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PERSIAPAN 
 Doa Pribadi Umat 

 Doa Konsistori : Presbiter  
 

 

UNGKAPAN SITUASI 

Presbiter : Perkawinan Kristen sesungguhnya tidak hanya melibatkan dua 
pribadi manusia yang menyatu atas nama cinta. Perkawinan 
Kristen terjadi karena rancangan TUHAN Allah yang 
menghendaki manusia hidup berpasang-pasangan. 
Perkawinan yang  mengikuti  rencana  Allah, membutuhkan lebih 
dari sekedar pasangan  laki-laki dan   perempuan,   karena   
untuk mencapai pernikahan bahagia, dibutuhkan pribadi ketiga, 
yaitu Yesus Kristus nama-Nya. 
Saat Yesus Kristus hadir dalam perkawinan Kristen maka 
kehadiran-Nya akan membawa berkat-berkat Ilahi, yakni 
damai sejahtera, syukur, sukacita dan keselamatan. 

  Umat Tuhan, hari ini Sabtu, 19 Juni 2021, di rumah ibadah 
Tuhan ini, kita berkumpul dalam kekudusan penuh sukacita, 
mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji 
setianya di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh jemaat 
dalam Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan.  

  Kita datang menghadap Tuhan, memohon berkat bagi mempelai : 

Geraldi Lomboan 
dan  

Rita Mainiati 

Marilah kita nyatakan sukacita bersama mempelai yang telah 
datang memasuki Rumah Tuhan ini. Umat di mohon untuk 
menyambut mempelai memasuki Rumah Tuhan ini 

-berdiri- 

PROSESI MASUK (Diiringi Musik Instrument)   
Secara berurutan :  

 Presbiter 

 Mempelai dan orang tua 
Umat tetap berdiri 

AJAKAN BERIBADAH 

Presbiter : Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, “Inilah hari yang 
dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita” 
(MAZMUR 118 : 24). Bersama kedua mempelai dan keluarga, 
marilah kita mempersiapkan diri MENGHADAP TUHAN serta 
memuji Tuhan.  
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NYANYIAN UMAT: GB. 14 “HALELUYA, HALELUYA”         do=bes 4/4 MM+80 
Syair: The Majesty and Glory of Your Name, Linda Lee Johnson (1947-...),  

berdasarkan Mazmur 8:2, terj. Tim Kerja Gita Bakti 2012. Lagu: Thomas Eugene Fettke (1941-...) 

Pemandu Pujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Prosesi masuk Presbiter dan Pelayan Firman) 
 

 

PENYERAHAN KEDUA MEMPELAI KE PENDETA UNTUK  
DITEGUHKAN DAN DIBERKATI 

 

Orang Tua : Kami, sebagai orang tua dari mempelai, dengan penuh 
ungkapan syukur kepada Yesus Kristus, yang menyebut 
dirinya mempelai jemaatNya, yang adalah Tuhan dan 
Juruselamat orang percaya, maka kami menyerahkan dan 
merestui kedua anak kami untuk diteguhkan dan diberkati. 

 

PF               : Dengan penuh sukacita kami Majelis Jemaat GPIB “Gibeon” 
Jakarta Selatan, menyambut permintaan Keluarga untuk 
dilaksanakan Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan 
Kudus ini. 

 

(Penyerahan Alkitab : Presbiter bertugas menyerahkan Alkitab kepada PF, kemudian 
mengantarkan PF menempati mimbar diiringi instrumental) 

   

NYANYIAN UMAT : PKJ. 2 “MULIA, MULIA NAMANYA”         do=g 4ketuk  
Syair & Lagu: Majesty, Jack William Hayford 1934; terj. Yamuger 1998/2003 

  Mulia, mulia namaNya. 
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 
Mulia, kekuasaanNya 
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memb’ri berkat bagi jemaat, 
bersyukurlah! 
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. 
Dialah selamanya Sang Raja benar! 
Mulia, mulia namaNya! 
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 
 

 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

VOTUM DAN SALAM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan 

langit dan bumi. Kasih Karunia, rahmat dan damai sejahtera dari 
Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. 

Umat : Dalam Roh Kudus Kita Bersatu. 

  1   .   7  .  1 
  A      -       min 
 
 

NAS PEMBIMBING             Kidung Agung 8:6 
PF       : “-- Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai 

pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan 
gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, 
seperti nyala api TUHAN! 

 

-duduk- 
 

NYANYIAN UMAT: GB. 244     do=es 4/4 MM+84 

     “BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK” 
Syair & Lagu: Bambang Irwanto & Johan Chisdianto 1998 

Bapa, Engkau sungguh baik, 
kasih-Mu melimpah di hidupku. 
Bapa, ‘ku bert’rimakasih,  
berkat-Mu hari ini 
yang ‘Kau sediakan bagiku. 
Kunaikan syukurku buat hari yang Kaub’ri. 
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. 
S’lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu; 
besar setia-Mu di s’panjang hidupku. 

 
II. PELAYANAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
 
PF : Mari berdoa mohon pimpinan Roh Kudus 
  ....... 

                                                                                               -berdiri- 
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PEMBACAAN ALKITAB 

PF. : Marilah berdiri untuk mendengarkan Firman Tuhan, HALELUYA! 
 

Umat     :  HALELUYA   (GB  394)   
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya. Haleluya! 
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. 
Pujilah Tuhanmu s’lamanya. Haleluya! 

 

PF. :  Pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 2:21-25 yang 
mengatakan: ……………………. 

    Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaanNya 
menetap diantara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 
 

Umat :  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” KJ. 474 

  KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,  
  ya  Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

-duduk- 

KHOTBAH 
PF : … 

(Saat Teduh diiringi oleh Instrumental lembut piano) 
 
 

III. JAWABAN UMAT 

NYANYIAN UMAT : GB. 49 “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT”  do=a 4/4 MM+76 
   Syair & Lagu: Yuda D. Mailool 

 

Umat Kasih pasti lemah lembut, 
kasih pasti memaafkan, 
kasih pasti murah hati. 
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 

 

Kasih pasti lemah lembut, 
kasih pasti memaafkan, 
kasih pasti murah hati. 
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 
 

Refrein 

Ajarilah kami ini saling mengasihi. 
Ajarilah kami ini saling mengampuni. 
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 
kasih-Mu kudus tiada batasnya. 

                                                                                                         -berdiri- 

PENGAKUAN IMAN 
PF : Jemaat mari bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan 

tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan Pengakuan Iman 
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Rasuli, hendaknya masing-masing kita dengan hati dan mulut berkata, aku 
percaya....    (Diucapkan secara bersama-sama) 

-duduk- 
 

PENJELASAN PERKAWINAN KRISTEN                  (Instrument lembut piano) 

PF : Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul disini untuk 
meneguhkan perkawinan kedua warga gereja : 

 

Saudara Geraldi Lomboan 
dan  

Saudari Rita Mainiati 

 

  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. 

  Alkitab menegaskan, bahwa persekutuan seumur hidup antara 
suami-isteri, merupakan suatu rahasia besar, yang akan 
mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatNya. Sebab itu, 
perkawinan wajib dijunjung tinggi dan suami-isteri harus selalu 
hidup  bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan 
kepada Allah dan ketetapan-ketetapanNya. 

  Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan 
diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan 
dan pencobaan serta masalah-masalah kehidupan, dan bahkan 
kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan 
orang percaya dalam terang kasih karuniaNya, dan menjamin 
keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia 
beriman kepadaNya serta bertekun dalam doa dan membaca 
Kitab Suci. 

  Alkitab menasihatkan, “Hai isteri-isteri, tunduklah kepada 
suamimu, sebagaimana seharusnya didalam Tuhan. Hai suami-
suami, kasihilah isterimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia.” 
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Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami isteri 
mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada  
kesudahan zaman. 

 

AMANAT PERKAWINAN KRISTEN                    (Instrument lembut piano) 

PF : Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan Firman Allah, maka 

saudara dengarkanlah Amanat Perkawinan Kristiani sebagai berikut : 

-Mempelai berdiri- 

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, maka suami isteri selaku orang tua, wajib memelihara 
dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan, dan 
pengenalan akan Yesus Kristus, Juruselamat. 

KETIGA : Hendaklah suami-isteri, menjalankan hidup bersama dalam 
Perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus; masing-
masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan 
perzinaan dengan orang lain dan tetap mempertahankan 
rumah tangga/keluarganya sebagai Bait Roh Kudus. 

PF : Saudara Geraldi Lomboan dan Saudari Rita mainiati,  
Apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Amanat Perkawinan 
Kristiani tersebut? 

Geraldi & Rita : Kami Bersedia. 

NYANYIAN UMAT : GB 69 : 1 “Kumulai Dari Diri Sendiri” do = es 4/4 MM 72       

Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.  

Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.  

Tekadku Tuhan, mengikutMu selama hidupku,  

berpegang teguh kepada iman dan percayaku.  

Akan kumulai dari diriku melakukan  

sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana,  

Tuhan dapat membuat jadi besar. 
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-PF turun dari mimbar-       

JANJI PERKAWINAN (mempelai berdiri - instrument lembut piano) 

PF : Saudara Geraldi Lomboan dan Saudari Rita Mainiati, 
sekarang, di hadapan Allah dan UmatNya, 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 untuk saling mengucapkan janji setia. (instrumental 
berhenti) 

 Mempelai berhadapan dan saling berjabat tangan 
  

Geraldi : Saya, Geraldi Lomboan, menyambut engkau, Rita Mainiati, 
sebagai isteriku, 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 percaya dan 
beriman kepada Yesus Kristus. 

Rita : Saya, Rita Mainiati, menyambut engkau, Geraldi Lomboan, 
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 percaya dan 
beriman kepada Yesus Kristus. 

 

PEMASANGAN CINCIN PERKAWINAN             (Instrument lembut piano) 
  

PF : (sambil memegang cincin) 
  Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagaimana 

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. 

Geraldi  : Rita Mainiati, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai 
lambang cinta kasih  dan kesetiaanku. 

Rita  : Geraldi Lomboan, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai 
lambang cinta kasih dan kesetiaanku. 

 

 

PENEGUHAN PERKAWINAN 
PF :  (Meletakkan tangan di atas jabat tangan mempelai) 
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  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. 
 

Mempelai berlutut - Umat Berdiri 
PEMBERKATAN PERKAWINAN     (Instrument lembut piano) 

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 selamanya. 

 

Umat : 1   .  2  3   4    .   3 . ‘2    .  1    . ‘  4  .   2   .  1   . . .  
  A          -             m i n, a –    min,      a       –      min  
 

 

Mempelai dijemput berdiri, Umat Duduk 
 

PERNYATAAN MEMPELAI            (Instrument) 

 Mempelai tukar tempat duduk 

 Pembukaan cadar dan cium kudus 

 Penatua bertugas memberikan Alkitab & Surat Perkawinan Gereja 

Penyerahan kepada Keluarga   
PF : Kepada pengantin berdua dipersilahkan menghadap orang 

tua untuk menyampaikan ucapan terimakasih, sambil 
mengingat Firman Tuhan ”Hormatilah ayahmu dan ibumu, 
supaya lanjut umurmu ditanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, 
kepadamu”. (Kel. 20 : 12). 

  

PF      : Keluarga Lomboan - Rawung dan Keluarga Paet Siswanto, 
terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu 
dan doakanlah mereka. 

  

Orang Tua : Kiranya engkau berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus. 
 - Mempelai sujud kepada ayah dan ibu mempelai perempuan  & 

Mempelai laki-laki –  
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PENYERAHAN KELUARGA BARU KEPADA JEMAAT 
PF : Umat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini, sebagai 

bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi 
dan mendoakan. 

 

 (PF kembali ke mimbar, mempelai duduk dan diiringi instrumental) 
 

DOA SYAFAAT 
PF : ….. (diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doxology GB. 389b) 
 
 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Presbiter : Allah Bapa membuat pernikahan yang pertama.  
Yesus Kristus menyempurnakan sukacita nikah sebagai 
mujizat yang pertama.  
Dan Roh Kudus menuntun kita sebagai anak – anak Allah 
dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Sehingga 
hidup kita hanyalah anugerah Tuhan semata–mata.  
Marilah kita mengungkapkan kesaksian tentang Dia, dalam 
pemberian syukur kita kepada-Nya.  
 

NYANYIAN SYUKUR : PKJ 149 :1&2 “BAWA PERSEMBAHAN”  do=f 2ketuk 
 Syair & Lagu: Arnoldus Isaak Apituley 1998 

Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 
dengan rela hatimu, janganlah jemu. 
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. 

 Refrein :  
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 

 Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 

(umat memberikan persembahan) 

Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 
oleh apa saja pun dalam dunia. 
Kasih dan karunia sudah kau terima. Ref. 

  -berdiri-  
DOA SYUKUR 
Presbiter : Mari kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur: 
  Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkaulah sumber hidup kami. 

Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan 
karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaanMu.  

  Kiranya Engkau berkenan atas persembahan syukur kami 
kepada-Mu. Kuduskanlah supaya menjadi berkat bagi dunia 
melalui pelayanan Gereja-Mu. AMIN.  
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IV. PENGUTUSAN 
 

 

AMANAT PENGUTUSAN 
PF : Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Allah, dan 

jadilah pelaku Firman Allah di dalam panggilanmu ditengah 
keluarga, gereja dan masyarakat. Berjalanlah selalu bersama 
Yesus dalam pergumulanmu di dunia. Ingatlah janji Tuhan 
bahwa Tuhan Yesus menyertai umat-Nya dan setiap rumah 
tangga yang selalu mencari Tuhan dan hadirat-Nya! 

 

NYANYIAN UMAT : PKJ. 289 “KELUARGA HIDUP INDAH” do=a atau bes 9ketuk  
                                                                                          Syair & Lagu: Ispriyanto 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERKAT 
PF : Umat Tuhan, hayatilah hidup rumah tanggamu dalam 

kasih dan anugerah Tuhan. Kenakanlah kesetiaan dan 
hiduplah dalam takut akan Tuhan.  

  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 
terimalah berkatNya :  

  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan 
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

 
Umat : Amin (KMM 174) 
  Amin, amin, amin, amin, amin  
  Amin, amin, amin, amin, amin 
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(Prosesi Keluar : Pelayan Firman, Presbiter, Mempelai & Orang Tua.  
Umat tetap berdiri sampai Alkitab sebagai Firman Tuhan di bawa ke pintu 

keluar untuk diwartakan oleh umat dan dilanjutkan doa penutup.  
Jemaat tetap tinggal dalam ruang ibadah karena selesai doa pengantin dan 
presbiter akan kembali masuk ruang ibadah untuk foto dan memberi selamat) 
 
 

- Ibadah Selesai – 
TUHAN YESUS MEMBERKATI 

 
 

SAMBUTAN KELUARGA: .... 

SESI FOTO BERSAMA  : dipimpin oleh Presbiter yang bertugas 

 

1. Mempelai dengan Pendeta 
2. Mempelai dengan PF dan Presbiter yang bertugas 
3. Mempelai dengan orang tua mempelai laki-laki  
4. Mempelai dengan orang tua mempelai perempuan  
5. Mempelai dengan orang tua mempelai laki-laki dan 

saudara kandung 
6. Mempelai dengan orang tua mempelai perempuan dan 

saudara kandung 
7. Mempelai dengan orang tua laki-laki dan perempuan 
8. dll. Mempelai dengan orang tua mempelai perempuan dan 

saudara kandung 
 
 
 
 

 
 

Geraldi & Rita   
 
 
 
 
 
 
 

 


