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TAAKGROEP LITURGIE 
Enige tijd geleden hebben wij ons als nieuwe taakgroep aan u gepresenteerd. Op dit moment zijn we  

druk bezig met het bepalen van een visie op liturgie. Deze visie is gebaseerd op informatie die we in 

de afgelopen periode hebben verzameld middels workshops en zelfstudie. Deze visie willen we 

gebruiken als uitgangspunt bij het verder nadenken over de erediensten in onze gemeente. 

Binnenkort hopen we deze visie met u te kunnen delen.  

Een van de taken van de taakgroep is uitzoeken en verschaffen van verdiepende informatie met 

betrekking tot onderdelen van de liturgie. Zo is er bij ons ook een vraag terecht gekomen of een 

preeklezer de zegen ongewijzigd mag  uitspreken spreken, met opheffing van de handen. 

Om een antwoord hierop te kunnen geven hebben we de oude synode besluiten bestudeerd. En op 

basis van de besluiten genomen op de synode van 1996 en 1999 kunnen we het volgende 

concluderen: 

Dat een iedere broeder die door de kerkenraad geroepen wordt in een eredienst voor te gaan, 

daarmee tevens de bevoegdheid ontvangt om in die kerkdienst de zegen(groet) ongewijzigd uit te 

spreken, ook met opheffing van de handen. Gronden hiervoor zijn: 

▪ voor het zegenend groeten en zegenen van de gemeente in Gods naam gelden geen 

specifieke vereisten die dat element van de eredienst onderscheiden van diverse andere 

elementen waartoe de broeder die de dienst leidt bevoegd is, zoals het lezen van de wet, 

schuldbelijdenis en genadeverkondiging of het voorgaan in gebed; 

▪ bij de toekenning door de kerkenraad van de bevoegdheid tot het voorgaan in een eredienst 

let de verantwoordelijke kerkenraad uiteraard reeds op de voorwaarden, namelijk op de 

capaciteiten van de betrokken broeder om dit werk te doen en op zijn aanvaardbaarheid in 

de gemeente. 

Door op deze wijze onderdelen van de liturgie uit te diepen hoopt de taakgroep de gemeente tot 

dienst te zijn. Mocht u ook vragen hebben over onderdelen van de liturgie, vragen we u dit bij ons te 

melden. We zullen dit vervolgens meenemen in/op onze agenda. Mocht u vragen hebben over onze 

rol als taakgroep, zijn we uiteraard bereid meer uitleg te verschaffen. We zijn te bereiken via het e-

mailadres taakgroep.liturgie@gkvlutten.nl, of schiet ons even aan. 
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