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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

JEMAAT “GIBEON” JAKARTA 

 

TATA IBADAH 
PENEGUHAN DAN PEMBERKATAN  
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Christian Guntur Lebang 

dan 

Dina Stephanie Anastasya 
 

“Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya.” 
(Pengkhotbah 3 : 11) 

 

Sabtu, 17 April 2021  

pukul 14.00 WIB 

Dilayani oleh : Pdt. Melkianus Nguru, M. Th 
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PERSIAPAN 
- Doa pribadi umat 
- Doa konsistori 

- Prosesi pengantin memasuki ruangan ibadah diiringi lagu 

UNGKAPAN SITUASI 

P2 Tuhan merangkai hari anak-anak-Nya dalam rancangan damai 

sejatera. Kasih-Nya kuat, kesetiaan-Nya tak tergerus oleh arus 

zaman. Tuhan berjalan di depan mereka, mencintai dan menjaga 

mereka seperti biji mata-Nya. Dikuatkan dan diteguhkan hati dan 

jiwa mereka oleh Roh Kudus. Firman Tuhan bintang bagi mereka, 

petunjuk arah perjalanan mereka. Dalam sentuhan cinta kasih 

Allah... mereka merajut harapan indah ke masa depan.  

 Terima kasih Tuhan atas hari bahagia ini, Sabtu, 17 April 2021 

yang telah Engkau karuniakan bagi : 

Christian Guntur Lebang 

dan 

Dina Stephanie Anastasya 

 Bersama-Mu di hadapan jemaat-Mu, mereka siap berjalan 

mengarungi samudera kehidupan dalam bahtera perkawinan 

kudus. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus!  

--- berdiri  

 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyambut, 

menyaksikan, mengantar dan mendoakan cinta kasih Tuhan yang 

hadir dan nyata melalui kedua mempelai. 

Prosesi Masuk (diiringi musik/Instrument) 

 Presbiter mengantar mempelai laki-laki dan orang tua 

 Presbiter mengantar mempelai perempuan dan orang tua  

 

AJAKAN BERIBADAH  

P2 Umat yang dikasih Tuhan Yesus, “Inilah hari yang dijadikan 

Tuhan, marilah kita bersorak sorai dan bersukacita.” 

Marilah persiapkan diri menghadap Tuhan serta memuji Nama-

Nya   
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MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT :   PKJ 13 : 1 “KITA MASUK RUMAH-NYA” 

            1.   Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepadaNya. 

             Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepadanya. 

            Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus, 

             Menyembah Kristus Tuhan.   
 

(Prosesi Presbiter dan Pelayan Firman) 
Penyerahan Mempelai kepada Pendeta untuk diteguhkan dan diberkati 

 

OrTu  Kami,  sebagai orang tua dari mempelai, dengan penuh ungkapan 

syukur kepada Yesus Kristus yang menyebut diri-Nya selaku 

mempelai Jemaat-Nya, yang adalah Tuhan dan Juruselamat orang 

percaya, maka kami menyerahkan dan merestui kedua anak kami 

untuk diteguhkan dan diberkati perkawinan mereka. 
 

PF Dengan Penuh sukacita kami Majelis Jemaat GPIB 

“Gibeon”Jakarta Selatan menyambut permintaan keluarga untuk 

dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus ini. 

(Penyerahan Alkitab ... PF menuju Mimbar) 

diiringi instrument 

VOTUM DAN SALAM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah 

Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

Umat Dalam Roh Kudus kita bersatu. 

  1 .7 . | 1 

  A    -    min 
---- duduk  

NAS PEMBIMBING        YEREMIA 32 : 39  

PF “Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, 

sehingga mereka takut kepada-Ku sepanjang masa untuk 

kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian”. 

 

NYANYIAN UMAT :KJ 314 : 1&3 “Pujilah Sumber Hidupmu” do=g 2dan3ketuk 
 

1. Pujilah Sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi 

Pujilah Sumber hidupmu, Bunyikan bersama suling dan rebana 

sambil melagukan syukur bagi Tuhan, Pujilah Sumber hidupmu 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

 
 

3. Sion, Pengantinmu dekat; Ia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih 

Sion, Pengantimu dekat! Bangun bergembira dan menyambut Dia, 

yang hendak menjadi milikmu abadi, Pujilah Sumber hidupmu! 

 

 

DOA EPIKLESE 

PF Mari berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. 

Ya Bapa Mahakuasa dan Kristus Mahakasih. Ketika kasih dan 

kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur; mata dan hati kami 

menengadah dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti Firman-

Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khusus kedua 

anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan Firman dan kebenaran-

Mu.Supaya dalam pergumulan dan pencobaan, mereka tetap 

bertumpu pada janji-Mu, dan dalam kesenangan, mereka hanya 

berbicara tentang kasih-setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga 

mereka selalu disinari dengan terang Firman-Mu dan selalu 

Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung, 

maupun malang, mereka tetap setia kepada-Mu sampai Engkau 

memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. 

Bersabdalah ya Tuhan. Kami siap mendengar. Amin. 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 

Umat   GB 394   

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Kolose 3 : 12-15, yang menyatakan..... 

Demikianlah pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di 

antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

Umat  KJ 474  “Kepada-Mu Puji-pujian” 

---- duduk  

KHOTBAH     
---- saat teduh ---- 
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JAWABAN UMAT 
 
NYANYIAN UMAT :KJ 318 : 1-2 “BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA”   

 do = c  
 

1. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kau-lah Tamu yang tetap 

Dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan-nya tiadalah lengkap; 

Dimana hati girang menyambut-Mu dan memandang-Mu dengan berseri;  

tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan Firman yang Kau-bri. 
 

2. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu 

Serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu 

Di mana suka-duka ‘kan dibagi,  Ikatan kasih semakin teguh 

Di luar Tuhan tidak ada lagi, yang dapat memberi berkat penuh 
 

PENGAKUAN IMAN          (berdiri / duduk )  
 

PENJELASAN PERKAWINAN KRISTEN 

PF Kita berkumpul di sini untuk meneguhkan kedua warga gereja, Saudara 

Christian Guntur Lebang  dan Saudari Dina Stephanie Anastasya 

dalam perkawinan kudus, dan untuk memohon berkat Tuhan atas 

perkawinan mereka. 

 Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen, sebagaimana Allah 

tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami-isteri yang beriman 

dalam kasih setia Yesus Kristus. 

 Allah, Bapa Yang Mahakuasa, menciptakan langit dan bumi serta segala 

sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah 

berfirman, 'Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan 

menjadikan seorang penolong baginya, yang sepadan dengan dia.' Sebab 

itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan 

isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, mereka 

bukan lagi dua, melainkan satu. 

 Rasul Paulus menegaskan, bahwa persekutuan seumur hidup antara 

suami-isteri merupakan suatu rahasia besar, yang mencerminkan 

hubungan Kristus dan jemaat-Nya. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung 

tinggi dan suami-isteri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh 

tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapan-

Nya. 

Firman Allah menyatakan, bahwa oleh dosa, perkawinan diperhadapkan 

kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan serta 

masalah-masalah kehidupan, dan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, 
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Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih 

karunia-Nya, dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah 

tangga yang setia beriman kepada-Nya, serta bertekun dalam doa dan 

membaca Kitab Suci.  

Sebab itu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di 

antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka tanpa perkataan 

dimenangkan oleh kelakuanmu, jika mereka melihat bagaimana murni 

dan salehnya hidupmu (1Ptr.3:1-2). 

Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan 

isterimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, 

yaitu kehidupan kekal (1Ptr.3:17). Dalam kasihmu satu kepada yang lain, 

hendaklah suami-isteri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai 

kepada kesudahan zaman. 

AMANAT PERKAWINAN KRISTIANI 

PF  Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan Firman Allah, maka 
saudara dipersilakan berdiri untuk mendengar Amanat Perkawinan 

Kristen sebagai berikut: 

Pertama  Hendaklah suami-isteri, sesuai dengan kehendak Allah, saling 

membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam 

kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang, maupun hidup yang akan 
datang; sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah Jemaat dan 

masyarakat.  

Kedua  Hendaklah suami-isteri, membentuk persekutuan hidup yang kokoh-

teguh sampai kematian memisahkan; membina dan mengatur rumah 

tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. 
Apabila Allah mengaruniakan anak/anak-anak, maka suami-isteri 

selaku orang tua, wajib memelihara dan mendidiknya dalam sikap 
takut akan Tuhan, dan pengenalan akan Juruselamat. 

Ketiga Hendaklah suami-isteri, menjalani hidup bersama dalam kekudusan 
perkawinan; masing-masing harus menjauhkan hubungan dengan 

orang lain yang tidak dikehendaki Allah, dan tetap mempertahankan 

tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. 

PF Saudara Christian Guntur Lebang dan Saudari Dina Stephanie 
Anastasya, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab dan kesetiaan, Amanat Perkawinan Kristiani 

tersebut? 

Mempelai Kami bersedia. 
(Pelayan Firman turun dari mimbar) 
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JANJI PERKAWINAN 

PF  Saudara Christian Guntur Lebang dan Saudari Dina 

Stephanie Anastasya sekarang, di hadapan Allah dan Umat-

Nya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami-

isteri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam 

terang kasih karunia Yesus Kristus; maka kami mengundang 

saudara berdua saling mengucapkan janji setia. 
 

---------- berjabat tangan ---------- 

Mempelai Laki-Iaki  

Saya, Christian Guntur Lebang , menyambut engkau, Dina 

Stephanie Anastasya sebagai istriku, dan berjanji untuk tetap 

setia kepadamu, serta mengasihi engkau baik dalam suka dan 

duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa saya akan 

memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib 

dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus.  

Mempelai Perempuan  

Saya, Dina Stephanie Anatasya menyambut engkau, 

Christian Guntur Lebang  sebagai suamiku, dan berjanji untuk 

tetap setia kepadamu, serta mengasihi engkau, baik dalam suka 

dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa saya 

akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana 

wajib dilakukan oleh isteri yang beriman kepada Yesus Kristus. 

PEMASANGAN CINCIN (FAKULTATIF)  

PF  (sambil memegang Cincin) 

Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang 

kasih Kristus, yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, 

cincin ini menyatakan bagi saudara berdua, untuk meniru kasih 

Kristus dalam kehidupan rumah tangga; dengan mengasihi 

pasangan tanpa awal, juga tanpa akhir. 

Mempelai Laki-Iaki  

Dina Stephanie Anastasya, cincin ini aku berikan kepadamu 

sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. 

Mempelai Perempuan  

Christian Guntur Lebang, cincin ini aku berikan kepadamu 

sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. 
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PENEGUHAN PERKAWINAN  

PF  (meletakkan tangan di atas jabat tangan mempelai) Mendengar janji 

setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang 

menyebut diri Mempelai Umat-Nya, kami meneguhkan perkawinan 

saudara, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.  

Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. 

Kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan 

menyempurnakan. 

Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena 

untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. 

Mempelai Amin. 
 

PEMBERKATAN PERKAWINAN  

------ kedua mempelai berlutut, umat berdiri ------- 

PF  Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu 

dan terimalah berkat Tuhan: 

Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan 

mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, akan memberkati kamu 

dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus; 

supaya dalam iman, pengharapan dan kasih, kamu hidup suci dan 

bahagia selama-Iamanya.  

 

U 
 
 

 

 

 

--- mempelai berdiri dan bertukar tempat --- 

----- Pembukaan cadar dan Cium kudus tanda Pernyataan kasih  ----- 

---- pemberian Alkitab dan Surat Perkawinan Gereja ---- 

Penyerahan Keluarga Baru Kepada Jemaat  

 

Penyerahan Kepada Keluarga 

PF  Kepada mempelai berdua dipersilahkan menghadap orang tua untuk 

menyampaikan ucapan terima kasih, sambil mengingat firman Tuhan 

“Hormatilah ayahmu dn ibumu, supaya lanjut umurmu ditanah yang 

diberikan Tuhan kepadamu.”(Kel 20:12) 
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PF  Keluarga Bapak Suharto Tandi Lebang – Ibu  Peronika Markus 

Suka dan Keluarga Bapak Indro Tjahjono – Ibu Michiko Tobing 

terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan 

doakanlah mereka. 
 

----- mempelai sujud kepada orang tua pihak istri 

kemudian kepada orang tua dari pihak suami  ----- 
 

Orang-tua  Kiranya Engkau berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus.  

 

Penyerahan Keluarga Baru Kepada Jemaat 

PF  Terimalah keluarga Kristen yang baru ini, sebagai bagian dari 

persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan 

mendoakan. 
 

(Pelayan Firman kembali ke mimbar) 
 

DOA SYAFAAT 

PF  ......., Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 

Umat  Kabulkanlah doa kami. 

PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami 

berdoa : … (diakhiri Doxologi GB 389b) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR  

P3  Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab yang 

menyatakan “Hendaklah masing-masing memberikan menurut 

kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, 

sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.” 

(2Kor.9:7) Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

NYANYIAN UMAT : 

♫ GB 109 : 1-2 “KRISTUSLAH DASAR HIDUP RUMAH TANGGA” 
Do = d 4ketuk MM+84 

 
 

Ref. Kristuslah dasar hidup rumah tangga 
 landasan cinta kasih yang kudus 

 hendaklah kamu satu dan setia 

 membangun rumah tangga yang teguh 
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P E N G U T U S A N 

1. Pada suami, tunduklah, hai istri karena dialah kepalamu; 

seperti Kristus, Kepala Gereja yang menguduskan tubuh umat-Nya. 
Refr: . . . .  

 

(Mempelai dan keluarga memberikan persembahan syukur perkawinan, 

kemudian diikuti oleh Presbiter dan Jemaat) 
 

2. Refr: . . . . 
Kasihilah istrimu, hai suami dengan seluruh jiwa ragamu; 

seperti Kristus terhadap umat-Nya: rela berkorban kar’na kasih-Nya. 
Refr: . . .  

 

DOA SYUKUR 

P3 Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur : 

Ya Tuhan, Engkaulah sumber Hidup kami.Kami membawa dengan 

penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami 

kepada-Mu.Terimalah, ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat 

dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. 

 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku Firman dalam 

panggilanmu di tengah keluarga, Gereja dan masyarakat. 

NYANYIAN UMAT :  KMM 131 : 1&2 “TIAP LANGKAHKU” DO = E   4KETUK  

Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 

Dan tangan kasih-Nya memimpinku 

Di tengah g’lombang dunia menakutkan 

Hatiku tetap tenang teduh 

Ref. Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin 

 Ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya 

 Hingga sekali nanti aku tiba 

 Di rumah Bapa sorga yang baka 

Di waktu imanku mulai lemah 

Dan bila jalanku hampir sesat 

Kupandang Jurus’lamatku yang esa 

Aku kuat, sebab Tuhan dekat 
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BERKAT 

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkat-Nya:  

Damai sejahtera Kristus, ditinggalkan bagimu; Damai, sejahtera 

Kristus diberikan kepadamu, dan apa yang diberikan Kristus tidak 

seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan 

gelisah hatimu. 

Umat (menyanyi) KJ 478b “AMIN, AMIN, AMIN”  (do = g; 2 ketuk) 

 

 

 

MNG 
 

 

 
Woman was created from the rib of man 

not from his head to be above him 

not from his feet to be walked upon. 

 

But from his side to be equal 

near his arm to be protected 

and close to his heart to be loved. 

Dale S Hadley 
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PROSESI SESUDAH IBADAH PEMBERKATAN PERKAWINAN: 

 

 Kata Sambutan dari Majelis Jemaat GPIB GIBEON Jakarta 

 Kata Sambutan  dari kedua Keluarga diwakili oleh; 

Bapak Antonius R. C. L. Tobing  

 Doa Syukur untuk Ramah Tamah oleh; 

Pnt. Octavianus R. A. Bachry  

 Sesi Foto-Foto  

 

 

HAPPY  WEDDING DAY 
 

THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU 
 
 

 
 

Guntur & Dina 


