Doksologi (KJ 475) do = d

KESAKSIAN PUJIAN (SOLO/VG)
DIUTUS UNTUK MEWARTAKAN BERITA NATAL
Ibu
Keluarga yang terkasih, marilah berdiri!
Nyanyian Maria adalah nyanyian sukacita dan pengharapan
iman. Di tengah pergumulan keluarga maupun pribadi kita
masing-masing, kita percaya bahwa Allah, Sang Imanuel,
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senantiasa memberikan kehangatan, sukacita, kebahagiaan,
kebersamaan, dan damai sejahtera bagi kita. Mari kita
gemakan kabar sukacita itu dalam kehidupan keluarga kita
agar dunia memuliakan Allah kini dan selamanya.
¯ NYANYIAN PENUTUP
KJ 99 “GITA SORGA BERGEMA” (do=g)

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 bunda-Nya.
Dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal;
dalam Anak yang kecil nyatalah Imanuel!
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!”

MEMOHON BERKAT TUHAN
Ayah
Marilah kita memohon berkat dari Tuhan:
Kiranya damai, sukacita dan kasih dari Allah Bapa, dan dari
Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus
meneguhkan, memulihkan dan membaharui hati, pikiran serta
seluruh kehidupan keluarga kita!
Semua ( ¯ KJ 478a ) do = d
A---min, a-min, a--min.
SALAM PERSEKUTUAN
MALAM KEAKRABAN

****
DISUSUN OLEH:
BIDANG IBADAH KOMISI TEOLOGI GPIB PAULUS
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