
Roosendaal, 27 mei 2016 

Beste broeder/zuster, 

 

Als christen staan we allemaal de boodschap van hoop en verzoening voor. Dat doen we op basis van de genade die 

God ons, de mensen, heeft laten zien in Jezus Christus. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om te hoog op te geven 

van het offer dat Jezus Christus voor een ieder van ons bracht. In de navolging van Christus dienen we dan ook 

telkens Jezus zelf centraal te stellen. Dat we daarin soms schromelijk falen is aan de ene kant de reden van deze 

brief. De andere kant is echter dat het Evangelie een boodschap van genade en hoop is. Hoop op een zegenrijke 

relatie in dit zondige bestaan met de heilige God en hoop op een zegenrijke relatie met de mensen om ons heen.  

 

Aanleiding van deze brief 

Vanuit  die overtuiging willen wij, het huidige oudstenteam van de EGR, een signaal uitsturen naar alle mensen die 

betrokken zijn geweest bij vervelende en pijnlijke situaties die grofweg tussen 2008 en 2012 in de EGR hebben 

plaatsgevonden. Het is niet onze bedoeling om al die situaties opnieuw de revue te doen passeren en daar een 

oordeel  over te vellen. Er is teveel gebeurd, uitspraken en situaties zijn te verschillend beleefd en geïnterpreteerd 

en inmiddels zijn we ook een paar jaar verder. Toch menen we dat de Heer ons bij deze tijd bepaald heeft om nog 

eenmaal het onderwerp onder de aandacht te brengen en een moment van afronding voor alle betrokkenen te 

bieden. Omdat de groep te groot en te divers is om op persoonlijke wijze te benaderen zien wij ons beperkt tot het 

zenden van deze brief. Toch bidden en hopen we dat er zegen van deze handreiking mag uitgaan ten gunste van 

Gods koninkrijk en elkaars welzijn.  

 

Belijdenis en oproep 

Wij willen een drietal dingen uitspreken:  

 

1. In de eerste plaats willen wij erkennen dat er in de genoemde periode mensen zijn beschadigd in de EGR. Daar 

schamen we ons voor, want juist in de plaats het Evangelie samen gevierd hoort te worden heeft er een interne 

strijd gewoed. Dat doet pijn. Want mensen zijn teleurgesteld geraakt, beschadigd. Zij zijn, in die periode, niet tot 

bloei gekomen naar Gods bedoeling. Dit betreft mensen die direct betrokken waren bij conflict en onrust. Maar ook 

mensen die de ontwikkelingen vanaf de zijlijn meekregen en niet staat waren of werden gesteld om bij te dragen aan 

de onderlinge vrede. Dit alles heeft geleid tot geestelijke scheefgroei, zowel bij mensen individueel als bij de 

gemeente als geheel. Dat betreuren wij.   

 

2. In de tweede plaats willen we juist vanuit de erkenning voor de ontstane pijn de overtuiging uitspreken dat het 

nooit te laat is om te hopen op herstel. We hopen in de allereerste plaats dat dat herstel op individuele basis mag 

plaatsvinden. Het is belangrijk dat christenen bereid zijn tot en zich inspannen voor persoonlijk herstel. Wanneer 

deze bereidheid er is, dan geloven we dat Gods Geest dit uitwerkt. Het oordeel ligt hoe dan ook bij God en een ieder 

zal voor zich verantwoording aan Hem alleen afleggen. Herstel daarentegen vindt plaats wanneer mensen bereid zijn 

om hun fouten en zwakten in het nu te belijden naar God én hun medemens. Vanuit die hartsgesteldheid vloeit de 

vraag om vergeving voort. Dat kan niet ‘georganiseerd’ worden, maar vraagt om moed en zelfinzicht, om de 

bereidheid dat ieder zijn eigen kruis draagt.  

 

3. In de derde plaats willen we met deze brief ook ons verlangen op verder herstel in het Lichaam van Christus in 

West-Brabant uitspreken. Het is van onschatbare waarde dat kerken samenwerken en zich gezamenlijk optrekken 

voor dat ene doel: Jezus Christus groot maken. We willen daarom dat iedere christen zich vrij voelt in iedere kerk, 

dus ook in de EGR. Hiermee willen we uitspraken opheffen die bepaalden of de indruk wekten dat gelovigen niet 

meer welkom zouden zijn in de EGR. We betreuren ten diepste onjuiste uitspraken die mensen hebben beschadigt, 

ongeacht wie deze uitspraken heeft gedaan. Hierin geldt opnieuw de oproep voor hen die het betreft: zoek elkaar op 

en maak vrede met elkaar. Alleen die houding is het Evangelie waardig en daarin hebben de betrokkenen individueel 

hun verantwoordelijkheid te nemen.  



Avondmaalsviering? 

We hopen dat deze brief een vergevingsgezindheid en een berouw om wat er mis is gegaan bevorderd. Graag 

zouden we een samenkomst faciliteren waarin we dit met elkaar ook gestalte geven door samen het Avondmaal te 

vieren.  De vraag is echter of dit verlangen ook gedeeld wordt door mensen die, ongetwijfeld tot hun spijt, betrokken 

zijn geweest bij het ontij. Ook bij u willen we die concrete vraag neerleggen. Graag horen we van u of u al dan niet 

zou willen deelnemen aan zo’n samenkomst. Als we kunnen vaststellen dat dit voor een meerderheid het geval is en 

dat de diverse betrokken partijen ook aanwezig willen zijn, dan is het onze wens om voor de zomervakantie deze 

samenkomst te laten plaatsvinden. Mocht er onvoldoende animo zijn, dan geloven we dat we deze zaak mogen laten 

rusten. We laten het hoe dan ook aan uw eigen inzicht over hoe u om wilt gaan met het verleden.  

 

Leven naar Gods Woord 

Brieven als deze sluit ik graag af met de woorden ‘in Christus verbonden’, omdat, hoe de verstandhouding tussen 

mensen soms ook is, de christelijke gemeenschap altijd geschiedt vanuit die ene verbondenheid in en met Jezus. 

Hebreeën 12:1-2 bepaalt ons bij de moed en de eerlijkheid die wandelen met God vraagt:  

 

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we 

steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we 

daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde 

die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand 

en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 

 

En de duidelijke woorden van onze Here Jezus, opgetekend in Matteüs 6:14-15: 

 

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je 

anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. 

 

En de aansporing van Paulus aan de christenen te Efeze (4:3-6): 

 

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één 

lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één 

God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. 

 

We hopen dat u van harte bereid bent om een zegen te zijn voor uw broeders en zusters in het Lichaam van Christus, 

zonder oordeel maar in de naastenliefde die God behaagt. We vertrouwen hierop en gaan er in alle eenvoud van uit 

dat u naar eer en geweten handelt voor de eer van God. 

 

Slot 

Graag horen we uiterlijk maandag 6 juni a.s. van u of u interesse heeft om samen het Avondmaal te vieren. 

Uiteraard informeren we na 6 juni u over de uitkomst. Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijke gesprek, voelt 

u zich dan vrij om contact op te nemen met één van ons.  

 

In Christus verbonden, 

Het oudstenteam van de EGR 

Nicolas Pouyet, voorganger (npouyet@egr.nl) 

Martin Zeeman (mzeeman@egr.nl) 

Harm Louwen (hlouwen@egr.nl)  
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