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Gemeente van Christus, 
 
De meeste voetballers zullen er niet mee te maken krijgen. Maar als je regelmatig tegen 
een gele of een rode kaart aanloopt, kun je het niet ontlopen: de tuchtcommissie van de 
KNVB. Zij beoordelen de overtredingen en doen een uitspraak. Als je fors de fout inge-
gaan bent, of de regels vaker hebt overtrededn, kun je uitgesloten worden voor een aan-
tal wedstrijden, een geldboete opgelegd krijgen of geschorst worden. In het uiterste ge-
val verliest iemand het lidmaatschap van de KNVB. 
 
Behalve in de voetballerij, kennen heel veel beroepsgroepen een tuchtcollege. We ken-
nen een medisch tuchtcollege, de militaire krijgstucht, een tuchtcollege voor de advoca-
ten, dierenartsen en zelfs voor de scheepvaart. Binnen een sector worden de regels ge-
handhaafd en overtredingen bestraft. Zodat de sector zelf betrouwbaar blijft. 
 
Ja, en we kennen ook de kerkelijke tucht. Een kerkenraad die een zondaar afhoudt van 
het avondmaal na herhaalde waarschuwingen. Maar zodra ik dat woord ‘kerkelijke 
tucht’ laat vallen, roept dat veel verschillende reacties op.  
 
De een zegt: Dat is toch niet meer van deze tijd? Je mag toch niet oordelen over iemands 
geloof of gedrag, of iemand zelfs bestraffen als hij de regels overtreedt? Over welke re-
gels gaat het eigenlijk? Die van God of die van de kerk? Het grootste gebod is toch de 
liefde? Laat ieder zelf zijn of haar verantwoordelijkheid nemen! 
 
Een ander heeft heel slechte ervaringen met kerkelijke tucht. Zij weet hoe in het verle-
den haar ouders door ouderlingen werden vermaand omdat ze het geen probleem von-
den om een keer naar de bioscoop te gaan. Bij haar klinkt tucht het als strakke gedrags-
regels en het handhaven van een groepscode. Waarbij ze ook nog het gevoel heeft dat er 
veel schijnheiligheid is: leven die ouderlingen zelf wel altijd zo christelijk? 
 
En een derde kijkt er juist heel anders naar. Hij heeft de indruk dat de kerkenraad nau-
welijks meer tucht oefent en veel te slap reageert op zondig gedrag van gemeenteleden. 
Hij is bezorgd dat er teveel getolereerd wordt, waardoor ook anderen gemakkelijker 
afwijken van Gods geboden en in zonden vallen. 
 
De christelijke kerk kent ook tucht. Niet alleen bij de beslissing of iemand lid kan wor-
den van de kerk en aan het avondmaal wordt toegelaten. Maar ook als iemand ‘zich in 
leer of leven onchristelijk gedraagt’, zoals in de catechismus staat.  
 
Een kerk zonder tucht blijft geen kerk. Een kerk zonder tucht is geen kerk. Dat is niet 
alleen een onderwerp voor een kerkenraad. Zoals we kerk-zijn met elkaar, zo gaat de 
tucht ons allemaal aan. Maar dan moeten we wel iets verder kijken dan alleen de buiten-
kant ervan. Ik vind het een gevoelig onderwerp. Maar tegelijk wel een, dat ons dichter bij 
Jezus Christus brengt.  
 
De kerkelijke tucht brengt ons dichter bij elkaar en bij Jezus Christus. Als we let-
ten op de bovenkant, de onderkant en de binnenkant van de kerkelijke tucht. 
 
1. De kerkelijke tucht brengt ons dichter bij elkaar en bij Jezus Christus. De bo-
venkant van de tucht. 



 
Een gele kaart. Een rode kaart. Denk je dat een scheidsrechter het leuk vindt om die uit 
te delen? Denk je dat hij de spelregels belangrijker vindt dan het spel? Nee, natuurlijk 
niet. Een speler heeft het er zelf naar gemaakt. Misschien is de scheidsrechter boos. Maar 
dat is niet zijn motivatie om een overtreding te bestraffen. Hij is gericht op een hoger 
doel: dat een speler zijn gedrag aanpast en andere spelers niet kapot maakt. Hij is erop 
gericht dat voetbal leuk blijft voor iedereen. Daarom past hij de regels toe die het spel 
eerlijk en aantrekkelijk moeten houden. De scheidsrechter gelooft daarin. Zou hij geen 
maatregelen treffen, dan was het snel over met de populariteit van voetbal. 
 
Als er in de kerk gewaarschuwd wordt, of zelfs een maatregel wordt getroffen in het ge-
val van ernstige en herhaalde overtredingen, dan geldt iets vergelijkbaars. Het dient een 
hoger doel. In onze nieuwe kerkorde wordt dat wel mooi omschreven: Er wordt tucht 
toegepast als er sprake is van ernstige zonde, die de eer van God tekort doet, het behoud 
van de zondaar bedreigt of de heiligheid van de gemeente aantast.  
 
Dat zijn grote woorden. Ze zijn van een compleet ander niveau dan de vraag of voetbal 
een leuke en eerlijke sport blijft. De praktijk van de kerkelijke tucht heeft te maken met 
zaken van leven en dood. En we gaan tucht in de kerk pas waarderen en toepassen als 
we de hogere waarde ervan beseffen. Waarbij ik nu alvast zeg, dat het niet alleen gaat 
om beslissingen en maatregelen van een kerkenraad. Maar om de kwaliteit van de ge-
meente, die we met elkaar vormen. 
 
Het lijkt mij goed, om samen eens bij die woorden stil te staan. De eer van God, dat is het 
eerste hogere motief. Hoeveel is die je waard? Heb jij zoveel liefde voor je hemelse Va-
der, dat je het niet kunt hebben als zijn naam wordt bespot door woorden en daden van 
een ander? Ben je zelf zo blij met Gods genade, dat je daar graag anderen in laat delen? 
Ben je zelf eigenlijk bereid om je leven af te stemmen op de Heer? Of leef je vooral voor 
jezelf, je eigen wensen, je eigen eer? 
 
Het behoud van de zondaar. Dat is het tweede hogere motief. Ben je werkelijk bezorgd 
over iemands relatie met God? Zie je de keuzes die hij maakt als een risico voor zijn per-
soonlijke redding? Ben je bang dat zij verstrikt raakt in een praktijk die haar van Chris-
tus afbrengt? Dan getuigt het van liefde, dat je daar een ander naar vraagt. Het getuigt 
van koudheid en onverschilligheid als je er niet over begint. Dat kan gaan over haar uit-
gaansleven, over hun zondagsbesteding, maar ook over zijn asociale rijgedrag. Roep een 
ander terug naar Jezus Christus. Niet dwangmatig, niet arrogant, maar vanuit betrok-
kenheid. 
  
En de heiligheid van de gemeente. Dat is het derde motief. De kerk van Christus wordt in 
de Bijbel zijn bruid genoemd, die zich door Hem laat leiden. Een gemeenschap van men-
sen die het nieuwe leven kennen en dat ook in praktijk brengen. In een aantal opzichten 
is dat anders dan wat mensen buiten de gemeente normaal vinden. Bijvoorbeeld ten 
aanzien van ongehuwd samenwonen, of ten aanzien van alcohol en drugsgebruik. Als dat 
toch in de gemeente voorkomt, beschadigt dat niet alleen het karakter van een gemeen-
te, die zich in alles richt op de wil van God. Maar er ontstaat ook een praktijk, waarin je 
denkt dat het normaal is. ‘Ik kom niet naar de kerk hoor, het is de enige dag in de week 
dat ik kan uitslapen.’ Als niemand iets zegt, denkt een ander: ‘He, dan kan blijbaar, dat is 
blijkbaar gewoon.’  



  
Drie hogere motieven. Om elkaar aan te spreken. Om je te laten aanspreken. Daarbij gaat 
het niet om onze opvattingen, of onze regels. Het gaat om het evangelie van Jezus Chris-
tus. Dat vormt de maatstaf. Het is immers ‘volgens het bevel van Christus’, dat we elkaar 
in de kerk aanspreken, waarschuwen en bemoedigen, corrigeren en helpen. 
 
De grootste bedreiging voor het Koninkrijk van Jezus Christus is niet de dood. Want bin-
nen dat Koninkrijk is de dood overwonnen, hoe moeilijk de weg door de dood heen ook 
zijn kan. De grootste bedreiging voor het Koninkrijk is ook niet de duivel. Want die is 
overwonnen en die kan Gods kinderen niet meer bij Christus vandaan trekken. De groot-
ste bedreiging voor onze plek in het Koninkrijk is de zonde. Die zet je op afstand van 
God. De ellende van de zonde is, dat er een soort dynamiek ontstaat, die je nauwelijks 
meer kunt bijsturen. Je raakt er in verstrikt, het brengt je van kwaad tot erger en heeft 
een besmettelijk effect. Het zet de deur open voor de duivel. En je raakt je vrijheid kwijt, 
je rust en je blijdschap. Je leven komt in de schaduw van de dood te liggen. Verkijk je niet 
op de kracht van de zonde! Maar vecht ertegen! Voor jezelf. Samen met anderen. Luister 
naar het Woord van God, zoals dat in de gemeente wordt bewaard en bestudeerd. Het 
risico van de zonde is te hoog. Maar jezelf er niet te gemakkelijk vanaf. 
 
De bovenkant van de kerkelijke tucht is, dat het te maken heeft met dood en leven. Het 
gaat wel ergens om in de kerk: het gaat om de eer van God, het behoud van de zondaar 
en de heiligheid van de gemeente. Het gaat om de verticale lijn van je leven. Jouw gedrag 
heeft effect op je toekomst. En je toekomst heeft effect op jouw gedrag. Kerk-zijn en het 
christen-zijn hebben niet alleen te maken met wat mensen bedenken en belangrijk vin-
den. Het wordt geboren in wat God zegt en wat Hij belangrijk vindt. Daarom heeft de 
kerkelijke tucht niet te maken met protocollen, een wetboek vol regels of een specifieke 
groepscode van de vrijgemaakte kerk. De kerkelijke tucht heeft te maken met zonde en 
vergeving, met dood en leven. Het heeft te maken met het evangelie van Jezus Christus 
en het Koninkrijk van God. Het is gericht op verzoening met God en mensen. 
 
Wie zegt: ‘iedereen moet het toch zelf weten’, heeft zeker een punt. En die slaat tegelijk 
de plank helemaal mis. Je miskent de waarheid van Gods Woord en het beslissende be-
lang van Jezus Christus. 
 
 
2. De kerkelijke tucht brengt ons dichter bij elkaar en bij Jezus Christus. De on-
derkant van de tucht. 
 
Bij een ijsberg steekt maar tien procent boven water uit. De rest zie je niet, die zit onder 
water. Als wij praten over de kerkelijke tucht, dan hebben we het vaak over het topje 
van de ijsberg: wat doet de kerkenraad met iemand die Gods geboden overtreedt? Wan-
neer beslist de kerkenraad dat een huwelijk niet bevestigd mag worden? Waarom mag 
iemand, ondanks alles wat hij een ander heeft misdaan, toch gewoon het avondmaal 
meevieren?  
 
Het topje van de ijsberg. Datgene wat het meest zichtbaar is. Maar onder dat topje liggen 
nog meer lagen. Die noodzakelijk zijn. Als er geen ijsberg is, is er ook geen topje. Hoe is 
het met de basis? 
 



Wat niet zichtbaar is, zijn de gesprekken die ambtsdragers voeren. Waarin ze proberen 
erachter te komen waarom iemand niet meer naar de kerk komt. Om haar te bewegen 
om de blokkades te overwinnen en om Christus’ wil toch weer te komen. De gesprekken 
waarin amtsdragers ingaan op de vraag die er leeft, op de onkunde met betrekking tot 
Gods wil. De gesprekken waarin ambtsdragers zoeken naar verzoening met God en men-
sen vanwege het conflict waarin iemand verzeild is geraakt. Het is niet zichtbaar. Het 
gebeurt ook niet perfect. Maar het gebeurt wel. Noodzakelijk om dichter bij elkaar en bij 
Jezus te komen. Vaak zal het gesprek uitdraaien op een gesprek over geloof. Hoe heerlijk 
is een leven met Jezus Christus, hoe wijs zijn de richtlijnen van God en hoeveel moed 
krijg je door de Heilige Geest.  
 
Nog breder in de basis van de tucht is het gesprek binnen de gemeente. De warme be-
trokkenheid waarbij je je zorgen bespreekbaar maakt en je vragen op tafel legt. Niet uit 
bemoeizucht, maar uit liefde. ‘Joh, zoals jij met je kinderen omgaat, daar maak ik me zor-
gen over. Is dat echt nodig?’ Of: ‘Joh, zoals jij met je ouders omgaat, dat valt me op. Hoe is 
dat zo ontstaan?’ Nog mooier zou het zijn als de sfeer zo is dat je kunt vragen: ‘Joh, wat 
vind jij van mijn opstelling? Denk je dat het goed is als ik het zo doe? Of laat ik me teveel 
leiden door mijn emotie of mijn eigen verhaal? Hoe kan ik het beste omgaan met het ge-
drag van mijn puber? Of met de manier waarop mijn moeder reageert?’ 
 
Zo’n open sfeer ontstaat niet zomaar. Daar is vertrouwen voor nodig. Gezamenlijke lief-
de voor God. Gezamenlijke bereidheid om de Bijbelse richtlijnen te volgen. Een gesprek 
over elkaars gedrag is alleen vruchtbaar, als er sowieso een cultuur is van persoonlijk 
gesprek. Dat je ook met elkaar de vragen van je geloof en de moeiten van je leven deelt. 
En met elkaar de mooie Godservaringen en vreugden van je leven deelt. Dat je samen 
luistert naar Gods Woord en voor elkaar voorbede doet. Het beeld ‘ijsberg’ is dan wat 
minder toepasselijk, omdat een ijsberg hard en koud is. En het gaat hier juist om warmte 
en nabijheid, juist in het persoonlijke geloofsgesprek. Zonder onderlinge verbondenheid 
in de gemeente, smelt de kerkelijke tucht weg.  
 
Nog breder in de basis ligt de persoonlijke houding van ontvankelijkheid en zelfbeproe-
ving, waarmee je jezelf voor de ogen van God plaatst. ‘Heer, leer mij uw wil. Maar mij 
bereid om uw weg te gaan. Geef mij gelovige mensen die met mij meedenken. Om me te 
steunen en zonodig te corrigeren. Help mij om verkeerd gedrag te stoppen en me te be-
keren van wat niet naar uw Woord is. Heer, vergeef mij mijn zonden in Christus’naam, 
vul mij met uw Geest en leer me het goede te doen.’ Dit is wat we vroeger de zelftucht 
noemden.  
 
Als er geen ijsberg is, is er ook geen topje: oftewel: als ik niet eerlijk naar mezelf kijk, als 
ik niet wil luisteren naar wat een ander mij voorhoudt, als ik niet iets durft te vragen of 
te zeggen aan de ander, als ik niet open het gesprek zoek met de ambtsdragers, dan kun-
nen we mooie doelen en procedures opschrijven over de kerkelijke tucht, dan kunnen 
we hele discussies houden over hoe slap of hoe strak die moet worden gehanteerd, maar 
dan gaat het niet doen, waar de Heer het voor bedoeld heeft: dat het ons dichter bij el-
kaar en bij de Heer brengt. 
 
Kerkelijke tucht is kwetsbaar. Het is een groot verschil met een tuchtcollege uit een of 
andere beroepsgroep. Ambtsdagers zijn je broeders. Ze zijn zelf ook zondaren. Het zijn 
mede-christenen, die zelf net zo goed het levende water van Christus nodig hebben. Als 



dat levende water in heel de gemeente stroomt, dan komt er geloof en verbondenheid, 
warmte en kracht in de gemeenschap. En krijgt ook de kerkelijke tucht de kans om zijn 
doel te bereiken: de verzoening met God en mensen waar dat door de zonde is aange-
tast. 
 
 
3. De kerkelijke tucht brengt ons dichter bij elkaar en bij Jezus Christus. De bin-
nenkant van de tucht. 
 
Zijn er duidelijke protocollen in de kerk? Hoe om te gaan met overtreding van de regels? 
Welke stappen worden er gezet? Welke sancties worden er opgelegd? Dat zouden we 
graag willen. Voor tuchtcommissies moeten de procedures glashelder zijn. Maar in de 
kerk werkt dat anders. In de catechismus zit wel een soort stappenplan, gebaseerd op 
het onderwijs van Jezus zelf. Maar het is geen protocol dat strak kan worden doorge-
voerd. Want aan de binnenkant van de tucht moet de liefde wonen. De liefde voor God en 
de liefde voor de naaste.  
 
De bijbel is daar duidelijk over: als je iemand terechtwijst, doe dat zachtmoedig, met veel 
geduld, zoek daarbij de wijsheid van Gods Geest en wees gericht op de verbondenheid 
met de Heer. Dat is de eerste les uit Matteus 18: hou het klein, zodat de kans op verande-
ring het grootst is. Zodra jij met meer mensen erover praat wat een ander in jouw ogen 
gedaan heeft, wordt het lastiger om eruit te komen. Zoek het contact, ga het gesprek aan, 
juist als je je door de ander tekort gedaan voelt. Doe het biddend en met wijsheid. En in 
veel gevallen lost het zich op. Vaak zijn er misverstanden. Soms ook is uitleg voldoende 
om te begrijpen waarom iemand vervelend reageerde. Door gesprek kun je ook verschil-
len van inzicht samen dragen.  
 
Er zijn geen protocollen in de kerk: wat is wel zonde, wat is geen zonde. En welke gevol-
gen moet het hebben in de kerk. Als het gaat over kerkelijke tucht, dan lijkt het alsof het 
vooral gaat om zonden die te maken hebben met relaties en seksualiteit. Ongehuwd sa-
menwonen, echtscheiding, homoseksuele relaties, dat zijn de terreinen waarop een ker-
kenraad nog wel eens zichtbaar komt tot maatregelen. En soms ook niet zichtbaar.  
 
De lijst zonden in Efeziers 5 is breder. Daar gaat het ook over hebzucht en fraude, over 
dubbelzinnige en grove taal, over weigeren te vergeven, over dronkenschap en agressief 
gedrag. ‘Praktijken van de duisternis’, schrijft Paulus, ‘die je moet ontmaskeren en in het 
licht van Christus moet brengen’. Dat kan alleen, als er veel liefde is. 
 
Liefde voor Jezus Christus. Het besef dat jij net zo goed als de ander, van zijn genade 
leeft. En daarbij het besef, dat de zonde werkelijk schadelijk voor de ander is. Liefde voor 
de Heer, waarin je biddend zoekt naar woorden, die de weg naar het leven openen. 
En liefde voor de ander. In het besef dat jij, net zo goed als hij, van Gods genade leeft. En 
vanuit je bezorgdheid om zijn ziel, zoek je naar een ingang om iemand tot bezinning en 
bekering te brengen. Om iemand opnieuw bij Jezus Christus te brengen. Desnoods door 
daar anderen bij in te schakelen. Desnoods door iemand te laten voelen hoe serieus de 
waarschuwing bedoeld is, door hem of haar niet langer toe te laten tot de sacramenten. 
Niet omdat iemand zich niet aan de regels houdt. Maar omdat zijn of haar eeuwigheid 
gevaar loopt.  
 



De kerkelijke tucht. Ouderlingen zijn er mee bezig. Biddend en zoekend naar wijsheid en 
duidelijkheid. Werkend aan geloof en aanspreekbaarheid. Pratend en vragend, ook de 
vragen die ongemakkelijk voelen. Maar die wel gesteld moeten worden. Biddend om de 
liefde en het inzicht van de Geest van Christus. En soms beslissend om hun woorden te 
onderstrepen met een duidelijke maatregel. 
 
Maar het kan niet alleen de kerkenraad zijn. Het bijbels spreken over de toelaten en af-
houden van de gemeente raakt heel de gemeente. Het raakt jou in je liefde voor Christus 
en zijn gemeente. Het raakt jou in je persoonlijke openheid voor God. Het raakt jou in je 
betrokkenheid op elkaar. Omdat we samen door één Heer het Koninkrijk willen binnen-
gaan. 
 
Amen 
 


