NLEG-GEMEENTE TUCHT
Romeinen 12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
TUCHT
Het woord “tucht” betekent volgens Van Dale “het geheel van de voorschriften of maatregelen waardoor
de gewenste gebondenheid van gedrag bij zekere categorie van personen verkregen of gehandhaafd
wordt”.
DOEL
Het corrigeren van afgedwaalde gelovigen die zichzelf, maar ook anderen kunnen schaden door hun
onbijbelse handels wijze en/of uitspraken. De tucht moet in liefde gebeuren en niet vanuit frustratie!
1. BESCHULDIGEN
Als een lid beschuldigd wordt van een fout van zodanige aard, dat hierdoor de harmonie en het
getuigenis van de gemeente wordt aangetast, zal de beschuldigde eerst persoonlijk en pas daarna door
de voorganger geroepen worden voor het bestuur van de NLEG of een speciaal daarvoor aangestelde
tuchtcommissie. Daar wordt dan mee bedoeld de kleine groep mensen die speciaal is aangesteld om
diegene te begeleiden die tucht nodig heeft (Mat 18:15-17; 1Cor 6:1-5).
2. HET DOEL VAN DE COMMISSIE
a. De fout corrigeren (2Cor 7:8-9).
b. De overtreder herstellen (Gal 6:1; Mat 6:14,15).
c. De getuigenis van de gemeente bewaren (1Tim 3:7).
d. De overige leden beschermen (1Cor 5:6, 7).
3. HET HOREN
Als de schuldige opgeroepen wordt en deze niet verschijnt, zal de commissie de waarheid proberen te
achterhalen m.b.v. de getuigen (1Cor 5:3) en als hij/zij schuldig is bevonden, zal men hem/haar met
liefde vermanen om zich te bekeren, zodat hij/zij hersteld kan worden in de weg van de Heer (2Cor 2:78).
4. VERNEDERING
Als de schuldige zich vernedert, zal hij/zij worden vergeven, maar naarmate de fout die hij/zij begaan
heeft, zal hij/zij enige tijd de gemeentetucht ondergaan, die hem/haar van zijn activiteiten en rechten als
lid onthoudt, met het doel zijn bekering op proef te stellen, opdat zowel de overige gemeenteleden als
de onbekeerden zijn/haar herstel in de Heer kunnen zien (Num 12:1, 14-15).
5. GEEN BEROUW
Als de schuldige zich niet vernedert voor God en de gemeente, is dit reden om zijn/haar naam uit het
gemeentebestand te wissen. Als zijn/haar aanwezigheid in de diensten een reden is tot schande, kan
men de toegang verbieden (1Cor 5:13).
6. VERBERGEN
Er is een natuurlijke neiging om de zonde te verbergen, maar de weg van de overwinning, vreugde,
geluk en volledige vergeving is bekering en bekentenis. Tijdens de bekentenis moet de zonde
nauwkeurig omschreven worden (Ps. 51; Num 12:11; 2 Sam 24:10-17; Jes 59:12-14; Luk 23:41; Hand
19:18-19; 1Tim 1:13-15).
7. LIEFDE
Uiteindelijk is de drijfveer liefde; het kan ons allemaal overkomen (1Cor 10:12) dat we fouten maken!
Daarom is het belangrijk dat zonder bitterheid te toetsen en beoordelen.
VOOR DE ONTVANGERS 1Tim 1:5 En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een
goed geweten en een ongeveinsd geloof.
VOOR DE GEVERS 2Cor 13:11 Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u
vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

