GENERALE REGELING VOOR DE KERKDIENSTEN
Ingevolge artikel C37.2 KO

Artikel 1
Voorgangers
1. De kerkenraad zorgt dat elke kerkdienst wordt geleid door een voorganger. De kerkenraad machtigt
de voorganger om de gemeente te groeten in de naam van de Heer, aan de gemeente het woord van
God te bedienen, de gemeente voor te gaan in de gebeden en de gemeente bij het heengaan te
zegenen in de naam van de Heer.
2. De kerkenraad kan voor de inrichting van de kerkdienst aanvullende regelingen stellen of
aanwijzingen geven.
3. Wanneer de voorganger niet preekbevoegd is in de zin van artikel B12 of B32 van de kerkorde,
gebruikt hij een preek die is geschreven door iemand die deze bevoegdheid binnen de kerken wel
heeft ontvangen.
4. De bediening van doop en avondmaal, het bevestigen van ambtsdragers, het afnemen van openbare
geloofsbelijdenis en de bevestiging van een huwelijk mogen alleen worden gedaan door een
predikant die in overeenstemming met artikel B12 van de kerkorde geroepen is.
5. De kerkenraad of de voorganger kan ook anderen een taak laten vervullen of een bijdrage laten
verzorgen, als dat de opbouw van de gemeente dient.
Artikel 2
Liturgie
1. Een reguliere kerkdienst kent de volgende onderdelen:
 groet (aan het begin) en zegen (aan het eind);
 Schriftlezing;
 prediking;
 bediening van de sacramenten;
 gebed;
 gemeentezang;
 inzameling van de gaven;
 de Tien Woorden of de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea.
2. Indien van toepassing worden toegevoegd:
 openbare geloofsbelijdenis;
 bevestiging van ambtsdragers;
 bevestiging van een huwelijk;
 kerkelijke tuchtoefening.
3. De tweede kerkdienst op zondag kan een eigen karakter dragen, met een daarop aangepaste orde en
invulling.
4. Het Gereformeerd Kerkboek bevat voorbeelden van een orde van dienst.
Artikel 3
Bijbelvertaling
Voor de Schriftlezing wordt de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 aanbevolen.
Artikel 4
Kerkliederen
1. De kerken maken gebruik van de psalmberijming en de gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek.
2. De kerken hebben eveneens het “Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk” voor gebruik aanvaard.
3. De verantwoordelijkheid voor de liedkeuze uit deze of andere bundels ligt bij de plaatselijke
kerkenraad.
4. De inhoud van de kerkliederen moet overeenstemmen met de Heilige Schrift en het belijden van de
kerk. Van belang is verder dat ze bruikbaar zijn voor mensen uit de huidige tijd en cultuur, taalkundig
en muzikaal kwaliteit vertonen, en dat tekst en muziek op elkaar afgestemd zijn.
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Artikel 5
Liturgische formulieren
1. De generale synode stelt de tekst vast van de liturgische formulieren.
2. Met toestemming van de kerkenraad kan de predikant variëren in het onderwijzend deel van de
formulieren. Hij mag echter aan de af te leggen beloften en andere formules met rechtsgevolgen niets
wijzigen. De doop wordt bediend met de woorden uit Matteüs 28 : 19b. Het brood en de beker van het
avondmaal worden uitgereikt met woorden die teruggaan op de instelling door Christus Jezus, of de
verwerking daarvan in 1 Korintiërs 10 : 16.
Artikel 6
Gasten aan het avondmaal
1. Een belijdend lid in volle rechten van een zusterkerk in binnen- of buitenland, van een Christelijke
Gereformeerde Kerk of van een Nederlands Gereformeerde Kerk kan als gast worden ontvangen aan
het avondmaal.
2. Wie behoort tot een andere kerkgemeenschap kan als gast worden toegelaten, wanneer de
kerkenraad zich ervan overtuigd heeft dat hij:
a. gedoopt is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en in de eigen kerk tot het
avondmaal is toegelaten;
b. instemt met de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische
Geloofsbelijdenis samengevat is en in de gemeente waarin het avondmaal wordt gevierd
verkondigd wordt;
c. voor zover bekend, godvrezend leeft.
3. De kerkenraad draagt er zorg voor dat zowel gasten als de eigen gemeente voldoende in kennis zijn
gesteld van de voorwaarden waaronder gasten aan het avondmaal kunnen deelnemen.
Artikel 7
Viering aan huis
1. De kerkenraad kan bij de viering van het avondmaal het brood en de beker ook laten uitreiken aan
hen die via internet of andere technische hulpmiddelen met de kerkdienst zijn verbonden.
2. De bediening aan huis vindt plaats onder toezicht van één of meer ambtsdragers.
Artikel 8
Viering in niet-kerkelijke instellingen
1. Een predikant die door de kerken is afgestaan om een geestelijke verzorgingstaak te vervullen in de
zin van artikel B10.2 van de kerkorde, mag bij de betrokken instelling het avondmaal bedienen met
medewerking van een kerkenraad als bepaald in artikel C40.2 van de kerkorde.
2. Indien een dergelijke medewerking van een kerkenraad niet van toepassing is, mag de predikant het
avondmaal bedienen na overleg met de hem begeleidende deputaten en met verantwoording aan de
kerkenraad waar hij volgens artikel B15 van de kerkorde aan verbonden is.
3. De samenkomst dient het karakter te hebben van een christelijke gemeenschap, die op basis van Gods
woord toeziet op elkaar.
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