BIECHTSPIEGEL VOOR DE KERKEN
Wat wordt mijn kerk verweten (Mat. 5, 23‐24)? Wat deden we zelf fout in de loop van onze
kerkgeschiedenis? Welke schuld, welk tekortschieten kunnen we gaan belijden?
Om herstel van historische breuken te bespoedigen en om herhaling van gemaakte fouten te
voorkomen. Wie de schoen past trekke hem aan.
Ten onrechte mensen geëxcommuniceerd,
weggestuurd, buitengesloten

Te weinig gelet op het gezamenlijke, teveel
aandacht voor de verschillen

Dwalingen en ketterijen

> Matteüs 5:23: 'Wanneer je dus je offergave
naar het altaar brengt en je je daar herinnert
dat je broeder of zuster je iets verwijt, …; ga je
eerst met die ander verzoenen…'

Afgescheiden, weggegaan, gemeenschap
gebroken
Eigen zin doorgedreven, voor jezelf begonnen
Machtsmisbruik. Wereldlijke macht misbruikt
Misstanden te lang laten voortduren
Heilig Geest weerstaan
Hoogmoed. Ten onrechte je mening aan de
Heilige Geest toeschrijven
Zwakken in geloof niet aanvaard, persoonlijke
meningen veroordeeld (Rom.14)
Starheid, geen ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen geven. Niet willen toegeven
Angst voor reputatieschade, gezichtsverlies
Geen geduld genoeg, geen gezag meer
aanvaarden
Geen openheid, vasthouden aan negatieve
beeldvorming
Isolement zoeken, confrontatie uit de weg
gaan
Te hard lopen, tempo niet aanpassen aan
achterblijvers
Niet naar de Kerk luisteren
Jezus niet meer centraal. Tegen het Woord
ingaan.
Gewetensdwang. Karaktermoord.

> Kolossenzen 3:13: 'Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te
verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven
heeft, moet u elkaar vergeven.'
> Romeinen 14:1: 'Aanvaard mensen met een
zwak geloof zonder hun overtuiging te
bestrijden.'
> Matteüs 18:15‐17: 'Als een van je broeders
of zusters tegen je zondigt, moet je die
daarover onder vier ogen aanspreken..
Luisteren ze niet, neem dan een of twee
anderen mee, … Als ze naar hen niet luisteren,
leg het dan voor aan de gemeente.’
> 2 Tessalonicenzen 2:15: 'Blijf bij de traditie
waarin u door ons onderwezen bent, in woord
of geschrift.'
>Romeinen 11:17‐18: 'En als nu sommige
takken van de edele olijfboom zijn afgebroken
en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de
overgebleven takken bent geënt en mag delen
in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet
u zich niet boven de takken verheffen. Als u
dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de
wortel draagt, maar de wortel u.'
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In het traject van verootmoediging en verzoening
tussen kerken, waar Wij kiezen voor eenheid een
bijdrage aan wil leveren, is op 8 februari 2012
tijdens een leidersretraite in Helvoirt, deze tekst
uitgedeeld en besproken.
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