
Samenvatting van de preek over zondag 31, vraag en antwoord 85 van de 
Heidelbergse catechismus 
Lezen: Mattheüs 18 : 15 – 22 
 1 Corinthe 5 
 
‘Tucht’ is geen populaire zaak. Toch is die nodig, in gezin en maatschappij (zie bijv. 
Spreuken 15:32). En ook in de gemeente van de Heeree, want God is geen God van 
verwarring, maar van vrede (1 Cor. 14:33). 
 
Thema: het Evangelie van de tucht 
 
1. de instelling van de tucht 
De tweede sleutel (de tucht) is een bijzondere toepassing van de eerste (de 
prediking). De sleutel van de tucht is persoonlijker toegespitst: op bepaalde personen 
gericht. 
Onder Israël bevatte de ban (tucht) drie dingen: tijdelijke uitsluiting uit het volk, een 
verwensing en een volledige afsnijding uit het volk. Dat gebeurde op Gods bevel. 
In het NT gebeurt dat ook, op bevel van Christus. De tucht binnen de gemeente is 
dus ingesteld door Hem Wiens liefste werk het is om zondaren te redden! 
Waarom is de sleutel van de tucht dan nodig? Een sleutel dient o.a. om een woning 
te beveiligen tegen indringers. 
De mens was veilig in de woning van het paradijs, zolang hij gehoorzaamde aan de 
Eigenaar. Maar door de zonde zijn we nu ongewenste gasten geworden.  
God gaat de sleutel hanteren. De mens wordt buiten het paradijs gezet. 
En dan blijkt dat de tucht van meet af aan ook genademiddel is. Want in het paradijs 
klinkt de belofte van het Vrouwenzaad: Jezus Christus. En de Heiland Zelf hanteert 
op het kruis de sleutel als Hij de moordenaar zaligspreekt. 
Hij heeft de sleutelmacht (zie Matt. 28:18). Machtsbevoegdheid op grond van Zijn 
offer. 
Na Zijn heengaan naar de Vader oefent Hij de tucht uit door middel van Zijn kerk: 
onderlinge vermaning van kerkleden, tucht door de ambtsdragers. 
De kerk van de Reformatie ontdekte dat weer. Daarbij had ze te strijden op twee 
fronten: tegen de Roomse kerk die een dictatuur uitoefende over de gewetens, en 
tegen vrije groepen die helemaal geen regeermacht in de kerk wilden hebben. 
Maar de reformatoren bleven in de Bijbelse lijn: Matt. 18:18. 
 
2. de manier van de tucht 
Tucht moet niet plaatsvinden in de vorm van een ‘volksgericht’: praatjes, roddels, 
oordelen. 
Tucht begint bij onszelf. Wie ben ik zelf tegenover de Heere? We staan allen schuldig 
(Jak. 2:10). Zie ook Psalm 139, het slot. 
Wie een ander moet vermanen, moet eerst zelf op de knieën. Het is de toon die de 
muziek maakt. 
Maar dan ook de weg van Matt. 18 gaan. Dat kan gaan over iets wat een ander mij 
heeft aangedaan. Maar het kan ook betrekking hebben op kwaad in de gemeente. 
Zie bijv. 1 Thess. 5:14: de ongeregelden, mensen die buiten de Bijbelse maat lopen. 
De vraag is of het geestelijk welzijn van onze naaste ons werkelijk ter harte gaat. 
Vermanen (erbij roepen) zal wel op een geestelijke manier moeten gebeuren. Zie 
bijv. 1 Tim. 5:1 en 2. Wat rijk als de vermaning effect heeft en de ander (opnieuw) 
voor Christus gewonnen wordt. 



En als dat niet gebeurt? Zie Matt. 18:16 en 17. Wanneer de kerkenraad tucht moet 
oefenen, heeft dat alles te maken met het afhouden van de sacramenten. 
Wanneer iemand ten slotte weigert zich te bekeren moet de betreffende broeder of 
zuster van de gemeenschap van de kerk worden afgesneden. Maar hij of zij wordt 
dan ook door God Zelf buiten het Rijk van Christus geplaatst. Dat is 
huiveringwekkend! 
Maar het gaat om de eer van Gods Naam en de heiligheid van Zijn gemeente. Zie 
het voorbeeld van Achan in Jozua 7. 
 
3. het doel van de tucht 
Het is dwaas als mensen zich onttrekken aan de tucht van de kerk. Immers, die tucht 
bedoelt…. herstel. Christus, de Zaligmaker, wil door middel van de tucht een 
afgedwaald mens trekken (‘tucht’ komt van ‘trekken’). Er zit liefde achter! 
Zie 1 Corinthe 5. 
Zelfs wanneer iemand van de kerk is afgesneden, blijft de weg terug open. Het 
antwoord wijst daar op, en het blijkt ook uit de formulieren voor de afsnijding en de 
wederopneming, achter in ons Psalmboek. 
Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Laten we bidden voor mensen die eens 
van de kerk werden afgesneden, maar ook voor kerkverlaters. 
Denk aan de gelijkenis van de zoekende en wachtende Vader (Lukas 15). 
Welkom thuis! Ja, want: ‘Hij (Christus) is afgesneden….’ (Jes. 53:8). 
Wij staan allen onder de tucht van Gods Woord. De Heere doorgrondt ons hart. 
‘Verdraagt Zijn tucht, die u Zijn liefde toont’ (Psalm 2). 
Wanneer we de tucht geestelijk verwerken, kunnen we het loflied van Jesaja 12 
meezingen. 
En dan ligt er voor ons de opdracht uit Galaten 6 : 1 en 2. 
 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning 
 

1. Wat zijn de gevolgen als een kerk de tucht niet meer handhaaft? 
2. Bewandelt u zelf in voorkomende gevallen de weg die Mattheüs 18 ons wijst? 

Of hebt u daar moeite mee? Als u er moeite mee hebt, waarom dan?  
3. Wilt u bidden voor een concreet persoon die u in gedachten neemt, die de 

kerk de rug heeft toegekeerd? U mag bemoedigd worden door de belofte uit 
Jakobus 5:19 en 20. 

 
Voor de kinderen: soms heb je straf nodig. Waarom? Wat willen je ouders daarmee 
bereiken? 
Zo kan de Heere mensen die op een zondige manier leven, ook straffen. Wat wil Hij 
daar dan mee bereiken? 
‘Tucht’ komt van het woord ‘trekken’. Waar wil de Heere ons altijd heen trekken? 


