
Waaarom ik kies 

verbonden  

te blijven met de  

Broederbeweging 
 

Landelijke ontmoetingsdag – VVG – ‘Ontmoet & Bemoedig’ 
 

Philip Nunn – Ermelo - 10 okt 2015 
 
Introductie 
Dit is geen krietiek op andere gemeentes. Ik will 
ook niet de indruk geven dat ‘wij’ de enigen zijn. 
Deze 5 eigenschappen zijn veel meer 
geaccepteerd nu dan 200 jaar geleden. Ik wil ook 
niet de indruk geven dat deze 5 eigenschappen 
horen bij de meest belangrijke leerpunten. 
 
Maar deze 5 eigenschappen zijn wel essenciële 
inspirerende pilaren die de Broederbeweging in 
beweging brachten, en die ik nog inspirerend vind! 
 

1. We willen graag JEZUS CHRISTUS 
centraal stellen 

1 Pet 1:8,  Kol 1:18, Matt 18:20, Luk 22:19 
 

2. We willen onzelf onderwerpen aan 
het gezag van GODS WOORD 

Psalm 119:105, Jude 1:3, Kol 3:16  
Gezonde leer leidt tot een gezonde levenswandel, 
gezonde gezinnen, gezond gemeente. Titus 2:1 
 

3. We streven ernaar geleid te worden 
door de HEILIGE GEEST 

Bijzonder is de streke wens om geleid te zijn door 
Gods Geest – in het avondmaal. De HG wil onze 
harten warm maken, ideeën en woorden geven, en 
onze aanbidding coördineren…  
 
In de DNA van de Broederbeweging is een 
interessante en sterke mix van objetiviteit en 
subjectiviteit. 
 
Misschien kunnen we meer streven om Gods stem 
te horen, de leiding van God Geest te ervaren, ook 
buiten onze samenkomsten, om meer van de 
kracht van Gods Geest in ons werk te verwachten. 
1 kor 14:1,  Gal 5:25. 

4. We geloven in het 
PRIESTERSCHAP VAN ALLE 

GELOVIGEN 
1 Pet 2:5, 1 Pet 2:9  
(a) God ziet elke Christen als een priester: Geen 
scheiding tussen priester en leek 
 
We kunnen allen geestelijke offers brengen die 
God welgevallig zijn: 
 
• ‘vrucht van lippen’ – Heb 13:15 
• Materiële en financiële hulp - Fil 4:18 
• Je werk voor de Heer - Fil 2:17 
• Jezelf en je lichaam - Rom 12:1 
 
(b) God ziet elke Christen als een priester: Geen 
scheiding tussen priester en vrouwen 
 
Be Bijbel maakt wel een verschil tussen de rol van 
de man en de vrouw in het huwelijk en ook in de 
gemeente. El Christelijk gezin moet een manier 
vinden om uiting te geven aan dit m/v verschil, op 
een mooi en passendede manier. Elke gemeente 
moet dat ook doen. 
 

5. Wij dragen met enthousiasme bij 
aan de opbouw van het LICHAAM 

VAN CHRISTUS over de hele wereld 
Heb 2:11,  Gal 6:10 
Bijv.  Een familie – Wij bemoedig en helpen 
elkaar maar we dwingen elkaar niet. Er is gezonde 
ruimte voor verschil. We kunnen mooie dingen 
samen doen. Ze claimen me niet. Ik kan ook 
andere vrienden hebben en ook met anderen 
werken. Zo zie ik ook de relaties tussen 
gemeentes.  
 

Conclusie 
Vergeet niet dat de ‘Brethren movement’ geen 
exclusieve groep is, geen denominatie maar een 
beweging – en een beweging moet altijd leven, 
altijd veranderen, altijd in beweging blijven.  
 

Onze verbondenheid als Broederbeweging is door 
onze visie, onze liefde voor Jezus, onze passie 
voor Zijn woord, onze sterke wens geleid te worden 
door Gods Geest, om de priesterschap van alle 
gelovigen te bevorderen en om met enthousiasme 
bij te dragen aan de opbouw van het Lichaan van 
Christus over de hele wereld - en die vind ik zeker 
inspirerend! Jij ook? 
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