
P e m b e r k a t a n   N i k a h 
Sdr. …………….. & Sdr. …………….             

 
Musik & Prosesi “Wedding Mars” 
Pemimpin : 

Jemaat dipersilahkan berdiri, Kami persilahkan kedua 
mempelai untuk memasuki ruangan kebaktian 

Pengantin memasuki ruangan! 

Pemimpin : 

Kami persilahkan orang tua kedua mempelai untuk 
menyalakan lilin, diwakili oleh kedua ibu 

Pengumuman pelaksanaan pernikahan kudus: 

Pada hari ini, …………………..  pukul ………….., kita akan 
melaksanakan pernikahan kudus dari saudara …………….… 
dan saudari …………………… mengingat mereka adalah 
anggota Gereja Sidang Jemaat Allah ……………………..  
dan telah terbukti setia hadir  dalam kebaktian-kebaktian 
yang ada.  

Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi 
engkau, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahNya 
dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan 
wajahNya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera! 

Doa pembukaan : 

Bapa yang ada di dalam surga, berikanlah rahmat-Mu yang 
besar terhadap kami pada hari ini, tunjukkanlah kebaikan-
Mu dengan memberkati pernikahan kudus yang kami 
laksanakan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama 
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin! 

 

(Jemaat duduk) 

Pemimpin- Jemaat: Menyanyikan lagu “S’mua Baik” 
 
Dari semula t’lah Kau tetapkan 
Hidupku dalam tanganMu 
Dalam rencanaMu Tuhan 
 
Rencana indah t’lah Kau siapkan 
Bagi masa depanku 
Yang penuh harapan 
 
 
Reff: S’mua baik, s’mua baik 

Apa yang t’lah Kau perbuat 
Di dalam hidupku 
S’mua baik, sungguh teramat baik 
Kau jadikan hidupku berarti. 

 (Jemaat berdiri)  

Pemimpin – Jemaat: Menyanyikan   “ Karya Terbesar”   
 
Kasih yang terindah 
Hati yang mulia 
Hanya ku temukan di dalamMu Yesusku 
 
Pujian dari hatiku 
Selalu di setiap waktuku 
Tiada pernah berubah kasihMu 
 
Reff:  Karya terbesar dalam hidupku 

PengorbananMu yang s’lamatkanku 
Engkaulah harta yang tak ternilai 
Yang ku miliki dan ku hargaiYesus Engkau ku kagumi 

 

        



 (Jemaat duduk) 

Firman Tuhan: Hamba Tuhan 

Pemberkatan Nikah: Hamba Tuhan 

(Pengantin berdiri berhadapan) 

Hamba Tuhan:  

Saudara ………….., apakah saudara bersedia menerima 
saudari …………………… sebagai istri saudara yang sah? 

Mempelai lelaki: Ya, saya bersedia! 

Hamba Tuhan:  

Saudari ………………….. apakah saudari bersedia 
menerima saudara ………………… sebagai suami saudari 
yang sah? 

Mempelai wanita: Ya, saya bersedia! 

Hamba Tuhan:  

Hendaklah kalian saling berjabat tangan dan mendengar 
perkataan Firman ini: rumah tangga yang terpecah-pecah 
pasti runtuh, jika kalian terpecah-pecah tidak mungkin kalian 
akan bertahan, kasih mengatasi segala sesuatu, ia menutupi 
banyak sekali dosa! 

Janji Nikah diiringi musik  “Glori glori Halleluyah!”  

Mempelai lelaki:  

Di hadapan Allah dan umat-Nya, saya ……………… 
menerima engkau ……………….. menjadi istri saya yang 
sah, saya akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah 
tangga untuk memenuhi keperluanmu dan keluarga kita. 
Saya akan mencintai engkau, berlaku setia dan adil, serta 
menghormati engkau baik di masa senang ataupun susah, 
baik di masa sehat ataupun sakit, baik di masa kaya ataupun 
miskin, sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji untuk 

menuntun keluarga kita pada kedewasaan kasih Kristus. Di 
hadapan Allah dan umatNya, saya berjanji! 

Mempelai Wanita:  

Di hadapan Allah dan umat-Nya, saya  Catherine menerima 
engkau Daniel sebagai suami saya yang sah. Saya akan 
menjadi penolongmu untuk menjalankan perintah Allah bagi 
keluarga kita. Saya akan mencintai engkau, berlaku setia dan 
menghormati engkau sebagai kepala rumah tangga, baik di 
masa senang atau susah, baik di masa sehat atau sakit, baik di 
masa kaya atau miskin, sampai maut memisahkan kita. Saya 
berjanji untuk membawa rumah tangga kita kepada 
kedewasaan kasih Kristus! Di Hadapan Allah dan umat-Nya, 
saya berjanji! 

Hamba Tuhan:  

Saudara……………….., Apa yang menjadi tanda bahwa 
mulai hari ini saudara mengikatkan diri dengan saudari 
……………………? 

Mempelai lelaki: Cincin Perkawinan! 

Hamba Tuhan:  

Demikianlah keduanya akan menjadi satu, dan saling 
mengikatkan diri, seperti cincin ini yang tidak bertepi, di 
dalam kasih Tuhan Yesus! 

Hamba Tuhan:  

Saudari …………………….,  Apa yang menjadi tanda 
bahwa mulai hari ini saudari, mengikatkan diri dengan 
saudara ………………. ? 

Mempelai Wanita: Cincin perkawinan! 

Hamba Tuhan:  

Demikianlah keduanya akan menjadi satu, dan saling 
mengikatkan diri, seperti cincin ini yang tidak bertepi, di 
dalam kasih Tuhan Yesus!  



Saya minta saudara-saudara saling berjabat tangan! Apa yang 
telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh 
manusia! Saya persilahkan saudara-saudara untuk datang ke 
altar untuk menerima berkat Allah! 

 

Pemimpin & Jemaat: Menyanyikan lagu “Hati Hamba” 

 
Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku t’rima 
PengorbananMu yang mulia jadikan ku berharga 
Kau tulus menerima aku apa adanya  
Kekuatan kasihMu nyata memulihkan hidupku 
 
Reff:  Kau bukan Tuhan yamg melihat rupa 

Kau bukan Tuhan yang memandang harta 
Hati hamba yang s’lalu Kau cari 
Biar Kau temukan di dalamku 
 
S’lama ku hidup ku mau menyembahMu 
Sbab Engkau sangat berarti bagiku 
Yang terbaik yang ada padaku 
Kupersembahkan kepadaMu, Yesusku. 

Doa Berkat untuk Pengantin 

Hamba Tuhan:  

Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai 
selama-lamanya. Tuhan memberkati umatNya, Tuhan 
memberkati engkau dengan keturunan, kesejahteraan dan 
lanjut umur, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh 
Kudus. Amin! 

Kedua pengantin dipersilahkan menghadap sidang jemaat, 
inilah keluarga yang baru, tuan dan nyonya 
……………………. 

Saya persilahkan keduanya untuk menyalakan lilin yang ada 
di samping, dan setelah itu mereka akan datang kepada kedua 

orang tua mereka untuk menyatakan terima kasih atas 
kebaikan Tuhan melalui orang tua mereka, karena Allah 
membesarkan mereka dalam rumah tangga orang tua masing-
masing. 

(Lagu: Great is Thy Faithfulness) 

 Penyerahan Alkitab oleh Diaken 

Pemimpin:  

Kami persilahkan kedua orang tua dari pengantin akan 
datang ke depan mendampingi mereka, dan setelah doa 
penutup nanti, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih 
dari yang mewakili pihak keluarga. 

(Jemaat berdiri) 

 Pemimpin & Jemaat: Menyanyikan lagu “T’rima kasih Yesusku” 
 
T’rima kasih Yesusku  
T’rima kasih Yesusku  
Puji Syukur hanya bagi Tuhanku) 2 X 

Doa Penutup oleh Pemimpin Acara:  

Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji syukur kami 
naikkan padaMu. Sebab Engkau telah memberkati acara 
pemberkatan nikah saudara ………….. dan saudari  
……………… sehingga bisa berlangsung dengan baik, 
berkatilah juga acara resepsi yang diadakan pada hari ini, 
biarlah sukacita mereka dan kami semua akan berlimpah-
limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin! 

 

Ucapan terima kasih pihak keluarga  & Pengumuman 

Jemaat bersalaman dengan pengantin dan keluarga 

Photo keluarga. 


