
3Verantwoording

Inleiding

Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.
I Korintiërs 11: 24

Na de verschijning van de beide delen van het Dienst-
boek heeft de Werkgroep Eredienst van de Protestantse 
Kerk in Nederland zich mede op grond van reacties 
afgevraagd welke groepen in de Kerk zich niet of onvol-
doende in het nieuwe Dienstboek herkennen. De Werk-
groep heeft vervolgens contact gezocht met onder meer 
de hoofdbesturen van de Confessionele Vereniging en 
de vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad. Na 
overleg met deze besturen heeft de Werkgroep Eredienst 
besloten liturgisch materiaal te ontwikkelen voor de 
Protestantse Kerk in Nederland, waarin de verbonden-
heid met het gereformeerde confessionele erfgoed tot 
uiting komt. Met gereformeerd is hier bedoeld: gere-
formeerd in de brede zin, in lijn met de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. Liturgisch diende het uitgangs-
punt te liggen in de beide delen van het Dienstboek. 
Van daaruit zou gekeken moeten worden wat wijziging, 
aanvulling of vernieuwing behoeft met het oog op de 
taak. Voor de uitvoering van de taak heeft de Werk-
groep Eredienst een commissie gereformeerde liturgie 
ingesteld.
In de zomer van 2009 verscheen het eerste werk van 
de commissie: een orde voor de zondagmorgendienst en 
een orde voor de bediening van de kinderdoop. Daarna 
heeft de commissie gewerkt aan een orde voor open-
bare belijdenis van het geloof en doop van volwasse-
nen, diverse orden en teksten voor de viering van het 
heilig Avondmaal en de voorbereiding daarop, een orde 
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voor de inzegening van het huwelijk, alsmede een orde 
voor de zondagmiddag- of avonddienst. Al het materiaal 
is nu tezamen in één uitgave opgenomen, voorzien van 
een toelichting. Voor de bevestiging van ambtsdragers 
zij verwezen naar Dienstboek II, p. 225-307. De com-
missie acht dit materiaal geschikt voor confessionele 
gemeenten.

De commissie die de Werkgroep Eredienst voor deze 
werkzaamheden heeft ingesteld, bestond uit (I: alleen 
voor het eerste deel; II: alleen voor het tweede deel): ds. 
C. Baggerman te Yerseke, ds. H.M. Jansen te Leeuwar-
den en ds. H.J. van der Wilt te Silvolde vanuit de Con-
fessionele Vereniging; ds. R.H. Boiten te Dieren (I), ds. 
H.J. Paas te Gameren-Zuilichem, ds. A.W.W. de Ruiter 
te Genderen en ds. D. Westerneng te ’s-Gravenpolder-
Baarland (II) vanuit het Confessioneel Gereformeerd 
Beraad; ds. K.W. de Jong te Vleuten-De Meern-Leidsche 
Rijn-Oost en ds. Tj. Wever te Rutten (I) vanuit de Werk-
groep Eredienst.

De Werkgroep Eredienst hoopt dat het materiaal in de 
praktijk met vreugde en vrucht beproefd zal worden. 
De Werkgroep roept gemeenten en predikanten op hun 
ervaringen met deze orde aan de Werkgroep mee te 
delen.
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