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Persiapan : a.  Doa Presbiter   b.  Saat teduh 
 

UNGKAPAN SITUASI 

P1 Umat kekasih Tuhan. 
 Karena begitu besar kasihNya akan dunia ini, maka FirmanNya kembali 

menyapa kita. Pandemik mungkin menggoncang iman kita, tetapi ingat 

dan percayalah bahwa Kerajaan Allah tidak pernah gagal. benih yang 
ditaburkanNya akan tetap tumbuh dan merambat, di tengah hambatan 

dan rintangan. Kita percaya, bahwa pada akhirnya Kerajaan Allah akan 
dituai dalam kelimpahan dan kegembiraan. 

 

Ajakan Beribadah 
P1 Oleh karena itu, saudaraku. Mari berdiri untuk menyambut Firman 

Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita  

 
M E N G H A D A P  T U H A N  

 

 Kidung Pujian   GB 24 “Mari Menghadap Allah” 
Mari menghadap Allah; pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu. 

Bersama beribadah; angkat suaramu, nyanyi gembira. 

Kita semua jadi satu, satu di dalam kasihNya,  
Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anakNya. 

Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 
 

DOA PEMBUKAAN 

P1  Terpujilah Allah dalam kemuliaanNya. Kami bersyukur dan berserah ya 
Tuhan, saat dimana kami dapat beribadah, sekalipun di tengah jarak dan 

ruang yang berbeda. Curahkanlah Roh KudusMu mengurapi kami, bawalah 
kami berjalan dalam kebenaran-Mu, sebab kami yakin dan percaya Engkau 

hadir bersama dengan kami. berkati Ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga 

selesai, dalam Kristus Tuhan  korban yang hidup kami berdoa.  Amin. 
 

LITANI MAZMUR   Mazmur 126 :1 - 6  (Responsoria/Berbalasan) 

Pengharapan di tengah-tengah penderitaan 
P1 Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita  

seperti orang-orang yang bermimpi. 

U  Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan 

sorak-sorai.  Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa: 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mzm&chapter=126&verse=1


"TUHAN telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!"  

P1  TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita 

bersukacita.  

U  Pulihkanlah keadaan kami, ya TUHAN, seperti memulihkan batang air 

kering di Tanah Negeb!   

P1  Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan 

menuai dengan bersorak-sorai .  

U  Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti 

pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. 

        -Duduk- 
 

Kidung Pujian GB 24 : 3 “Mari Menghadap Allah” 

Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda. 

Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati 
Agar kau dapat beribadah, hati terarah padaNya. 

Firman Tuhan yang dibri’takan menjadi berkat bagimu. 
Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 

 

 
P E L A Y A N A N   F I R M A N 

 
D O A 
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF  Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari  

Injil Matius 13 : 16 - 23 yang mengatakan .......... 

Demikianlah Firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya! 
 

Umat   Haleluya (GB 393) 

-Duduk- 
Khotbah : “TANGGUH DAN TEGUH BERSAMA YESUS” 

 
 

J A W A B A N  U M A T 

 

Kidung Pujian GB 283 “Kita Menaburkan Biji Kebenaran” 
 

Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang; 

Kita menantikan waktu pemuaian pasti ada hasil, hati pun senang. 

Refrein :  

Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 

 Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 

 
 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mzm&chapter=126&verse=3
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mzm&chapter=126&verse=4
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mzm&chapter=126&verse=5
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mzm&chapter=126&verse=6


 
DOA SYAFAAT  

PF  :  ........ (Doa Syafaat diakhiri dengan Doa Bapa Kami & Doxologi GB 389b) 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 

P2  Mari bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sekarela 
sambil memuliakan namaNya. Mazmur 54:8 mengatakan, “Dengan rela 

hati aku akan mempersembahkan korban kepadaMu, bersyukur sebab 
namaMu baik, ya Tuhan”. 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

Kidung Pujian GB 283 “Kita Menaburkan Biji Kebenaran” 
 

Taburkanlah dalam t’rang dan kegelapan,walau bertiup angin yang kencang; 
Kerja dan usaha akan digenapkan: pasti ada hasil, hati pun senang. 

Refrein :  

Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 

 Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa 
ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke rekening Gereja. ---  

 
 
 
 

 

 
 

 
Dalam kesedihan kita menaburkan; walaupun sengsara, kita kan menang; 

saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan: pasti ada hasil, hati pun senang.  

Refrein :  

Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 

 Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 

 
DOA PERSEMBAHAN 

P2 Mari mendoakan persembahan kita. 
Ya Allah Tuhan kami. Kami berterimakasih ketika malam ini kami masih 

berkumpul dalam kehangatan bersama dengan keluarga kami. Saat yang 

sama, kami menyerahkan persembahan syukur kami. terimalah 
persembahan syukur kami, meskipun pemberian kami tidak sebanding 

dengan berkatMu, berkatilah persembahan kami ini guna pelayanan, kasih 
dan keadilan. Dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. 

 

 
 



 

P E N G U T U S A N 

 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan 

yang telah engkau dengarkan 
 

Kidung Pujian  PKJ 255 “FirmanMu Ku Pegang Selalu” 
 

FirmanMu ku pegang selalu, saat duka saat senang. 
Jalan hidup yang akan datang tangan Tuhan yang memegang. 

Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, 

FirmanMu kupegang selalu, sayapMu tempat berteduh. 
FirmanMu, Tuhan, kupegang s’lalu. Hilanglah keraguanku! 

Bila hatiku rasa susah, padaMu aku berserah, 
FirmanMu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. 

 

BERKAT 
 

PF : “Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan WajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera.”  

  (Bilangan 6:24-26) 
 

Umat   : KJ 478a “AMIN” 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tuhan Yesus Memberkati 

 


