Formulier van de ban of uitsluiting
uit de gemeente van Christus
Eerste afkondiging
Gemeente van onze Heere Jezus Christus,
Met verdriet deelt de kerkenraad u mee dat een broeder (zuster) van de gemeente zich heeft
schuldig gemaakt aan de zonde tegen het …e gebod (of: de zonde van …). Hij (zij) is hier
herhaaldelijk op aangesproken, maar hij (zij) heeft geen berouw getoond. Daarom hebben
we hem (haar) niet meer toegelaten tot het gebruik van de sacramenten. Dat heeft helaas
niet mogen leiden tot bekering. Verdere vermaningen hebben evenmin resultaat gehad.
De kerkenraad is nu geroepen de tucht voort te zetten en ziet zich genoodzaakt deze
broeder (zuster) buiten de gemeenschap van de kerk te sluiten, wanneer hij (zij) niet met
zijn (haar) zonde breekt.
Wij delen u dit voor de eerste keer mee en wekken u met klem op de Heere voortdurend
te bidden of Hij deze broeder (zuster) tot bekering wil brengen.
Tweede afkondiging
Gemeente van onze Heere Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u al eerder meegedeeld dat een broeder (zuster) zich heeft schuldig
gemaakt aan het …e gebod (of: de zonde van …). U hebt toen gehoord dat hij (zij) niet
meer toegelaten werd tot het gebruik van de sacramenten, omdat hij (zij) geen blijk heeft
gegeven van berouw en bekering.
Daarna heeft de kerkenraad de tucht voortgezet en hem (haar) herhaaldelijk aangespoord
tot inkeer, echter zonder resultaat. Tot onze droefheid moeten we nu met instemming
van de classis overgaan tot het noemen van de naam van de betreffende broeder (zuster)
aan u bekend. Zijn (haar) naam is …
Met diepe ernst en bewogenheid roept de kerkenraad u op de broeder (zuster) met liefde
te vermanen en de Heere te bidden of Hij hem (haar) alsnog tot inkeer en terugkeer wil
brengen. Zo zal de zonde uit de gemeente weggedaan en de zondaar behouden worden.
Derde afkondiging
Gemeente van onze Heere Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u al twee keer moeten meedelen dat broeder (zuster) N.N. zich heeft
schuldig gemaakt aan de zonde tegen het …e gebod (of: de zonde van …). U hebt toen
gehoord dat hij (zij) geen berouw wilde tonen en niet meer toegelaten werd tot het ge382
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bruik van de sacramenten. Helaas is er tot nu toe, ook na herhaald vermaan, geen sprake
van berouw en bekering bij deze broeder (zuster). Daarom delen wij u voor de derde en
laatste keer mee dat we met de tucht van deze broeder (zuster) verder moeten gaan. Als
hij (zij) zich niet bekeert, zal hij (zij) op … buiten de gemeenschap van de kerk gesloten
worden. Opnieuw roepen wij u op hem (haar) liefdevol te vermanen. Bid de Heere vurig
of Hij deze broeder (zuster) nog tot bekering wil brengen en hem (haar) ervoor wil bewaren zich tot het uiterste te verharden.
Verantwoording
Gemeente van onze Heere Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u drie keer meegedeeld dat broeder (zuster) N.N. in zonde leeft.
Het doel van die afkondigingen was dat hij (zij) zich door uw gebeden en vermaningen
tot God zou bekeren en verlost zou worden uit de macht van de satan, die hem (haar)
in zijn greep houdt. Maar helaas heeft niemand de kerkenraad bericht dat er bij deze
broeder (zuster) een spoor van berouw valt op te merken. Toch is hij (zij) herhaaldelijk
en geduldig vermaand. Zijn (haar) schuld was op zich al ernstig, maar die wordt nu nog
verzwaard, omdat hij (zij) in de zonde volhardt. Nu zijn we verplicht gebruik te maken
van de uiterste tuchtmaatregel die God in zijn Woord gegeven heeft, namelijk om hem
(haar) uit te sluiten uit de gemeente.1
Deze uitsluiting heeft tot doel dat hij (zij) zich gaat schamen over zijn (haar) zonde.
Ook moet voorkomen worden dat deze zonde de hele gemeente als lichaam van Christus
aantast. Bovenal mag de Naam van God niet gelasterd worden.2
Uitsluiting
Christus heeft de uitoefening van de tucht opgedragen aan zijn ambtsdragers met de
woorden: “Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen.”3
Daarom verklaren wij als herders en opzieners van deze gemeente in de naam van onze
Heere Jezus Christus dat N.N., die zichzelf al buiten de gemeente van Christus gesloten
had, nu daadwerkelijk buiten gesloten is. Hij (zij) staat nu buiten de gemeenschap met
Christus. Hij (zij) heeft geen recht meer op de sacramenten. Hij (zij) heeft ook geen deel
meer aan alle geestelijke zegeningen en weldaden die God aan zijn gemeente geeft. Zolang hij (zij) in zijn (haar) zonde volhardt, zal hij (zij) naar het bevel van Christus u zijn
als heiden en tollenaar. Paulus verduidelijkt dit bevel van Christus: “En vermengt u niet
met hem, opdat hij beschaamd worde; en houdt hem niet als een vijand, maar vermaant
hem als een broeder.”4
1
2
3
4

1 Korinthiërs 5:5; Jesaja 52:5; Romeinen 2:24; 2 Petrus 2:2
Johannes 20:23; 1 Korinthiërs 5:13; Mattheüs 18:18
Mattheüs 18:18; vgl. Johannes 20:23; 1 Korinthiërs 5:13
2 Thessalonicenzen 3:14,15
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Ga echter ook geen te nauwe banden met hem (haar) aan. Laat hem (haar) daaraan merken dat hij (zij) zich moet bekeren van zijn (haar) zondige weg.
Oproep aan de gemeente
Deze uitsluiting, gemeente, is voor ons allen een waarschuwend voorbeeld. Laten wij de
HEERE vrezen en nauwkeurig op onszelf letten. Die meent te staan, moet toezien dat hij
(zij) niet ten val komt. Blijf in de gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus
en ook met alle oprechte christenen om zo het eeuwige leven te verkrijgen.
U hebt gezien op welke manier onze buitengesloten broeder (zuster) is afgedwaald. Leer
hieruit hoe sluw de satan te werk gaat, wanneer hij mensen in het verderf stort en hen
afkerig maakt van Gods Woord en de sacramenten.5
Weersta het kwaad in het begin. “Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat de duivel, en
hij zal van u vlieden. Laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt,
en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; ziende op de
overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus. Zijt nuchter, en waakt. Staat op en
bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt
uw harten niet, maar werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven.”6
Laat ieder berouw hebben over zijn zonden, opdat wij niet opnieuw vernederd worden
door de Heere en over een ander lid van de gemeente bedroefd moeten zijn. Leef eensgezind en in diep ontzag voor God.
Gebed
Alleen God is het, die zowel het willen als het werken in ons werkt naar zijn welbehagen.7
Laten wij daarom zijn Naam aanroepen met belijdenis van onze zonden.
Rechtvaardige God, barmhartige Vader, wij klagen onszelf aan vanwege onze zonden.
Wij belijden dat wij de pijn en het verdriet over het buitensluiten van onze broeder (zuster) verdiend hebben. Ja, wij zijn het allen waard van U afgesneden te worden om onze
overtredingen. Maar Heere, wees ons genadig om Christus’ wil. Wij hebben berouw over
onze zonden en vragen U om vergeving. Geef dat we ons inspannen U meer en meer te
dienen. Doe ons voortdurend op onze hoede zijn voor de besmetting door de wereld en
door degenen die zich buiten de gemeenschap met U hebben geplaatst.
U hebt geen welgevallen in de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft. Daarom mogen wij allen die tot U terugkeren weer in uw gemeente opnemen. Geef dat we ons
inspannen om, zowel door onze vermaningen als door ons goede voorbeeld, deze buitengesloten broeder (zuster) en anderen die van U zijn afgedwaald, weer tot U terug te brengen.
Zegen onze vermaningen, zodat we ons mogen verblijden over hen (haar) die ons nu
reden tot verdriet geven en uw heilige Naam geprezen wordt, door onze Heere Jezus
Christus, die ons als volgt heeft leren bidden:
5
6
7

1 Korinthiërs 10:12
Jakobus 4:7; Hebreeën 12:1,2; 1 Petrus 5:8; Lukas 22:46; Hebreeën 4:7; Filippenzen 2:12
Filippenzen 2:13
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Onze Vader, die in de hemelen zijt;
uw Naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze;
want Uw is het Koninkrijk
en de kracht en
de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
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