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                 Minggu, 2 Agustus 2020 

 

PERSIAPAN 

PANGGILAN BERIBADAH (Jemaat berdiri) 

P Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita masih diperkenankan-Nya menikmati kehidupan ini! 

Karena itu saudara-saudara, seperti ungkapan Firman dalam Kitab Mazmur 92 : 2 - 5 tertulis : ”Adalah 

baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya 

Yang Mahatinggi untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu 

malam, dengan bunyi-bunyian sepuluh tali dan dengan gambus, dengan kecapi. Sebab telah Kaubuat 

aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak 

sorai.”  
 

Menyanyi: KJ No. 14 : 1 ”MULIAKAN TUHAN ALLAH” 

   Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah 

   Muliakan pimpinan-Nya dalam kasih sayang-Nya 

   

TAHBISAN & SALAM (Jemaat berdiri) 

P Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia 

untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya.  Amin  

 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-

saudara. 

J   Amin. 

 

NAS PEMBIMBING  

P ”Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, 

penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang 

terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.” (Yakobus 3 : 

17 – 18) 
 

Menyanyi : NKB No. 3 : 1 ”TERPUJILAH ALLAH” 

 Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; begitu kasih-Nya ’tuk dunia cemar 

 Sehingga dib’rilah Putra-Nya Kudus mengangkat manusia serta menebus 

 Refr. Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 

  bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 

  Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, 

  b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 

 

PENGAKUAN DOSA DAN PEMBERITAAN ANUGERAH ALLAH (Jemaat duduk)  

P Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar peduli dengan kita. 

Karena itu dengan penuh kerendahan kita datang kehadirat-Nya memohon belas kasihan dari Tuhan 

agar kita di beri pengampunan. Kita berdoa: ……… 
 

P Saudara-saudara tangan Tuhan selalu terulur menyambut setiap orang yang dengan tulus hati  

mengakui dosa dan kesalahannya, Efesus 1 : 7 - 8 tertulis  “Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita 

beroleh penebusan,yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-

Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.” 

 

 



Menyanyi : KJ No. 34 : 1 ”DI SALIB YESUS DI KALVARI” 

  Di salib Yesus di Kalvari kus’rahkan dosaku yang keji 

  Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya! 

  Refr : Puji-puji nama-Nya! Puji, puji nama-Nya 

       Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya 
  

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN (Jemaat duduk) 

P Berdoa     ............................. 

 Membaca Alkitab  Pengkhotbah 10 : 1 - 20 

 Khotbah    ............................. 
 

PERSEMBAHAN (Jemaat duduk dan/atau berjalan) 

P Marilah kita memberi persembahan, dengarkanlah nas persembahan dalam 2 Korintus 8 : 12 tertulis: 

”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan di terima, kalau pemberianmu itu 

berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada  padamu.” 
 

Menyanyi: NKB No. 133 : 1  ”SYUKUR PADAMU YA ALLAH”  

Syukur padaMu, ya Allah, atas s’gala rahmatMu; 

Syukur atas kecukupan dari kasihMu penuh. 

Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban; 

Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. 
 

DOA UMUM (Jemaat duduk) 

P ................ 
 

NYANYIAN PENUTUP (Jemaat berdiri) 

Menyanyi : KJ No. 400 : 1 ”KUDAKI JALAN MULIA” 
Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah: 

"Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku!" 

Reff. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu; 

Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku! 
 

BERKAT 

P Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan yang dituntut Tuhan dari padamu, yaitu 

mengusahakan yang baik, yang adil dan yang membangun di tengah - tengah keluarga, jemaat dan 

masyarakat.  

 Pergilah dan lakukanlah semua itu dengan berkat Tuhan : 

Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara; Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi 

saudara-saudara kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan 

memberi saudara-saudara damai sejahtera.  

J    Amin. Amin. Amin   (dinyanyikan) 

 

 

SAAT TEDUH 
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