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Geachte synodeleden en adviseurs van de generale synode, 
 
In het kader van Kerk 2025, terug naar de kern, beginnen we ook deze vergadering van de generale 
synode met de bespreking van een inhoudelijk thema: de liturgie. We hopen dat deze bespreking in 
de synode een opmaat is voor de bespreking in de (wijk)gemeenten.  
 
Als basis voor dit gesprek heeft het moderamen prof. dr. Marcel Barnard gevraagd een handreiking te 
schrijven. Bij deze bieden wij u deze aan. De notitie ‘Tot Gods eer’ is het resultaat van twee 
besprekingen van betrokkenen uit diverse geledingen uit onze kerk met prof. Barnard.  
 
De notitie is bedoeld als onderlegger voor een inhoudelijk gesprek over liturgie. Ze maakt duidelijk 
waar het in liturgie omgaat, hoe divers protestantse liturgie is en aan welke criteria een protestantse 
kerkdienst moet voldoen wil het een eredienst zijn. De handreiking fundeert en entameert het gesprek 
in de kerk over het eigene en bijzondere van de eredienst.  
 
Tijdens de synodevergadering zal, na een korte introductie van het thema, prof. Barnard iets zeggen 
over wat liturgie voor hem betekent. Hierna willen we in groepen doorpraten over wat liturgie voor ons 
betekent. De deelnemers aan het voorbereidende gesprek over de handreiking zullen fungeren als 
gespreksleiders. Van elk groepsgesprek zal een verslag worden gemaakt. Deze worden door de 
scriba verwerkt. Een impressie hiervan zal, samen met een aantal gespreksvragen, aan het document 
worden toegevoegd. Deze versie zal in het nieuwe jaar aan de (wijk)gemeenten worden aangeboden 
als aanzet voor gesprek.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Dr. R. de Reuver, Scriba Protestantse Kerk in Nederland 


