
 

 
 

WP1, 9 april 2020  
 
Beste G8 en G1,  

 
Jullie schrijven van 19 januari 2020 heeft ons teleurgesteld.  

Bij herhaling hebben wij aangegeven op jullie uitnodiging tot een gesprek gericht 
op verzoening in te willen gaan. Wij stelden voor onder leiding van een 
onafhankelijke gespreksleider afspraken te maken over de aanpak van de weg 

naar verzoening om vervolgens een inhoudelijk gesprek te voeren gericht op 
bijbelse verzoening.  

 
Jullie twijfelen aan de oprechtheid van onze bedoelingen. Wij betreuren dat. In 
jullie conclusie dat wij geen serieus gesprek willen gericht op verzoening, 

herkennen wij ons in het geheel niet en herhalen nogmaals de bereidheid tot een 
zodanig gesprek te komen. 

 
Wij hebben de (tweede) kans niet benut, zo stellen jullie. Dat wij die kans kregen 

was in jullie ogen een ingreep van God. En aan het eind staat, onze predikant – 
zonder bronvermelding – citerend, dat God de boel op slot zet. Blijkbaar vindt u 
dat u God aan uw zijde hebt en Hij met en voor u strijdt tegen de kerkenraad. De 

kerkenraad wil hier anders in staan. Hij vraagt in alle ootmoed aan God om 
vergeving van eigen fouten en om Zijn hulp bij het oplossen van het conflict. Wij 

roepen u op hetzelfde te doen.   
Uw brief bevat verschillende zware beschuldigingen aan het adres van de 
kerkenraad. Deze passen niet bij de manier waarop wij volgens de Bijbel met 

elkaar om dienen te gaan (liefdegebod, Matt. 22), ook niet in het geval van 
verstoorde verhoudingen. Wij roepen jullie op om deze terug te nemen. 

Juist uit jullie brief blijkt dat gesprekken – onder leiding – hard nodig zijn om tot 
een beter begrip te komen van elkaars posities, om misverstanden uit de weg te 
ruimen, pijn en moeiten met elkaar te delen en om tot verzoening te komen. 

 
Intussen kunnen wij niet anders dan concluderen dat jullie het verzoek tot een 

gesprek intrekken omdat “in gesprek gaan met elkaar, nu, op dit moment, 
volkomen kansloos is”. Wij betreuren jullie standpunt in dezen en kunnen op dit 
moment niet anders dan erin te berusten. 

 
In de afgelopen jaren zijn wij (alle betrokkenen inclusief de huidige en 

voormalige leden van de kerkenraad) er niet geslaagd tot een goede afronding 
van onze geschillen te komen. Nu het verzoeningsgesprek van tafel is, lijkt deze 
afronding verder uit zicht geraakt.  

 
Als in deze situatie geen verandering komt, kunnen wij alleen nog maar het 

oordeel over wat er gepasseerd is leggen in de handen van onze God en de zaak 
verder laten rusten, onder handhaving van onze hierboven gedane oproep en 
met het nogmaals uitspreken van de bereidheid om tot een gesprek te komen.  

 
Met christelijke groet, 

namens de kerkenraad, 
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