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Op 16 november 2018 wordt de studiedag 
Homoseksualiteit en de Kerk – verschillende visies, één 

geloof gehouden. Deze brochure bevat onder meer inleidende 
en verdiepende artikelen van de sprekers en panelleden – ter 
voorbereiding op, wat wij hopen, een waardevolle studiedag.
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Homoseksualiteit 
en de Kerk
Verschillende visies, één geloof 

De discussie rondom homoseksualiteit is 
in de kerk niet zelden sterk gepolariseerd. 
Gesprekken verlopen veelal moeizaam en 
praktijken zijn verschillend. Hoe kunnen wij 

elkaar vasthouden en vinden in het geloof dat we geza-
menlijk belijden? 

Homoseksuele broeders en zusters vragen zich maar 
al te vaak af of zij wel veilig zijn binnen de christelijke 
gemeente. Zowel zij die voor het celibaat kiezen, als zij 
die een relatie van liefde en trouw aangaan, ervaren niet 
zelden afwijzing, onbegrip en eenzaamheid. Intussen 
hebben zowel homo- als heteroseksuele christenen te 
maken met een geïndividualiseerde, op het ik gerichte 
cultuur, ook op seksueel en relationeel gebied. 

De studiedag rondom deze thematiek is een gezamen-
lijk initiatief van verschillende theologen, publicisten 
en pastors uit verschillende kerken, met verschillende 
visies op homoseksuele relaties in Bijbels licht. Wat zij 
delen is dezelfde fundamentele geloofsovertuiging: 
Jezus Christus is de gekruisigde en opgestane Heere. 
Biddend openen zij de Bijbel: ‘Spreek HEERE, want Uw 
knecht hoort’. In het geloof dat we als hetero- en homo-
seksuelen de opdracht hebben elkaar lief te hebben, 
elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus te 
vervullen. 

Vanuit deze eenheid lichten de sprekers hun verschil-
lende visies toe in themablokken rondom ethiek, exege-
se en hermeneutiek, scheppingsorde en het christelijk 

Praktische  
informatie studiedag
Locatie
De Fontein
Dominee Kuyperstraat 2
3863 CA Nijkerk

Tijd
08.30 tot 17.30 uur 

Vragen
Heb u vragen over de studiedag? 
Mail naar Rianne ten Voorde,  
projectleider:  
hlwtenvoorde@akzplus.nl. 

Boeken- en informatietafel 
Tijdens de studiedag kunt u litera-
tuur aanschaffen, onder andere de 
door de sprekers en panelleden ge-
schreven boeken. Daarnaast liggen 
er flyers van diverse organisaties in 
de boekenstand. 

Nazorg
Na afloop van de studiedag zijn er 
pastoraal werkers aanwezig, met 
wie u in gesprek kunt gaan als u dat 
wenst.
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huwelijk, praktische en pastorale vragen, en heiligheid 
en veiligheid. Daarnaast gaan ze liefdevol én kritisch 
met elkaar in gesprek, op zoek naar wat hen bindt, 
waar huiswerk nodig is, en hoe om te gaan met ver-
schillen. Ook luisteren zij naar lesbiennes en homo’s 
die op verschillende manieren omgaan met hun ge-
aardheid. Deze panelleden gaan in gesprek met de 
sprekers om hen praktisch, pastoraal en theologisch te 
bevragen vanuit hun persoonlijke ervaring.

Met elkaar hopen we een aanzet te kunnen geven tot 
meer eenheid, verdieping van onze kennis, en meer 
wederzijds begrip. Bovenal hopen we elkaar aan te 
kunnen scherpen om heilig te leven en elkaar lief te 
hebben, tot eer van God.

In deze brochure maakt u alvast kennis met de spre-
kers en panelleden. Allen hebben zij voor u een bij-
drage geschreven, als inleiding en verdieping op hun 
bijdragen tijdens de studiedag. Hebt u deze brochure 
gelezen, dan komt u tijdens de studiedag goed besla-
gen ten ijs. (De sprekers en panelleden kunnen refe-
reren aan hun bijdragen in deze brochure.) Tijdens de 
studiedag zelf krijgt u verder toegespitste lezingen te 
horen én een heel belangrijk doel van de dag is: het 
onderlinge gesprek tussen de sprekers, panelleden en 
de zaal. Ook om dat gesprek te stimuleren willen we u 
als deelnemers vooraf al inzicht geven in de inhoude-
lijke posities van de sprekers en panelleden, zodat het 
gesprek goed gefundeerd kan worden gevoerd.

Ook leest u meer over het gebruik van de gespreks-
kaartjes die ontwikkeld zijn door het Praktijkcentrum, 
die tijdens de pauzes van de studiedag voor u beschik-
baar zijn.

Naar aanleiding van de studiedag geeft Buijten & 
Schipperheijn een boek uit. Meer informatie over deze 
bundel, alsmede een intekenlijst, vindt u ook in deze 
brochure.

Sprekers
Ad de Bruijne
Wim Dekker
Gerard den Hertog
Jan Hoek
Maarten Kater
Jan Mudde
Robert Plomp

Panel 
Margriet Kinderman 
John Lapré
Kristi Satjadibrata
Herman van Wijngaarden 
Ine Wildschut

Voorzitters
Ad de Boer
Elsbeth Gruteke

Inhoudelijk betrokken
Wim de Bruijn 
Maarten van Loon
Henk Medema
Willem Ouweneel
Hetty Pullen
Wieger Sikkema
Guido Sneep
Paulien Vervoorn

Organisatie

In samenwerking met:
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Inhoud

5 18Ethiek in de eerste 
persoon
Ad de Bruijne

Homoseksualiteit –  
Bijbel en 
hermeneutiek
Maarten Kater

62 70Heilige kerk en veilige 
kerk – een dilemma?
Jan Hoek

‘Heer, hier ben ik’
Margriet  
Kinderman

24 34De Bijbel en gelijk-
geslachtelijke 
omgang
Jan Mudde

Volledige aanvaarding  
past bij Evangelie
Robert Plomp

74 76
88

Oog hebben voor 
de mens achter de 
thematiek  
John Lapré

Niet met het 
vingertje wijzen
Kristi Satjadibrata

Een persoonlijke 
worsteling met 
homoseksualiteit
Ine Wildschut

44 54Het beroep op 
‘scheppingsordening’ 
in de ethiek
Gerard den Hertog

Homo en hetero:  
als christenen samen 
onderweg
Wim Dekker

79
92

‘Wat zou Jezus  
ervan vinden?’
Herman van 
Wijngaarden

Bijlagen
1. Gesprekskaartjes
2. Boek reserveren
3. Programma
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e bent voorganger. Een stel uit je gemeente 
vraagt je advies over in vitro fertilisatie (IVF). 
Ze hebben alles al geprobeerd maar een 
zwangerschap zit er niet in. Is het voor God 
verantwoord om over te gaan tot IVF? Jij zegt: 

‘Inderdaad, dat is een gevoelig probleem waar chris-
tenen verschillend over denken. Erg belangrijk dat we 
elkaar blijven aanvaarden en niet veroordelen. Ik zeg 
er even niets over maar wat jullie ook doen, de kerk zal 
jullie niet veroordelen maar voluit aanvaarden.’

Dat is natuurlijk mooi en belangrijk. Het geeft ook ruim-
te. Maar is het voldoende? Ik denk het niet. Zij staan 
voor die ethische keuze en willen doen wat voor God 
verantwoord is. Jouw taak is niet alleen om de vrede 
in de kerk te bewaren of iedereen het gevoel te geven 
dat hij/zij is aanvaard, maar ook om dat stel te helpen 
bij het maken van hun ethische keuze. Het eerste heet 
in de ethiek wel ‘de ethiek van de derde persoon’: hoe 
ga jij om met de keuzen die anderen maken? Maar 
dat stel zelf staat voor ‘de ethische vraag in de eerste 
persoon’: hoe moet ik of hoe moeten wij omgaan met 
onze kinderloosheid en de moderne medische moge-
lijkheden?

Mijn stelling is dat zulke ethiek in de eerste persoon 
vandaag onder druk staat, zeker ook wanneer we het 
hebben over homoseksualiteit. De kerk is bij dit on-
derwerp voor alles met zichzelf bezig. Zij gebruikt het 
bijvoorbeeld om de aloude strijd tussen vrijzinnigheid 
en orthodoxie te voeren. Of om een dam op te werpen 

Prof. dr. Ad  
de Bruijne (1959) is 
hoogleraar ethiek en 
spiritualiteit aan de 
Theologische Universiteit 
Kampen.

Ethiek in de 
eerste persoon
Ad de Bruijne

J
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tegen de seksuele revolutie, de openlijke 
revolutie in de samenleving maar misschien 
ook wel de verborgen revolutie in haar eigen 
kring. Of zij maakt zich vooral druk over de 
vraag waar de grenzen van haar tolerantie 
liggen (‘kun je homo’s met een relatie zonder 
problemen aanvaarden als lid in volle rech-
ten?’) Of zij probeert de verdeeldheid in eigen 
gelederen te bezweren (‘laten we elkaar on-
danks onze verschillen op dit punt aanvaar-
den en vasthouden’). Dit zijn stuk voor stuk 
belangrijke aspecten aan de thematiek, maar 
ze gaan nog niet over de ethische vraag in de 
eerste persoon waarvoor homo’s zelf staan.

Ook deze studiedag zou gemakkelijk kunnen 
blijven steken in ethiek van de derde persoon. 
Het is echter ook de taak van de kerk en haar 
voorgangers om christenen te helpen bij het 
geven van een antwoord op deze vraag: Wel-
ke manier van omgaan met mijn homoseksu-
aliteit is goed en verantwoord voor God? Bij 
alles wat er nog meer moet worden gezegd, 
hoop ik daarom dat we ook toekomen aan de 
ethiek van de eerste persoon.

Ik kom daar zo op terug, maar niet alsof ik 
daar zelf buiten sta. Daarom wil ik eerst uitleg-
gen hoe het komt dat ik zo intensief met dit 
thema bezig ben. Zo komen we vanzelf weer 
terug bij de ethiek. 

PASTORALE BIOGRAFIE
In de voorbereiding van dit symposium 
realiseerde ik mij dat ik me inmiddels 27 jaar 
intensief bezig houdt met het onderwerp 
homoseksualiteit en betrokken ben in wissel-
werkingen met homo’s en lesbiennes. Begin 
jaren ’90 werd ik predikant in Rotterdam-Cen-
trum, in een stadsgemeente die evenals 
enkele andere stadsgemeenten binnen de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) destijds 
ook diende als een soort schuilplaats (en 
soms vrijplaats) voor homo’s uit het hele land. 
Bovendien heb ik na mijn intrede geprobeerd 
zoveel mogelijk kerkverlaters uit de daaraan 
voorafgaande periode te bezoeken. Ook 
onder hen bevonden zich homo’s en lesbien-

nes, soms – het was nog voor de doorbraken 
in de strijd tegen aids – in hartverscheurende 
omstandigheden. In de pastorale praktijk heb 
ik toen met vallen en opstaan – samen met 
medeambtsdragers – een kerkelijk-pastora-
le houding gezocht. De kern daarvan was 
dat we homo’s en lesbiennes vooral wilden 
helpen om Christus (opnieuw) te leren ken-
nen en zich in Hem geborgen én vrij te weten. 
Alleen zo zouden ze in staat zijn om voor Zijn 
aangezicht verantwoorde ethische keuzes te 
maken in de omgang met hun homoseksua-
liteit.

Zelf meende ik dat een seksuele relatie alleen 
was bedoeld voor de band tussen man en 
vrouw. Ondanks later toegevoegde nuan-
ces ben ik tot op vandaag altijd weer bij die 
conclusie uitgekomen. Desgevraagd was en 
ben ik daarover eerlijk, maar ik zei en zeg er 
altijd bij: ‘Ga ook zelf op zoek en als je ontdekt 
dat het toch anders ligt, sta ik daarvoor open.’ 
Die openheid kwam voort uit mijn intuïtieve 
gevoel dat ik de concrete homo’s en lesbi-
ennes die ik voor me had met mijn benade-
ring toch niet geheel recht deed en uit mijn 
positieve christelijke ervaring met sommigen 
die een relatie hadden. Bovendien meende 
ik – anders dan toen gebruikelijk was in de 
gereformeerde traditie – dat je in de Bijbel niet 
rechtstreeks een antwoord kunt vinden op de 
vraag: hoe moet je omgaan met je homo- of 
lesbienne-zijn? Ook dat vind ik trouwens nog 
steeds. Ik kan mij vergissen, maar ik herinner 
mij niet dat we als kerkenraad in die jaren ooit 
homo’s of lesbiennes met een relatie, zelfs 
een seksuele, van het Avondmaal hebben 
afgehouden. Overigens moet ik erbij zeggen 
dat velen van hen na verloop van tijd toch 
onze gemeente verruilden voor iets anders.

Eigenlijk ligt het begin van mijn betrokken-
heid bij homo’s en lesbiennes nog verder 
terug. Ik ontdekte als jongere dat een leraar 
in mijn directe omgeving homo was en als 
jongvolwassene kreeg ik hetzelfde te horen 
van een medestudent, die later predikant 
werd. De een leefde celibatair, de ander koos 
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uiteindelijk voor een (seksuele) relatie. Beiden 
hebben veel betekend voor mijn geloofsont-
wikkeling. Op beiden was ik gesteld, zodat ik 
met beiden de band goed wilde houden en 
aan beide keuzes in mijn omgeving min of 
meer wende. Die neiging om beide  
categorieën homo’s te vriend te houden is tot 
vandaag gebleven. Nog steeds heb ik in bei-
de categorieën mensen die ik goed ken en 
erg mag. Behalve een chronisch tijdgebrek 
en wellicht te sterk kerkelijk verantwoordelijk-
heidsbesef is deze dubbele loyaliteit naar ik 
vrees een belangrijke oorzaak van het feit dat 
ik mijn boek over homoseksualiteit nog altijd 
niet heb afgerond …

THEOLOGISCHE BIOGRAFIE
In mijn publieke uitlatingen, die eigenlijk alle 
dateren van na het moment dat ik docent 
werd aan een Theologische Universiteit, heb 
ik wisselende accenten gezet. In de eerste ja-
ren bepleitte ik in lijn met mijn toen nog verse 
pastorale praktijk in Rotterdam vooral dat we 
ons niet gebods-ethisch moesten concentre-
ren op de beperkte vraag: Mag een homosek-
suele relatie of mag deze niet? Maar dat we 
ons moesten richten op de band met Christus 
en de navolging van Hem voor heel het leven 
van alle christenen samen. Alleen dan staan 
ook overwegingen over de omgang met ho-
moseksualiteit in het juiste kader.

Van de Engelse ethicus O’Donovan leerde ik 
bovendien dat hedendaagse homoseksuali-
teit in sommige opzichten echt iets nieuws is 
in de geschiedenis van de Westerse wereld.1  
Dat maakt dat we misschien ook onbevan-
gen kunnen nadenken over manieren van 
omgang ermee die eveneens nieuw zijn ten 
opzichte van wat we gewend zijn. O’Don-
ovan suggereert daarbij de mogelijkheid 
van eigensoortige homovriendschappen, 
een suggestie die de bekende Amerikaanse 
christen-homo Wesley Hill later bracht tot zijn 
onderzoek naar het fenomeen ‘vriendschap’.2 

Toenemend geïrriteerd over wat ik ervoer als 
een zeker agressief en intolerant activisme 

van sommige christelijke homo’s en slecht 
geïnformeerde zwenkingen in het standpunt 
van steeds meer christenen en christelijke 
voorgangers heb ik mij in de daarop volgen-
de fase – tussen 2002 en 2010 – meermalen 
toch ook scherper uitgelaten. Met een beroep 
op het exegetische werk van Robert Gagnon3  
benadrukte ik dat de Bijbel op dit punt bij na-
der inzien wel rechtstreeks duidelijk was en ik 
schreef bijvoorbeeld een zeer kritische recen-
sie van het boek Adam en Evert van Ruard 
Ganzevoort en anderen.4

Daarna ben ik echter weer teruggekeerd naar 
mijn Rotterdamse stijl. Ik honoreerde opnieuw 
dat de exegese van Bijbelteksten op zichzelf 
onvoldoende is om tot een ethische keuze te 
komen en dat die teksten minstens moeten 
worden gezet binnen bredere theologische 
kaders en aangevuld met (a) deugd-ethische 
accenten (deugdethiek vraagt niet zozeer 
naar het juiste handelen, maar beoogt de 
vorming van passende houdingen en eigen-
schappen) en (b) een proces van ethisch 
wikken en wegen waarbij ook de gevolgen 
van verschillende keuzen een rol mogen spe-
len. Bovendien realiseer ik mij meer en meer 
dat het eventuele Bijbelse verbod betrekking 
heeft op seksuele eenwording (eventueel 
met het daarbij behorende voorspel) en dat 
een relatie als het goed is meer omvat dan 
seks. Bovendien volgde ik een hint van Brian 
McLaren5 en ging ik benadrukken dat chris-
tenen het onderwerp homoseksualiteit veel 
te belangrijk maken. Ze besteden hun morele 
energie aan een vermeende ontsporing van 
6% van de kerkleden, van wie vrijwel zonder 
uitzondering geldt dat ze het ook zelf moeilijk 
hebben gehad met hun geaardheid en ernaar 
verlangen God vast te houden.

Zet daar al die seksuele thema’s eens naast 
waarbij christenen veel massaler vervallen in 
twijfelachtige keuzen, maar waarom we ons 
minder druk maken. Dan krijg je visioenen 
van balken en splinters. McLaren suggereert 
dat het debat over homoseksualiteit een soort 
zondebok-functie vervult voor een verwereld-
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lijkte, westerse, christelijke kerk. Deze is weer-
loos gebleken tegenover de postchristelijke 
moraal en heeft zich ook in seksueel opzicht 
vergaand aangepast. Dat camoufleert zij door 
principieel de wacht te betrekken bij dit ene 
thema waarmee een minderheid in haar mid-
den heeft te maken.

Sinds ik dit overweeg, houd ik mij stiller rond 
dit onderwerp, al zou ik het ook weer laf van 
mezelf vinden om er helemaal het zwijgen 
toe te doen en mijn boek niet af te maken. 
Navolging van Jezus omvat alles in een 
mensenleven. Ook als minder zwaarwegend 
onderdeel van de christelijke levensstijl blijft 
ook dit thema dus minstens één van de terrei-
nen waarop de navolging van Jezus vraagt 
om concretisering. Bovendien besef ik steeds 
meer dat je homoseksualiteit niet los mag ma-
ken van seksualiteit en gender als zodanig. 
Daarmee hebben we wel allemaal te maken 
en de goede omgang met seksualiteit vormt 
volgens Handelingen 15:20 wel degelijk een 
kernpunt in de christelijke levensstijl (blijkens 
de waarschuwing tegen ‘porneia’).

PLURALITEIT EN ETHISCHE  
FRAGMENTATIE IN CULTUUR EN KERK
Na deze biografische schets kan ik terugke-
ren naar mijn pleidooi voor een ethiek van 
de eerste persoon. In vrijwel alle klassiek-Bij-
belse en evangelische kerken in de westerse 
wereld groeit de pluraliteit in de omgang met 
homoseksualiteit. Daarvan begrijp ik veel als 
ik mijn eigen pastorale worsteling met het 
thema voor me zie. Nader onderzoek maakt 
bovendien duidelijk dat deze verschuiving 
voortkomt uit drie factoren: 
• Een grotere rol voor de ervaring.
• Pastorale bewogenheid en verlegenheid. 
•  Een theologische omslag van wet naar 

genade.6

Bovendien groeit altijd de pluraliteit wanneer 
een thema niet kan worden beslecht met een 
eenvoudig beroep op Bijbelteksten. Dan heb 
je ineens het hele arsenaal van de christelijke 
ethiek nodig en dat bevat veel onderdelen 
waarbij de wegen uiteen kunnen gaan. In 

De pluraliteit 
groeit altijd 

wanneer een 
thema niet 

kan worden 
beslecht met 

een eenvoudig 
beroep op 

Bijbelteksten. 
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beginsel is deze pluraliteit geen ramp. Zij 
bestaat bij veel ethische onderwerpen, onder 
meer bij IVF. Voorwaarde is dat we van elkaar 
merken dat we samen willen buigen voor 
Gods Woord en ernaar verlangen om God 
te dienen. Die ethische pluraliteit dwingt ons 
allemaal tot bescheidenheid en tot ontvanke-
lijkheid voor elkaars inbreng. Ik kan mij vergis-
sen en die ander kan het beter zien.

Toch is er meer aan de hand. Onze toene-
mende pluraliteit weerspiegelt ook ontwikke-
ling van onze cultuur en de maatschappelijke 
druk in de richting van de emancipatie van 
LHBT’ers. Nederlandse christenen stonden 
vanouds open naar hun samenleving, die im-
mers gold als christelijk. Dat kan er vandaag 
toe leiden dat we ons sneller en soms naïever 
gewonnen geven aan invloeden vanuit de 
samenleving. Met name onze jongere ge-
neraties – in elk geval christenen jonger dan 
dertig jaar – koesteren vaak visies op seksu-
aliteit en homoseksualiteit zonder daarop te 
reflecteren. Het zijn visies die diametraal staan 
tegenover die van hun ouders of grootou-
ders. Binnen één of twee generaties gaan we 
dat geheid merken.

Bovendien helpt mijn vakgebied, de ethiek, 
mij aan inzicht in nog een dimensie van die 
groeiende pluraliteit. De genoemde verschui-
ving onder christenen vindt vaak plaats zon-
der veel argumentatie of op basis van slecht 
geïnformeerde en gefundeerde overwegin-
gen. Intuïtie en gevoel beslissen.

De filosoof Alisdair MacIntyre noemt dat type-
rend voor de impasse van de hedendaagse 
moraal.7 Het afscheid van de traditionele 
(vaak christelijke) moraal en ethiek liet moder-
ne ethische bezinning in brokstukken uiteen-
vallen. De een gelooft nog in regels, maar 
weet niet meer waarin je die moet verankeren. 
De ander zoekt de beste gevolgen of zoveel 
mogelijk geluk, maar wie beslist wat geluk 
is? Uiteindelijk fragmentariseert alle ethische 
bezinning en gaat ieder individu maar voor 
zichzelf uitmaken wat goed en kwaad is. Dat 

gebeurt niet meer op basis van een levens-
beschouwing of een samenhangende visie, 
maar op basis van je gevoel en je persoonlijke 
voorkeur. Wat goed voelt, is goed. Voelt iets 
niet goed, dan laat je het na. Dit individuele 
emotivisme loopt uit op pluraliteit waarin we 
elkaar niet meer echt kunnen bereiken of 
overtuigen. Dus verstomt het inhoudelijke 
ethische gesprek en vluchten we in proce-
durele oplossingen om toch met elkaar te 
kunnen samenleven. Dan wordt tolerantie het 
sleutelwoord en gaat het er vooral om dat je 
elkaar vrijlaat en niet veroordeelt.

Iets van dit mechanisme herken ik momen-
teel ook in de pluraliteit rond homoseksu-
aliteit in de kerken. Seksuele onthouding 
voelt niet goed en kan dus niet goed zijn. Of: 
afscheid nemen van een celibatair standpunt 
voelt eng en dus ga je voor veilig. En: onze 
relatie voelt juist zo goed, dus moet zij wel 
van God zijn. Of: mannen die elkaar knuffe-
len voelt ongemakkelijk of zelfs vies en kan 
dus niet goed zijn. Die primair emotionele 
impulsen worden vervolgens secundair 
ondersteund met Bijbelteksten, exegetische 
moves en andere argumenten. Sommige zijn 
sterker dan andere maar dat verschil laten 
we bestaan. Vaak gaan we het inhoudelijke 
gesprek over de keuzes van de ander of over 
onze eigen benadering uit de weg. Iedereen 
krijgt ruimte en we respecteren elkaars visie 
en praktijk. Daarmee valt de ethische bezin-
ning op homoseksualiteit vaak stil. In plaats 
daarvan komt alle nadruk te liggen op pasto-
rale vragen, op de grenzen van de tolerantie 
en op de uitdaging voor de kerk om goed 
met homo’s om te gaan. De ethiek van de 
eerste persoon sneeuwt onder in de ethiek 
van de derde persoon. Wie het eenmaal zag, 
herkent het steeds vaker. De kerk deelt hier 
in het verlies van ethische bezinning dat ook 
de samenleving kenmerkt. In de kerk krijgt dit 
bovendien een extra accent doordat er het la-
bel genade op wordt geplakt. Genade wordt 
daartoe verpsychologiseerd tot aanvaarding 
zonder enige reserve en kan niet meer sa-
mengaan met een dringend appèl tot toewij-
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ding en gehoorzaamheid. In de ethiek van zo-
wel Luther als Bonhoeffer heet dat goedkope 
genade. Dit lijkt mij een probleem voor beide 
posities in het debat. Zonder nieuwe ethische 
bezinning dreigt voor beide verwereldlijking, 
een zich conformeren aan wat zich in het 
algemeen in de samenleving voordoet. 

EXEGESE EN HERMENEUTIEK VAN ‘DE’ 
TEKSTEN ONVOLDOENDE
Misschien herkent de lezer zich helemaal niet 
in mijn stelling dat de ethiek uit de bezinning 
op homoseksualiteit wegvalt. Is het niet zo dat 
beide kanten in deze bezinning uit ten treure 
bezig zijn met de reeks bekende Bijbelteksten 
waarin het over homoseksualiteit gaat? Wat 
zoeken ze daar anders dan ethische conclu-
sies? Toch beschouw ik dat juist als bewijs 
voor mijn stelling. Het is een misvatting te 
stellen dat christelijke ethiek vooral bestaat 
uit het exegetiseren en vervolgens herme-
neutisch toepassen van Bijbelgegevens die 
rechtstreeks over een ethisch onderwerp 
(lijken te) gaan. Dat kan al duidelijk zijn uit het 
feit dat de meeste urgente ethische thema’s 
voor de christelijke levensstijl in de Bijbel niet 
of niet rechtstreeks voorkomen. Dat is bij-
voorbeeld het geval met het onderwerp IVF 
waarmee ik deze bijdrage begon. Wie ethiek 
vooral denkt te moeten baseren op directe 
Bijbelgegevens, zal zo’n thema al gauw tot 
een vrije kwestie verklaren. Alleen christelijke 
intuïtie of fijngevoeligheid (Filippenzen 1:9v) 
of eventueel een gezamenlijke afspraak bin-
nen de gemeente kan hier dan tot conclusies 
leiden. Dat betwist ik. Ook bij thema’s waar-
over de Bijbel wel handelt of lijkt te handelen 
is die fijngevoeligheid nodig. Paulus reser-
veert haar niet voor een restcategorie van het 
christelijke leven, maar zet haar voorop als 
basis voor alle christelijke keuzen. Christelijke 
ethiek is altijd meer dan het afleiden van mo-
rele conclusies uit exegese.

De noodzaak daartoe blijkt ook uit de praktijk 
van deze exegetisch-hermeneutische ethiek. 
Die laat zien dat de bekende reeks teksten 
onvoldoende is om de hedendaagse ethi-

sche vraag te beantwoorden. Daarvoor heb ik 
drie argumenten.
  1. De bekende teksten focussen allemaal 

op de vraag of homoseksueel verkeer 
al dan niet is geoorloofd. Wanneer zij de 
lens worden om te spreken over homo-
seksualiteit (zoals in vrijwel alle christelij-
ke boeken over dit thema), ontstaat een 
schadelijke perspectiefvervalsing en een 
bevooroordeelde nadruk op seks als zou 
dat de kernvraag moeten zijn voor homo’s. 
De eigenlijke ethische vraag is immers: 
wat is een goede en verantwoorde manier 
van omgang met mijn homoseksualiteit 
voor Gods aangezicht? Die vraag verlangt 

geen beperkt antwoord in de trant van 
‘seks mag wel’ of ‘seks mag niet’, maar een 
positieve bezinning op wat homoseksuali-
teit is en hoe je als homo of lesbienne jezelf 
met alles wat je hebt kunt zien in het licht 
van God en je zo op de beste manier kunt 
toewijden aan God en je naaste. De vragen 
rond ‘seks’ vormen als het goed is slechts 
een klein onderdeel van dit grotere geheel. 
De gebruikelijke focus op de homoteksten 
belemmert homo’s en lesbiennes in het 
beantwoorden van de ethische vraag in de 
eerste persoon.

Christelijke 
ethiek is altijd 
meer dan het 
afleiden van 

morele conclusies 
uit exegese.
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  2. Het debat tussen voor- en tegenstan-
ders van het rechtstreeks toepassen van 
de betreffende teksten blokkeert een echt 
christelijk-ethisch gesprek. Exegetisch-her-
meneutische argumentatie is nog geen 
ethiek. Dat blijkt waar de klassieke vanzelf-
sprekendheid in de uitleg en toepassing 
van deze teksten wordt ondergraven. Of dit 
nu wel of niet terecht gebeurt, het verleidt 
degenen die de teksten van toepassing 
achten tot een steeds sterkere concentra-
tie op exegetisch-historisch-hermeneuti-
sche overwegingen in plaats van op het 
doordenken van de vraag wat goed en 
kwaad is en waarom. Omgekeerd menen 
velen die de exegese en toepassing van 
deze teksten niet terzake achten in de be-
zinning op homoseksualiteit, dat hun werk 
daarmee min of meer klaar is. Bij nader 
inzien zegt de Bijbel er niets over, dus is 
het een vrije kwestie waarin je pragmatisch 
kunt handelen en een groot gewicht kunt 
toekennen aan wat gebruikelijk is gewor-
den in onze cultuur. In spiegelbeeld gaan 
ook zij uit van de verborgen vooronderstel-
ling dat ethiek vooral bestaat uit het toe-
passen van Bijbelgegevens. Nu dit niet kan 
bij het onderwerp homoseksualiteit houdt 
ook bij hen de ethische bezinning op.

  3. De gebruikelijke teksten passen in enke-
le belangrijke opzichten niet bij de chris-
telijke homo’s en lesbiennes zoals we die 
vandaag tegenkomen. Ze beantwoorden 
gedeeltelijk vragen die dezen vandaag niet 
meer hebben en laten juist enkele kenmer-
kende trekken van hedendaagse homo-
seksualiteit buiten beschouwing. Ik begrijp 
dat dit laatste punt toelichting behoeft.

OUD LIJKT OP NIEUW, MAAR NIEUW 
NIET OP OUD
Mijn visie dat de Bijbelteksten waarin ho-
moseksualiteit voorkomt, niet rechtstreeks 
kunnen leiden tot ethische beslissingen 
die homo’s en lesbiennes vandaag moeten 
nemen, heeft een andere achtergrond dan 
wat op dit punt meestal naar voren wordt ge-

bracht. Veel auteurs beperken de reikwijdte 
van de bewuste teksten door de stelling dat 
ze betrekking hebben op specifieke en ex-
treme verschijnselen in de contexten van de 
culturen die er in de Bijbelse tijd waren in het 
Midden-Oosten en van de Grieks-Romeinse 
samenleving. Ze zouden bijvoorbeeld vooral 
slaan op cultische homoseksualiteit in de 
vorm van tempelprostitutie, op ongelijkwaar-
dige machtsrelaties tussen oudere en jon-
gere partners of op seksuele losbandigheid 
van hetero’s die aanvullende homoseksuele 
contacten kennen. Meer duurzame relaties 
waarin sprake is van liefde en trouw zouden 
niet hebben bestaan.8 

Hoewel onze kennis van die eerder genoem-
de culturen fragmentarisch en voorlopig is, 
durf ik op grond van mijn jarenlange omgang 
met de literatuur in dit opzicht toch wel te 
stellen dat deze opvatting voorbarig en on-
waarschijnlijk is. Er is veel materiaal ontdekt 
dat een heel ander beeld van de klassieke 
oudheid oproept. Ook de Bijbelteksten zelf 
beogen wel degelijk een generiek oordeel te 
geven over homoseksueel verkeer zoals dat 
destijds voorkwam en niet enkele specifieke 
varianten daarvan te bekritiseren.

Toch meen ik dat deze Bijbelteksten daar-
mee geen rechtstreeks antwoord geven op 
de uitdagingen waarvoor homoseksualiteit 
ons vandaag stelt. Dat doe ik niet omdat ik 
het beeld van de klassieke oudheid beperk, 
maar omdat ik iets unieks zie in de homosek-
sualiteit zoals wij die kennen in de moderne 
westerse context. Kort samengevat geloof ik 
dat individualiteit, identiteit en relationaliteit 
zich daarbinnen manifesteren als karakte-
ristieke kenmerken van menszijn, op een 
manier die in eerdere en andere culturen niet 
bestaat. Mensen zien zichzelf als zelfstandige 
en afgeschermde individuen met een private 
binnenwereld waarin hun diepste ik als hun 
eigenlijke identiteit vastligt. Tegelijk zoeken 
mensen de verwerkelijking en vervulling 
van hun individualiteit en hun identiteitsken-
merken in een gelijkwaardige relatie tot een 
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ander individu. Zo’n relatie wordt gebouwd op emotionele verbondenheid 
in de vorm van exclusieve verliefdheid en uiteindelijk liefde. Seksuele aan-
trekking en eenwording vormen van deze wederzijdse vervulling en zelfver-
werkelijking expressie en symbool. Zo’n relatie is onmisbaar om gelukkig te 
zijn. Mee tegen deze achtergrond beleven moderne westerlingen hun sekse 
(man, vrouw), hun seksuele gerichtheid (hetero, homo) en hun gender (de 
specifieke wijze waarop zij zichzelf in hun sekse en seksualiteit willen – laten 
– zien) als onlosmakelijk verbonden met hun persoonsidentiteit.

Deze trekken zijn niet alleen en zelfs niet allereerst kenmerkend voor homo’s 
en lesbiennes, maar gelden voor alle mensen. Zij deden zich het eerst voor in 
de man/vrouw-relatie en in de romantisering van het huwelijk tussen beiden. 
In die context kon ook de homoseksuele gerichtheid of geaardheid gaan 
worden beleefd als iemands diepe identiteit en werd de vervulling van die 
gerichtheid in een homoseksuele relatie onmisbaar voor zelfverwerkelijking 
en persoonlijk geluk. Sommigen spreken vooral kritisch over deze moderne 
ontwikkelingen. Volgens mij echter wijst historisch, filosofisch en theologisch 
onderzoek overtuigend aan dat juist de christelijke Godsleer en antropolo-
gie deze moderne visies heeft opgeroepen, al zijn ze in meerdere opzichten 
ook ontspoord. Wij allen zijn er diepgaand door gestempeld en kunnen op 
dit punt niet zomaar uit onze cultuur stappen. Dat geldt ook voor homo’s 
en lesbiennes. Hun homoseksualiteit staat daardoor vandaag in een uniek 
kader dat niet zomaar te vergelijken valt met de contexten waarop de Bijbel 
inspreekt. In zekere zin is moderne homoseksualiteit daarom een nieuw feno-
meen, waarop de Bijbelteksten nog niet rechtstreeks konden inspreken. 

WAT IS ETHISCHE BEZINNING?
Daarmee ben ik terug bij mijn stelling dat in het gesprek over homoseksuali-
teit ethische bezinning in de eerste persoon nodig is maar veelal ontbreekt. 
Dat er wel druk wordt gedebatteerd over de bekende Bijbelteksten doet 
daaraan niets af maar bevestigt die stelling juist. Ook al zegt de Bijbel iets 
over homoseksualiteit, in veel opzichten is het thema vergelijkbaar met de 
meerderheid van actuele ethische thema’s die je nu eenmaal niet met een 
eenvoudig schriftberoep kunt beslechten. In de bezinning op hedendaagse 
oorlogvoering, moderne medische mogelijkheden, kunstmatige intelligentie, 
milieu of vegetarisme vinden we het normaal dat de christelijke ethiek meer 
doet dan dat. Zo zou dat ook moeten worden in het nadenken over homo-
seksualiteit.

Dat maakt ook duidelijk hoe je dergelijke ethische bezinning moet uitvoe-
ren. Het zal altijd een deliberatief wikken en wegen moeten zijn, tegen de 
achtergrond van filosofische, theologische en praktische kennis. Filosofisch 
kun je de methoden van de grote ethische scholen niet negeren. Welke 
waarden of doelen zijn in het geding? Welke normen of plichten spelen 
een rol? Welke gevolgen hebben bepaalde keuzen? Hoe passen concrete 
stappen wel of niet bij wenselijke deugden of eigenschappen? Theologisch 
zul je de grote thema’s van het christelijk geloof moeten mobiliseren. Wie is 
God en hoe zijn mensen bedoeld en wat zegt dat over homoseksualiteit? 
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Wat betekent Gods schepping en zijn ko-
mende Koninkrijk voor dit thema? Hoe moet 
je in het licht van de Bijbel aankijken tegen 
liefde, seksualiteit, lichamelijkheid, huwelijk? 
En praktisch moet je de werkelijkheid waar 
het om gaat eerlijk in beeld krijgen. Luisteren 
naar levensverhalen van homo’s en lesbien-
nes. Verwerken wat er aan wetenschappe-
lijke kennis beschikbaar is. Het perspectief 
van de kunst tot je laten doordringen. Je 
antennes afstemmen op de dagelijkse erva-
ringswerkelijkheid. Goed in beeld hebben in 
welke situatie de ethische vraag op je afkomt 
en wat daarvan de mogelijkheden en de 
begrenzingen zijn.9

Zoals bij de meeste ethische thema’s is dit 
geen wiskunde. Al wikkend en wegend en 
luisterend naar elkaar vorm je een conclusie 
en zet je een stap. Dat doe je naar beste we-
ten van dit moment en in deze concrete situ-
atie. Daarom blijf je als het goed is openstaan 
voor groei en correctie. Misschien moet je je 
conclusies vroeg of laat bijstellen. Dat kan 
pijnlijk zijn en het houdt je ootmoedig, maar 
je moet er ook weer niet van omvallen. Deze 
voorlopigheid is gegeven met ons beperkte 
kennen en met het feit dat we het eindpunt 
van onze weg op aarde nog niet hebben 
bereikt.

Ik vat het samen in vier aandachtspunten 
die steeds uitlopen in een deliberatieve 
afweging. Bij deze deliberatie gaat het niet 
om de ideale afweging voor de ideale we-
reld, maar om de best mogelijke stap binnen 
deze omstandigheden en op dit moment 
van je levensweg. Daarom thematiseer ik 
niet afzonderlijk de vraag naar een eventu-
eel compromis. Die is immers vanzelf inbe-
grepen wanneer wij vragen naar de best 
mogelijke stap op dit moment en binnen 
deze omstandigheden. De vier aandachts-
punten zijn:

  1. Wie mag ik zijn en worden in Christus? 
    › Welke beslissing/stap draagt op dit 

moment daaraan het meeste bij?

  2. Welke bedoeling en bestemming heeft 
God met

  - man-zijn of vrouw-zijn,
  - relatievorming en verbondenheid,
  - huwelijk en ongehuwd zijn,
  - lichamelijkheid en seksualiteit, 
   - et cetera … (alle dimensies van mens-

zijn die een rol spelen als je nadenkt 
over homoseksualiteit)

    als verschijnselen in Zijn schepping en 
hoe kan ik datgene wat we momenteel 
over al deze verschijnselen weten zo 
goed mogelijk zien in het licht van Gods 
openbaring?

    › Welke beslissing/stap brengt mij op 
dit moment het beste verder in Gods 
richting?

  3. Welke normatieve kaders en richtlijnen 
spelen een rol bij het zoeken van de juiste 
richting en hoe is hun onderlinge verhou-
ding?

    › Welke beslissing/stap doet daaraan op 
dit moment het meeste recht?

  4. Wat zijn de mogelijkheden en de gren-
zen van de omstandigheden waarin ik op 
dit moment verkeer?

     › Welke beslissing/stap mag in dat licht 
verantwoord voor God heten?

Deze aandachtspunten vormen geen stap-
penplan en staan ook niet los naast elkaar, 
maar grijpen op elkaar in. Het antwoord op 
punt 4 is bijvoorbeeld ook steeds van belang 
bij de deliberatieve vraag waarop de andere 
punten uitlopen. De uitwerking ervan vergt 
een brede studie waarvoor dit artikel te kort 
is. Wel lijkt het me eerlijk om puntsgewijs en 
fragmentarisch enkele uitkomsten aan te 
duiden waar deze benadering mij tot nu toe 
heeft gebracht.

DEELRESULTAAT 1:  
HOMO- EN HETEROSEKSUALITEITEN
In de eerste plaats kunnen we alleen een 
ethische conclusie rond homoseksualiteit 
trekken als we ons een beeld hebben ge-
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vormd van wat homoseksualiteit is. De meest 
waarschijnlijke visie op dit moment houdt in 
dat homoseksualiteit een resultante is van 
meerdere factoren. Er is een zekere gene-
tische aanleg, maar die lijkt minder op het 
genetisch bepaald zijn van je kleur ogen 
dan op de genetische component bij ro-
ken.10 Andere factoren die mogelijk kunnen 
meespelen zijn: hormonale invloeden in de 
prenatale fase van het embryo, opvoeding, 
levenservaringen, vormingscontext, cultuur 
en persoonlijke voorkeur of keuze. Dat maakt 
het ook begrijpelijk dat men tegenwoordig 
vaak niet meer spreekt van één soort ‘homo-
seksualiteit’, maar van meerdere ‘homosek-
sualiteiten’.11 Per persoon of per cultuur kan 
de resultante van deze veelheid aan factoren 
verschillen.

Tegelijk geldt hetzelfde voor ‘heterosek-
sualiteit’. Ook die bestaat niet in één vorm. 
Tegenwoordig wordt zelfs de gefixeerde 
onderscheiding ‘hetero-homo’ gerelativeerd. 
De verschillende homoseksualiteiten en he-
teroseksualiteiten bevinden zich in eenzelfde 
continuüm, waarin iedereen een eigen plekje 
inneemt. Tegen deze zelfde achtergrond kan 
ook het recentere concept ‘fluïditeit’ worden 
begrepen. Deze benadering strookt ook met 
de theorievorming binnen de ‘evolutionaire 
biologie’, waarbinnen contingente factoren 
kunnen leiden tot variatie in de ontwikkeling 
van organismen. Deze recente benadering 
kan niet dienen om het bestaan van de 
homoseksuele gerichtheid of geaardheid 
te relativeren. Dat genetische factoren en 
omgevingsfactoren samenkomen en elkaar 
zelfs wederzijds beïnvloeden, geldt voor de 
meeste organismen en maakt juist deel uit 
van ieders eigenheid. Daarom is het na-
ture-nurture-dilemma, dat vaak opduikt in 
debatten over homoseksualiteit, grotendeels 
achterhaald.12

DEELRESULTAAT 2: GEBROKENHEID  
OF TOCH EEN VARIANT?
Het valt niet mee om deze kennis bevredi-
gend te duiden in het licht van Gods openba-

Tegenwoordig 
wordt zelfs 

de gefixeerde 
onderscheiding 
‘hetero-homo’ 
gerelativeerd.
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ring. De traditionele benadering denkt vanuit 
het schema ‘schepping, zondeval, verlossing’. 
De vroegere invulling daarvan zag homosek-
sualiteit als een zondige keuze van mensen. 
Deze visie is door onze kennis van het feno-
meen inmiddels grotendeels onhoudbaar 
geworden. Het alternatief is dat homoseksu-
aliteit hoort bij de gebrokenheid als gevolg 
van de zondeval. Deze gedachte zette zich 
pas door na het midden van de 20ste eeuw 
en vormde een aanpassing aan nieuwere 
kennis of kwam voort uit oprechte bewogen-
heid met homo’s en lesbiennes. Toch blijft het 
een speculatie omdat de Bijbel zelf dit niet 
zegt. En in het licht van de recente weten-
schappelijke kennis blijven er veel vragen bij 
over. Als er meerdere homoseksualiteiten en 
heteroseksualiteiten bestaan die zich binnen 
één continuüm bevinden, kan er geen speci-
ale ‘homoseksuele gebrokenheid’ meer zijn. 
Hoogstens zouden we dan alle hetero’s en 
homo’s betrokken moeten zien in dezelfde 
realiteit van gebrokenheid die zich bij elk uit in 
een eigen ‘mengvorm’. Bovendien bestaat er 
biologisch gezien geen reden om hier te spre-
ken van gebrokenheid. Want de contingen-
ties en variaties die kunnen leiden tot (versies 
van) homoseksualiteit verlopen volgens 
dezelfde patronen als allerlei andere variaties 
in planten, dieren en mensen. En niets wijst 
erop dat dit ooit anders is geweest. Dat wordt 
bevestigd door het bestaan van iets als ‘ho-
moseksualiteit’ in de dierenwereld.

Op de achtergrond hiervan spelen eigenlijk 
de grote vragen rond schepping en evolutie 
en de consequenties daarvan voor het model 
‘schepping-zondeval-verlossing’. Een eerste 
lezing van Genesis 1-3 suggereert onmisken-
baar dat de polariteit van ‘manlijk’ en ‘vrouwe-
lijk’ de door God geschapen mens kenmerkt. 
Vervagingen daarvan of van hun onderlinge 
polariteit lijken dan verstoringen van een 
door God gestelde beginorde. Maar vandaag 
aanvaarden steeds meer orthodoxe en evan-
gelische christenen de evolutietheorie  
met als gevolg dat zij de reikwijdte van aller-
lei elementen uit Genesis 1-3 beperken. Zij 

verbinden resultaten van wetenschappelijke 
kennis met Genesis 1-3 als theologisch kader. 
Als dat kan bij andere elementen uit de tekst, 
wordt het ook denkbaar bij de polariteit van 
man en vrouw. Dan zeg je bijvoorbeeld dat 
manlijk en vrouwelijk weliswaar de basale po-
lariteit vormt, maar dat dit verdere variatie niet 
uitsluit, zoals deze in de hele natuur optreedt, 
en dat daarbij ook onverwachte minderheids-
varianten kunnen optreden die de veelkleu-
righeid van de schepping onderstrepen. 
De auteur en de lezers van Genesis konden 
dit nog niet weten en God paste zich in Zijn 
openbaring aan bij de stand van ontwikkeling 
waar Zijn volk zich bevond. Maar nu wij het 
wel weten, mogen we een stap verder zetten 
en ook homoseksualiteiten een plaats geven 
binnen Gods gevarieerde schepping.

Persoonlijk schrik ik terug voor deze denklijn. 
Ik herken die normatieve man/vrouw-verhou-
ding als te diep verweven met het geheel van 
de Bijbel, ook in andere gedeelten (bijvoor-
beeld Mattheüs 19:4v). Maar ik zie hier veel 
onbeantwoorde vragen, gevolg van de nooit 
bevredigend opgeloste spanning tussen 
scheppingsleer en evolutietheorie.

DEELRESULTAAT 3: HET ESCHATON  
ALS KADER VOOR CREATIEVE  
RELATIEVORMING VANUIT HOMO- EN 
HETEROSEKSUALITEITEN
Tegelijk zoek ik nieuwe perspectieven door 
ook naar homoseksualiteiten en heteroseksu-
aliteiten te kijken in het licht van Gods escha-
tologisch Koninkrijk. Dit brengt meer dan een 
herstel van de beginschepping. Het betekent 
haar transformatie en vervulling. Ook man-
nelijk en vrouwelijk, voortplanting, huwelijk, 
lichamelijkheid en seksuele eenwording gaan 
over in een nieuwe vorm van mens-zijn. Dat 
betekent dat verschijnselen die je vanuit de 
schepping zou kunnen zien als gebrokenheid 
en lijden vanuit het Koninkrijk een hoopvolle 
positieve nieuwe betekenis kunnen ontvan-
gen. Zo spreekt Jezus in Mattheüs 19 over 
eunuchen en Paulus in 1 Korinthe 7 over on-
gehuwden. Bovendien krijgen ook aspecten 
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uit de schepping zelf een nieuwe zin. De won-
derlijke eenheid tussen man en vrouw en hun 
seksualiteit worden enerzijds gerelativeerd, 
maar krijgen anderzijds tijdelijk nog een extra 
betekenis omdat ze nu verwijzen naar de nog 
wonderlijker eenheid tussen Jezus en Zijn 
lichaam (met name Paulus’ brief aan Efese).

Dit perspectief verbind ik met twee eerdere 
bevindingen uit mijn betoog: 

(a) De ethische vraag in de eerste persoon 
voor homo’s moet voor alles een positieve 
vraag zijn. Welke omgang met mijn homosek-
sualiteit is goed en verantwoord voor God?

(b) Hedendaagse homoseksualiteit is in 
meerdere opzichten een nieuw fenomeen, 
waarin enkele christelijk-antropologische 
invloeden in de westerse cultuur indirect 
doorwerken. Dan ontstaat volgens mij ruimte 
om je homoseksualiteit positief in te zetten op 
weg naar het Koninkrijk. Naast het huwelijk 
tussen man en vrouw, dat tijdelijk zelfs een 
extra verwijzende betekenis krijgt, mag nu het 
ongehuwde leven binnen de gemeenschap 
van Jezus’ lichaam zich ontplooien. Dit onge-
huwde leven mag geen alleengaand of zelfs 
eenzaam leven zijn, maar een bestaan waarin 
je binnen Jezus’ lichaam al mag vooruitgrij-
pen op de relationaliteit van het Koninkrijk 
die zelfs dieper en intenser is dan in een 
huwelijk. De Bijbel levert daartoe in het Nieu-
we Testament meerdere metaforen met een 
sterk affectieve kleur: van familiebanden en 
van vriendschappen. Tegelijk kan de Oude 
Testamentcategorie van het verbond hierbij 
worden ingeschakeld. Verbonden bestaan 
immers ook tussen mensen onderling (in 
meerdere vormen, onder meer tussen vrien-
den en familieleden).13 Dat geeft naar mijn 
inzicht ruimte voor meerdere manieren om, 
naast het huwelijk tussen man en vrouw, met 
homoseksualiteiten en heteroseksualiteiten 
Gods bestemming voor je leven tegemoet 
te treden. De Bijbel schrijft deze niet voor, 
maar we mogen ze binnen het gegeven 
kader vrij en creatief ontwikkelen. Sommige 

homo’s en hetero’s zullen als de ongehuwde 
Paulus voldoende hebben aan de intieme 
band met de Heer en de eigen plaats in het 
lichaam van de gemeente. Anderen zullen 
zich binnen dat lichaam van de gemeente 
gastvrij laten opnemen als geadopteerd lid 
van een natuurlijke familie die zich opent voor 
het Koninkrijk. Weer anderen zullen samen 
met medechristenen creatieve gestalten van 
Gods nieuwe familie bedenken, niet natuurlij-
ke leefgemeenschappen die heenwijzen naar 
het Koninkrijk. Weer anderen zullen vriend-
schap sluiten met een medechristen, meer ad 
hoc, voor een periode of misschien wel een 
verbond voor het leven. 

De Bijbelse metaforen van familie en vriend-
schap impliceren dat in zulke relaties ook 
lichamelijkheid, affectiviteit en zelfs een zeke-
re intimiteit denkbaar zijn. Samen verbonden 
aan Christus kun je daarin jezelf zijn en tot je 
recht komen en daarin zelfs een voorproefje 
ervaren van de vervulling die en het geluk dat 
je als homo en hetero, getrouwde en onge-
trouwde, uiteindelijk niet in deze wereld en 
evenmin in een medemens moet leren zoe-
ken maar in God. 

DEELRESULTAAT 4: SEKSUELE  
EENWORDING VAN MAN EN VROUW 
ALS TE MEER EXCLUSIEF SYMBOOL
Tegelijk zie ik seksuele eenwording in de 
Bijbel gereserveerd voor het huwelijk tussen 
man en vrouw. Dat is al zo in het Oude Tes-
tament, waar die eenheid wordt getekend 
als iets wonderlijks dat alleen mogelijk is 
omdat de vrouw uit de man is genomen. En 
het wordt alleen maar bevestigd doordat het 
Nieuwe Testament juist aan die eenheid tus-
sen man en vrouw tijdelijk een extra betekenis 
toekent in de periode voordat het Koninkrijk 
komt.

Maar let wel: ik spreek expres van seksuele 
eenwording. Niet van seksualiteit. De Bijbel 
kent het concept ‘seksualiteit’ niet. Dat is een 
recente, moderne uitvinding waarin meerde-
re antropologische fenomenen aan elkaar 
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worden verbonden. Daardoor zijn we het 
besef kwijtgeraakt dat trekken van mens-zijn 
als lichamelijkheid, affectieve verbondenheid, 
verlangen, nabijheid en intimiteit in allerlei 
culturen en eveneens in de Bijbel ook een 
plek kunnen hebben in andere relaties. Het 
begrip ‘seksualiteit’ heeft ons doen wennen 

aan de seksualisering van relaties en aan het 
idee dat seksuele vervulling onmisbaar is om 
volwaardig en gelukkig mens te zijn. Maar 
datgene wat de man/vrouw-relatie uniek 
maakt is de seksuele eenwording en wat 
rechtstreeks in het kader daarvan staat.

Ik besef dat het zeker gegeven die verseksu-
aliseerde relationaliteit vandaag lastig zal zijn 
hier een zuivere grens te trekken. Maar het 
is al heel wat wanneer we ons van dit onder-
scheid bewust worden en onszelf oprecht 
voornemen om die grens aan te houden. In 
elk geval zou het onbarmhartig zijn om deze 
last alleen op homo’s en lesbiennes te leg-
gen. We hebben hier allemaal mee te maken. 
En zolang we er allemaal mee zijn verlegen, 
moeten we homo’s en lesbiennes die deze 
grens lastig vinden, niet hard vallen maar juist 
vertrouwen en ruimte geven.

SAMEN ZOEKEN MAAKT  
VOORZICHTIG EN VERDRAAGZAAM
Mijn pleidooi voor een ethiek van de eerste 
persoon staat misschien ver van de werkelijk-
heid af. En dat ligt niet speciaal aan homo’s 
en lesbiennes, maar daarin weerspiegelen 
zich bredere kwetsbaarheden in de christelij-
ke gemeenschap als geheel. Het zal veel ver-

gen om die om te buigen, namelijk kracht van 
de Geest. Bovendien schetst het voorgaande 
alleen een kader en – zoals ik eerder stelde – 
daarmee is nog niet beslist tot welke uitkomst 
iemand zelf komt als hij of zij delibereert in de 
eerste persoon, binnen specifieke omstandig-
heden en op een specifiek moment.

Dat brengt de vraag met zich mee hoe wij 
moeten omgaan met de situatie waarin wij 
ons nu bevinden. En dan volgt uit mijn ethiek 
van de eerste persoon voor homo’s en lesbi-
ennes zelf, toch ook een ethiek van de derde 
persoon. Zolang hetero’s en homo’s van 
elkaar merken dat ze willen zoeken naar wat 
goed en verantwoord voor God is, moeten ze 
elkaar zeker in de huidige situatie inderdaad 
blijven aanvaarden. De vragen zijn gecompli-
ceerder dan velen denken. De uitdagingen 
radicaler. En wat er gebeuren moet om de 
goede richting te vinden is omvangrijk en 
raakt ons allemaal. Laat de kerk bescheiden 
en helder Gods boodschap over man, vrouw, 
schepping, Koninkrijk, lichamelijkheid en sek-
suele eenwording tot klinken brengen. En laat 
ze vervolgens in de praktijk veel ruimte laten 
aan mensen in haar midden die op allerlei 
onderdelen te goeder trouw anders denken 
en doen. Dat is misschien ethiek in de derde 
persoon waar het gaat om de goede omgang 
met homoseksualiteit. Maar wanneer we 
letten op de roeping God en de naaste lief 
te hebben, is het tegelijk ethiek in de eerste 
persoon.

De Bijbel kent 
het concept 

‘seksualiteit’ niet.

1  Timothy Bradshaw, The Way Forward: Christian voices on Ho-
mosexuality and the church, 1997.

2 Wesley Hill, Spiritual Friendship, 2015.
3 Robert Gagnon, The Bible and Homosexual Practice, 2002.
4 Ruard Ganzevoort e.a., Adam en Evert, 2010.
5 Brian McLaren, A new kind of Christianity, 2010.
6 Ad de Bruijne, Homosexuality and Moral Authority, in: C. van der 
Kooi e.a., Evangelical Theology in transition, 2012.
7 Alisdair McIntyre, After Virtue, 1981.
8 Matthew Vines, God and the Gay Christian, 2015.
9 Oliver O’Donovan, Finding and Seeking, 2014.
10 Eduard Stein, ‘Born That Way? Not A Choice?’ (http://ssrn.com/
abstract=1104538)
11 Rebekka Jordan-Jones.
12 Aldo Poiani Animal Homosexuality, 2010; James Joseph Dean, 
Straights: Heterosexuality in Post-Closeted Culture, 2014.
13 Robert Song, Covenant and Calling, 2015.
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Mijn worsteling? Persoonlijke verhalen 
raken, maar in hoeverre mag Gods verhaal 
ons nog raken?! Wat als niet alleen het leven 
(van binnen) pijn doet, maar het Woord van 
God me ook (heilzaam!) pijn doet …? Dat is 
een worsteling die uiteraard breder is dan 
alleen rond vragen over hetero- en homosek-
sualiteit. Ik ben beducht voor de autonomie 
van ‘mijn gevoel’. Het slot van Jeremia 28:15, 
16 kan geen dienaar van het Woord voor 
kennisgeving aannemen. Daarom zal ik toch 
nog weer een keer enkele dingen aangeven 
waarom naar mijn overtuiging christenen 
niet kunnen zeggen dat de Bijbel niets over 
homoseksualiteit zegt.

Mijn verlangen? Natuurlijk dat we op een 
christelijke manier met elkaar omgaan op de 
studiedag, delend in dezelfde gebrokenheid 
van deze wereld, zondigheid van ons hart 
én de liefde van de Vader, de genade van 
de Zoon en de gemeenschap van de Geest. 
Wat me vooral bezig gehouden heeft, is een 
studie van Sarah Coakley: God, Sexuality and 
the Self: An Essay ‘On the Trinity’.1 Het is een 
studie over onze verlangens, onze genegen-
heden (affecten) in het licht van het verlan-
gen naar God.

Mijn bedoeling? Het leren oefenen van een 
denken en voelen vanuit het ‘in Christus’: 

Maarten Kater (1962) 
is hoogleraar praktische 

theologie aan de 
Theologische Universiteit 

Apeldoorn.

Homoseksualiteit –  
Bijbel en hermeneutiek
Maarten Kater 
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dat is met Hem lijden én worden verheerlijkt 
(Romeinen 8:17). Dan is er het lijden van de 
tegenwoordige tijd … het zuchten van de 
schepping, de gelovige ‘verwachtend de 
verlossing van ons lichaam’ … en God zij dank: 
het zuchten én bidden van de Geest. ‘Uit de 
kist …’, zo formuleerde iemand het als variatie 
op ‘uit de kast’. Dat is de diepaangrijpende, le-
vensomvattende werkelijkheid van het geloof 
in Hem (Romeinen 6).

LUISTEREN NAAR DE SCHRIFTEN IS 
GEEN LETTERKNECHTERIJ
Hermeneutiek speelt een belangrijke rol met 
betrekking tot het thema van deze studiedag. 
Hermeneutiek gaat over de wijze waarop we 
de Schrift verstaan. Hermeneutiek is dus niet 
hetzelfde als interpretatie of exegese. Je kunt 
tot een andere interpretatie van een tekst 
komen zonder je hermeneutiek te wijzigen. 
Theologische hermeneutische bezinning 
dient koers te houden tussen de Scylla van 
relativisme en de Charybdis van fundamen-
talisme. Beide zijn namelijk ten diepste een 
filosofisch geënte manier van Bijbellezen. 
Luisteren = ontvangen. Dat is het eigene van 
een theologische hermeneutiek. Dat is maar 
niet een afgeleide hermeneutiek van een 
‘algemene’ hermeneutiek. Dat hangt vooral 
samen met het feit dat we niet slechts oude 
teksten bestuderen, maar geloven dat de 
levende stem van God (viva vox Dei) tot ons 
klinkt wanneer de woorden uit de Schrift ter 
sprake komen. 

Er is mij gevraagd om vooral in te gaan op wat 
Romeinen 1 ons te zeggen heeft. Vooraf nog 
twee opmerkingen:

  1. De Bijbel is geen handboek over (homo)
seksualiteit. Er is het ‘grote verhaal’ hoe 
God werkt en spreekt in onze geschiede-
nis. Wel is duidelijk dat op een positieve 
manier wordt gesproken over het huwelijk 
en dat de teksten waarin sprake is van 
homoseksualiteit gaan over homoseksu-
eel gedrag en daar in de Bijbel geen goed 
woord over te vinden is. 

Echter, in onze seksuele gerichtheid/affecties 
staan we na de zondeval allen gelijkwaardig 
voor God. Er is niet één mens die om welke 
reden dan ook kan neerkijken op een ander.

  2. De teksten uit Leviticus 18:22 en 20:13 
nemen we serieus, omdat we ze twee keer 
lezen: allereerst vanuit het Oude Testa-
ment naar het Nieuwe Testament, met 
hun betekenis en bedoeling voor toen en 
voor nu. Tegelijkertijd maken we al lezend 
de omgekeerde beweging vanuit Nieu-
we Testament naar Oude Testament. Dat 
doen we vanuit het midden van de Schrift, 
vanuit Christus, die ook het boek Leviticus 
serieus heeft genomen (Leviticus 19:18: 
‘… u moet uw naaste liefhebben als uzelf. 
Ik ben de HEERE’). Het ‘Evangelie naar 
Leviticus’ wijst ons op de barmhartigheid 
en gerechtigheid van God en op wat een 
leven in ware vrijheid is. 

Het is in dit licht ook niet zo verwonderlijk dat 
Paulus in 1 Korinthe 6 en 1 Timotheüs 1 woor-
den ontleent aan de weergave van de Levi-
ticustekst vanuit de Septuagint – de Griekse 
vertaling van de Hebreeuwse Bijbel – nog 
afgezien van de context die deze verbinding 
zeker rechtvaardigt. In het Oude Testament 
klinkt er wezenlijk geen andere visie op huwe-
lijk en seksualiteit dan in het Nieuwe Testa-
ment, zij het dat Paulus expliciet ingaat op het 
leven als ongehuwde (1 Korinthe 7). 

Natuurlijk vragen bovengenoemde opmer-
kingen om een nadere uitwerking. De bedoe-
ling van deze bijdrage is echter om vooral 
in te gaan op de betekenis van Romeinen 1 
voor de lezer toen, geplaatst in de context 
van die tijd, en de toepassing voor ons. Wat is 
de bedoeling van de scherpe woorden van 
Romeinen 1 en is het waar dat deze woorden 
niet over homoseksuele relaties in ‘liefde en 
trouw’ gaan, maar alleen betrekking hebben 
op bepaalde seksuele praktijken uit die tijd 
en dus voor ons gesprek vandaag niets in te 
brengen hebben? Dat laatste is immers de 
opvatting van een visie waarbij een pleidooi 
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wordt gevoerd voor het accepteren van ge-
lijkgeslachtelijke relaties.

Laat ik eerst duidelijk stellen dat dat wat 
Romeinen 1 ons laat horen uiteraard lang niet 
alles is wat er kan en moet worden gezegd als 
we nadenken over de omgang met elkaar in 
de gemeente van Christus. Dat blijkt ook wel 
uit het geheel van deze brief, neem alleen al 
de hoofdstukken 12-16. 

Nu achtereenvolgens een paar opmerkingen 
over context, subtext en het geheel van de 
brief. Wat volgt wil dus op geen enkele ma-
nier de indruk wekken dat het in Romeinen 
1 gaat over een zogenaamde ‘bewijstekst’. 
Daar is de zaak trouwens te ingrijpend voor.2 

Eerst de twee verzen waarover het met name 
gaat, Romeinen 1:26-27 (HSV):
  ‘Daarom heeft God hen overgegeven aan 

oneervolle hartstochten, want ook hun 
vrouwen hebben de natuurlijke omgang 
vervangen door de tegennatuurlijke.’

  ‘En evenzo hebben ook de mannen de 
natuurlijke omgang met de vrouw opgege-
ven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: 
mannen doen schandelijke dingen met 
mannen en ontvangen het gepaste loon 
voor hun dwaling in zichzelf.’

CONTEXT
In Romeinen 1:18-32 spreekt Paulus niet over 
individuele mensen, maar over het gehele 
menselijke ras. Hij legt Genesis 1-3 als het 
ware open om met enkele penseelstreken 
de menselijke geschiedenis te doorlichten. 
Het gaat over de wereld die wij waarnemen 
of beter gezegd – want wij nemen soms iets 
niet waar of maar heel vaag – hoe God de 
stand van zaken in deze wereld taxeert en 
typeert. Het gaat niet om een Joodse visie 
waarin wordt gefulmineerd tegen heidense 
praktijken, maar zonder enige uitzondering 
– eenheid van Jood en niet-Jood – klinkt het 
‘zonder uitzondering’ (3:10-12, 19) en ‘zonder 
onderscheid’ (3:22).

De ernst van de ontwrichting door de zonde 
(goddeloosheid, ongerechtigheid, onder-
drukken van de waarheid, 1:18) en als gevolg 
daarvan de gebrokenheid van het bestaan 
wordt in zijn betoog drie keer met het woord 
‘vervanging’ of ‘verwisseling’ onder woorden 
gebracht en drie keer van een ‘daarom’ voor-
zien waarin sprake is van overgegeven door 
God.

  1. De vervanging of verwisseling van de 
heerlijkheid en Schepper door de verheer-
lijking van een schepsel: afgodendienst 
als de religie van de ‘omgekeerde wereld’, 
als product van projectiedenken in plaats 
van denken vanuit de aanspraak van God 
(1:23).

Dáárom heeft God hen in de begeerten van 
hun hart overgegeven aan de onreinheid om 
hun lichamen onder elkaar te onteren (1:24).

  2. De vervanging of verwisseling van de 
waarheid van God door de leugen (1:25).

Dáárom heeft God hen overgegeven aan on-
eervolle hartstochten (1:26). En waaruit blijk 
dit dan?

  3. De vervanging of verwisseling van de 
natuurlijke omgang door de tegennatuurlij-
ke (omgang), en dat gebeurt onder vrou-
wen en mannen (1:26-27).3

Dáárom – en dat grijpt tevens terug op het 
eerste ‘daarom’ – heeft God hen overgegeven 
aan verwerpelijk denken. 

Nogmaals, dit raakt ons allen en dit is de 
tekening van de doorwerking van een leven 
zonder God, waarbij – zoals blijkt uit de hele 
opsomming – de tegennatuurlijke omgang 
tussen mannen en vrouwen een sprekend 
voorbeeld is van de hele wereld vol ellende 
(1:29-32).

SUBTEKST
Als we op de achtergrond van dit gedeelte 
(impliciet) de betekenis van de eerste hoofd-
stukken uit de Bijbel zien oplichten, dan is dat 
vanuit het gehéél van Romeinen 1:18-32 over 
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Schepper en schepsel én het spreken over 
‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ in het bijzonder. Zo 
komt juist dit aspect met name voor het voet-
licht in een gevallen wereld. Bovendien heeft 
dit ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ een relatie met 
het spreken over ‘een beeld’ (1:23).

Mensen zijn geschapen om beeld van God 
te zijn in verbondenheid met dit ‘mannelijk’ 
en ‘vrouwelijk’. Zonde – het weigeren om 
de God te dienen naar wiens beeld we ge-
schapen zijn – leidt tot menselijke afbraak en 
ontregeling, vernieling en ontzieling (en met 
dit laatste doel ik op het centraal stellen van 
het lichaam). Dat ziet Paulus voor ogen in de 
seksuele omgang tussen mensen van hetzelf-
de geslacht. In een wereld waarin mannen 
en vrouwen God niet erkennen, zullen we dit 
leven aantreffen. Dat is de realiteit die vanuit 
Romeinen 1 via ons gehoor op ons netvlies 
komt. Dat is wel even iets anders dan ‘ik vind 
dat dit moet kunnen in onze tijd’.4 Hier wordt 
geen mens vrolijk en vrij van.

Ondertussen gaat het hier nadrukkelijk niet 
om de beoordeling of veroordeling van de 
ene groep mensen (homoseksuelen) door 
een andere groep mensen (heteroseksu-
elen). We kunnen dit gedeelte niet lezen 
zonder het geheel steeds erbij te betrekken. 
Allereerst – en wat is dat wijs – meteen in het 
vervolg in hoofdstuk 2:1: ‘Daarom bent ú niet 
te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent 
die anderen oordeelt, want waarin u de ander 
oordeelt, veroordeelt u uzelf.’

Zeker, het Woord jaagt mij vrees aan: ‘hun 
echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan 
de waarheid … zal gramschap en toorn ver-
golden worden.’ (2:8). Maar uiteindelijk is dit 
doorslaggevend: er is geen aanzien des per-
soons bij God (2:11) en in hoofdstuk 3 zal zo 
meteen het lied van het ‘uit genade’ klinken.

HET GEHEEL VAN DE BRIEF
Maar wat doet Paulus met en na deze ana-
lyse van het menselijk geslacht? Wright laat 
zien hoe in Romeinen 4:18-22 – als Paulus 

beschrijft hoe Abraham God gelóófde en zo 
als rechtvaardig werd gerekend – zorgvuldig 
omkeert wat er is gebeurd in Romeinen 1:18-
23. Abraham geloofde dat God machtig was 
om leven uit de dood te geven, eerde God 
en wankelde niet. Dat is de taal van de nieu-
we wereld, de wereld die haar intrede heeft 
gedaan in en met de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden. Vandaaruit klinken er 
gebiedende wijzen in de hoofdstukken 6, 
8 en 12, die klinken tegen de achtergrond 
van Romeinen 1 en Genesis 1-3. Paulus is er 
kennelijk van overtuigd dat het Evangelie in 

mensenlevens een nieuwe levenswijze voort-
brengt, namelijk weer een beeld-dragend-ge-
drag. Zo zijn we christen om weer mens te 
worden.

In dát licht spreken we vandaag over homo-
seksualiteit. Het lijkt me onvruchtbaar om 
via hermeneutisch gesleutel de teksten wat 
anders te laten zeggen dan er staat. Het is 
evenzeer onvruchtbaar om elkaar met enkele 
korte metten neer te sabelen met enkele Bij-
belteksten. Ik betwijfel heel sterk of het wel zo 
nederig is om te zeggen: ‘We weten eigenlijk 
niet wat deze teksten willen zeggen’.

Revisionistische argumenten – met een an-
dere uitleg dan wat ik dan maar even aanduid 
als de ‘traditionele’ uitleg – met een beroep 
op culturele afstand (zelfs een onoverbrugba-
re afstand tussen de wereld van de Bijbel en 
onze wereld) berusten:

Mensen zijn 
geschapen om 
beeld van God  

te zijn.
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  a. logisch gezien op een uiterst zwakke basis: we concluderen iets op 
basis van iets wat niet wordt gezegd, in dit geval dat de Schrift niets zou 
zeggen over gelijkgeslachtelijke relaties. Er is dus sprake van een zoge-
naamde gevolgtrekking uit stilzwijgen (argumentum ex silentio);

  b. exegetisch op een onhoudbare vooronderstelling, namelijk dat in de 
cultuur van Romeinen 1 – in de wereld van het Nieuwe Testament – alleen 
sprake was van pederastie, erotische relaties tussen een volwassen man 
en opgroeiende jongen, misbruik en/of uitbuiting en dat een vaste, le-
venslange homoseksuele relatie met wederzijds goedvinden (nagenoeg) 
onbekend was. Om even een ander aan het woord te laten, N.T. Wright:5

   ‘There are no surprises on this in the Bible. For Jews, homosexual 
behaviour wasn’t an issue, except as part of a larger whole to which 
Jesus refers in traditional biblical terms. For non-Jews, such as those 
addressed by Paul, it was an obvious issue, since every possible kind of 
sexual expression was well known in cities like Corinth and Rome (there 
is a popular belief just now that the ancients didn’t know about lifelong 
same-sex relationships, but this is easily refuted by the evidence both 
literary and archaeological). The danger then is that we think of things 
in this area as ‘rules’; for the Jew, it was a matter of living in accordance 
with the covenant, which was the means of God rescuing creation from 
the mess into which it had fallen. For Paul, it was a matter of living in ac-
cordance with the covenant that had been renewed in and through the 
death and resurrection of Jesus, through which God had launched his 
project of new creation. People often suggest that since Paul believed 
in grace, not law, all the old rules were swept away in a new era of ‘tole-
rance’, but this is a shallow and trivial view. Paul (and all early Christians 
known to us, right through the centuries) stuck with the Jewish view: 
no worship of idols, no sex outside marriage. And marriage of course 
meant man/woman.’ 

Wat Wright betoogt, stemt overeen met wat verscheidene studies over de 
klassieke oudheid en het begin van onze jaartelling laten zien.6

Veroordelen we op deze manier homoseksueel gerichte broeders en zusters 
in de gemeente? Dat lijkt me volkomen onjuist om meer dan één reden. In de 
eerste plaats wijst Romeinen 1 ons een weg hoe we als mensen met elkaar 
moeten omgaan, en zo ook tussen mensen van hetzelfde geslacht. In de 
tweede plaats volgen meteen woorden op deze passage, die ons allemaal 
eraan herinneren hoe we voor God staan en leven voor Zijn aangezicht. 

ONS LEVEN MEER DAN HET LICHAAM
In de inleiding noemde ik een boek dat me gaandeweg de voorbereiding 
voor deze lezing danig heeft beziggehouden en nog houdt. Coakleys boek 
verbindt onze affecties (ook onze seksuele gevoelens) weer nadrukkelijk 
met God. Het verlangen naar God wordt verbonden met het zuchten van de 
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Geest en in een trinitarisch kader geplaatst. 
Dit zuchten van de Geest zuivert volgens 
Coakley onze verlangens uit. Freud moet 
daarom volgens haar op z’n kop. Seksueel 
verlangen (evenals het verlangen naar geld 
en goed, macht en invloed) krijgt een plek ón-
der het verlangen dat ons verbindt met God. 

Zouden we elkaar niet van dienst zijn om dit 
verlangen ook voortdurend bij elkaar aan te 
wakkeren?

Om bij de brief aan de Romeinen te blijven, 
zou – als contrast met de wereld van Romei-
nen 1 – daarom niet klinken in 12:1: ‘Ik roep 
u er dan toe op, broeders, door de ontfer-
mingen van God, om uw lichamen aan God 
te wijden als een levend offer, heilig en voor 
God welbehaaglijk …’

Daarin is binnen de gemeente van Christus 
de verbondenheid tussen mensen met een 
hetero- en homoseksuele gerichtheid. Op 
allerlei fronten ervaren beiden het diep invre-
ten van de zonde in ons bestaan en de gebro-
kenheid. Vanuit ‘in Christus’ zijn, is het kruis 
dragen wel zwaar, maar draaglijk.

Concrete handreikingen? Ik zou onze homo-
seksueel gerichte medechristenen allereerst 
willen vragen wat hen werkelijk zou helpen. 
In elk geval geen vorm van ‘ik help jou’, 

maar vormen van vriendschappen, kringen 
waarin wel open en kwetsbaar kan worden 
gesproken over wat ons leven kan verteren, 
nogmaals voor zowel hetero’s als homo’s. 
Daarover zouden we in de gemeente en met 
elkaar het gesprek dienen aan te gaan.

Vanuit ‘in 
Christus’ zijn, is 
het kruis dragen 
wel zwaar, maar 

draaglijk.

1 New York/Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
2 Uiteraard heb ik gebruikgemaakt van allerlei commentaren die ten 
diepste in twee groepen uiteenvallen. De revisionistische visie die 
aandraagt dat Paulus hier nooit een relatie van ‘liefde en trouw’ be-
doeld kan hebben, en de traditionele visie dat Paulus hier helemaal 
geen onderscheid maakt, maar een principiële uitspraak doet over 
seksuele omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht, zonder in 
te gaan op het al of niet aanwezig zijn van een bepaalde gerichtheid. 
Op het punt van subtekst en de verzen 1: 26-27 in het geheel van 
de brief heb ik dankbaar gebruikgemaakt van het werk van N.T. 
Wright. Naast verscheidene en verschillende commentaren heb 
ik ook kennis genomen van het boekje van Maarten van Loon en 
gelezen wat Jan Mudde te berde brengt in zijn visie, zoals verwoord 
in Van Schibboleth tot Shaloom. Deze boeken las ik nadat ik eerst 
geprobeerd heb zelf naar dit gedeelte te luisteren. Al lezend is wel 
duidelijk dat ik meer met Maarten van Loon gemeenschappelijk heb 
dan zijn voornaam.
3 Zie voor een beknopte weergave van de mogelijke betekenis-
sen van het ‘tegennatuurlijke’ (para phusin): Maarten van Loon, In 
liefde trouw: een studie naar homoseksuele relaties in de christelijke 
gemeente vanuit Romeinen 1 (Barneveld: De Vuurbaak, 2012), para-
graaf 4.5. Cf. T.M. Hofman, ‘Phusis bij Philo: Theologische kantteke-
ningen’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Exeget[h]isch, feestbundel 
voor prof. dr. J. van Bruggen (Kampen: Kok, 2001), 184-205.
4 Er zijn waarnemingen gedaan die wijzen op het volgende: ‘sa-
me-seks behaviour’ deed en doet zich voor in allerlei contexten en 
verbanden. Het meest evident in de bloeitijd van Athene en de hoog-
tijdagen van het keizerrijk van Rome (denk aan Nero’s gedrag). Het 
zou interessant zijn om een culturele studie te verrichten naar een 
verband tussen toenemende welvaart en luxe, macht en geld, en de 
daarmee gepaard gaande arrogantie én het homoseksueel gedrag 
in een samenleving. Is het geen arrogantie dat wij hier in het Westen 
menen dat wij in derde-wereld-landen moeten gaan vertellen wat er 
allemaal zou moeten kunnen? Wright zegt in een interview (zie noot 
4) iets om over na te denken: ‘2/3 van de wereld verlangt naar enige 
verlichting van lasten en schulden, 1/3 van de wereld verlangt seks.’
5 http://www.patheos.com/blogs/revangelical/2014/06/01/exclusive-
n-t-wright-speaks-about-his-new-book.html, geraadpleegd op 15 
oktober 2018; hij verwijst verder naar het boek van Richard B. Hays, 
The Moral Vision of the New Testament; A Contemporary Introducti-
on to New Testament Ethics (New York: Harper Collins, 1996).
6 Zie naast wat R.A.J. Gagnon, The Bible and the Homosexual Praxis: 
Texts and Hermeneutics (Nashville: Abingdon Press, 2001) ook 
(zelf voorstander van het homohuwelijk) William Loader, The New 
Testament on Sexuality (Grand Rapids, Wb. Eerdmans, 2012); (de 
niet-christelijke hoogleraar klassieke oudheid) Thomas K. Hub-
bard, Homosexuality in Greece and Rome: A Sourcebook of Basic 
Documents (Berkeley: University of California Press, 2003) en (zelf 
homoseksueel) Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, 
(Cambridge: Harvard University Press, 2003).

http://www.patheos.com/blogs/revangelical/2014/06/01/exclusive-n-t-wright-speaks-about-his-new-book.
http://www.patheos.com/blogs/revangelical/2014/06/01/exclusive-n-t-wright-speaks-about-his-new-book.
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Jan Mudde (1958) 
is predikant van de 
Wilhelminakerk in Haarlem. 
Hij is schrijver van het boek 
Van sjibbolet naar sjalom. 
Ruimte voor homoseksuelen 
in de gemeente van Christus. 

24 In dit artikel wil ik ingaan op de vraag: welke exe-
getische gegevens zijn van betekenis voor het 
thema ‘Homoseksualiteit en de Kerk’?1 Daarbij 
dient zich gelijk een niet onbelangrijke terminolo-

gische kwestie aan. Soms wordt in exegetische studies 
of zelfs Bijbelvertalingen, daar waar in de Bijbel sprake 
is van gelijkgeslachtelijke seks tamelijk onbevangen 
over ‘homoseksualiteit’ en ‘homoseksuelen’ gespro-
ken. Er moet echter onderscheid worden gemaakt 
tussen ‘seks tussen leden van hetzelfde geslacht’ en 
het moderne concept homoseksualiteit. Vandaar dat 
ik bij de bespreking van de Bijbelse gegevens afzie 
van het gebruik van termen als ‘homoseksualiteit’ en 
‘homoseksueel’. Van uitdrukkingen als ‘homoseksueel 
verkeer’ en ‘homoseksuele omgang’ maak ik wel ge-
bruik, omdat hier niets meer of minder dan de seksuele 
omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht mee 
wordt aangeduid. Bij voorkeur echter spreek ik van 
gelijkgeslachtelijke omgang.

INVENTARISATIE
In de Bijbel is in elk geval zeven keer sprake van gelijk-
geslachtelijke omgang. Allereerst in Genesis 19:4-5. 
Daar wordt verhaald dat de mannen van Sodom de 
mannelijke gasten van Lot opeisen om seks mee te 

De Bijbel 
en gelijk-
geslachtelijke 
omgang
Jan Mudde
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hebben. (Van een vergelijkbare gebeurtenis 
spreekt ook Richteren 19:22, maar daar speelt 
die zich af in een Israëlische context.) Dit 
Bijbelgedeelte heeft als geen ander een stem-
pel gezet op de beeldvorming in de christelij-
ke cultuur. ‘Sodomie’ is lange tijd het inbegrip 
van seksueel verdorven gedrag geweest, en 
soms nog. In de hedendaagse bezinning op 
homoseksuele relaties hebben deze Bijbel-
gedeelten echter hun bepalende rol verlo-
ren, omdat ze verhalen van een dreigende 
groepsverkrachting door veelal gehuwde 
mannen. Liefde en trouw spelen hierin geen 
rol, machtsmisbruik en vreemdelingenhaat 
des te meer. 

Van grotere betekenis zijn de twee verbods-
teksten uit Leviticus, die deel uitmaken van 
de zogenaamde heiligheidswet (Leviticus 
17-26). Daarin wordt benadrukt dat Gods volk 
zich door een geheiligd leven moet onder-
scheiden van de andere volken en de oor-
spronkelijke bewoners van Kanaän. In Leviti-
cus 18:22 staat: ‘U mag niet slapen met een 
mannelijk persoon, zoals u met een vrouw 
slaapt. Dat is een gruwel.’ En in Leviticus 
20:13: ‘Wanneer een man met een andere 
man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, 
dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. 
Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. 
Hun bloed rust op henzelf.’

Van bijzonder belang is ook hetgeen Paulus 
schrijft in Romeinen 1:26-27: ‘Daarom heeft 
God hen overgegeven aan oneervolle harts-
tochten, want ook hun vrouwen hebben 
de natuurlijke omgang vervangen door de 
tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook 
de mannen de natuurlijke omgang met de 
vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor 
elkaar ontbrand: mannen doen schandelij-
ke dingen met mannen en ontvangen het 
gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.’ 
Om allerlei redenen springt dit Bijbelgedeelte 
er uit. Paulus schetst om te beginnen een to-
taalplaatje. Hij plaatst de gelijkgeslachtelijke 
omgang in het wijde verband van een door 
en door heidense wereld die is vervreemd 

van en wordt veroordeeld door God. Dan 
is Romeinen 1 de enige Bijbelplaats waarin 
expliciet de seksuele omgang tussen twee 
vrouwen aan de orde komt. Ten slotte lijkt 
Paulus hier te onderbouwen waarom seks 
tussen leden van hetzelfde geslacht ver-
wrongen en te veroordelen is: ze is tegenna-
tuurlijk (para phusin).

Tot slot komt de gelijkgeslachtelijke omgang 
ter sprake in de zondaars-catalogi van 1 Ko-
rinthe 6 en 1 Timotheüs 1. 1 Korinthe 6:9-10 
luidt: ‘Ontuchtplegers, afgodendienaars, over-
spelers, schandknapen (malakoi), mannen 
die met mannen slapen (arsenokoitai), die-
ven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en 
rovers zullen het Koninkrijk van God niet be-
erven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, 
maar u bent schoongewassen, maar u bent 
geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de 
naam van de Heere Jezus en door de Geest 
van onze God.’ En 1 Timotheüs1:9-10: (...) de 
wet is niet bestemd voor de rechtvaardige, 
maar voor wettelozen en voor opstandigen 
(…) voor hen die vader of moeder vermoor-
den, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, 
voor mannen die met mannen slapen (arsen-
okoitai), voor mensenhandelaars, leugenaars, 
meinedigen (…)

In elke bezinning op het thema ‘Bijbel en 
homoseksualiteit’ komen deze Schriftgege-
vens aan de orde. Hun uitleg echter leidt tot 
uiteenlopende conclusies. Om te beginnen 
is er het aloude – en door vele kerken en 
theologen nog steeds voorgestane – stand-
punt dat mede op grond van deze teksten 
beklemtoont dat gelijkgeslachtelijke omgang 
per definitie zondig is, ook, wordt er tegen-
woordig bij gezegd, als die plaatsvindt bin-
nen een duurzame, homoseksuele relatie. In 
de loop van de 20ste eeuw dient zich echter 
een alternatieve opvatting aan: hetgeen de 
Bijbel verbiedt en veroordeelt kan niet, of niet 
zondermeer worden betrokken op mensen 
in onze cultuur die zichzelf als homoseksueel 
identificeren. Op beide standpunten wil ik 
hieronder ingaan. 
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HET KLASSIEK-CHRISTELIJKE  
STANDPUNT
Het principiële uitgangspunt van het klas-
siek-christelijke standpunt is de orde voor de 
menselijke relatievorming en seksualiteit die 
de HERE God zoals blijkt in Genesis 1 en 2 in 
de schepping heeft gelegd. Genesis 1 betuigt 
dat God de mens mannelijk en vrouwelijk 
schiep en wel met het oog op de voortplan-
ting. Genesis 2 betuigt dat de HERE God een 
helper voor de man-mens wil maken die bij 
hem past. Uit de rib van de mens schept de 
HERE vervolgens de vrouw. Gelijkgeslach-
telijke omgang gaat daarom in tegen Gods 
hoogsteigen bedoeling met seks en relaties. 
De enige toegestane vorm van seksualiteit is 
die tussen man en vrouw en de enige legitie-
me context is die van het huwelijk. In boven-
genoemde Bijbelgedeelten wordt hiervan 
een krachtige bevestiging gezien. 

In Leviticus 18:2 en 20:13 vinden we twee 
categorische verboden op gelijkgeslach-
telijk verkeer. Er wordt geen uitzondering 
gemaakt voor liefdevolle en vrijwillige vor-
men daarvan. Hoe en waarom ook mannen 
seks hebben, het is een gruwel en wie zich 
daaraan schuldig maken dienen ter dood 
te worden gebracht. Ook volgens mij is er in 
Leviticus 18 en 20 sprake van een verbod op 
álle toenmalig bekende vormen van seksueel 
contact tussen mannen. Er wordt wel gesteld 
dat het in Leviticus 18 en 20 uitsluitend om 
een verbod op tempelprostitutie zou gaan. 
Gelet echter op de absolute formulering van 
het verbod en hetgeen we uit het beschikba-
re materiaal over gelijkgeslachtelijk verkeer in 
het Oude Nabije Oosten kunnen opmaken, is 
op goede gronden aan te nemen dat Leviti-
cus 18 en 20 dit zowel binnen als buiten de 
cultische context verbieden.

Volgens Romeinen 1 is gelijkgeslachtelijk 
verkeer niet overeenkomstig de natuurlijke 
omgang (hè phusikè chrèsis), maar gaat ze 
in tegen ‘de natuur’. Hiermee is volgens de 
traditionele uitleg bedoeld, dat ze tegen de 
orde ingaat die God voor de menselijke re-

latievorming en seksualiteit in de schepping 
heeft gelegd. Man en vrouw zijn voor elkaar 
geschapen om elkaar aan te vullen; in het 
man- en vrouw-zijn vinden we ook iets weer-
spiegeld van de relatie tussen God en Zijn 
volk, tussen Christus en Zijn gemeente. Gelijk-
geslachtelijke omgang staat haaks op Gods 

scheppingsplan en wordt daarom verboden. 
Er is geen sprake van een cultuurbepaald 
verbod, maar om iets wat voor de mensheid 
als geheel voor altijd van betekenis is. Gelet 
op de vele intertekstuele verbindingen tus-
sen Romeinen 1:20-27 en Genesis 1:26-27 
heeft ook mijns inziens de uitleg dat Paulus 
in Romeinen 1 refereert aan de schepping in 
Genesis 1 heel sterke papieren.

Tot slot 1 Korinthe 6 en 1 Timotheüs 1. Daar 
worden de schandknapen (malakoi) en de 
mannen die met mannen slapen (arsenokoi-
tai) op een lijn gezet met wetsovertreders die 
zich aan de ergste vormen van kwaad schul-
dig maken. Tegenwoordig wordt wel gesteld 
dat het woord arsenokoitès een mogelijk 
door Paulus zelf geconstrueerd neologisme 
is, dat teruggaat op de Griekse vertaling van 
Leviticus 18:22 (meta arsenos ou koimēthēse 
koitēn gunaikos) én Leviticus 20:13 (hos an 
koimēthē meta arsenos koitēn gunaikos). Is 
de term arsenokoitès inderdaad te herleiden 
tot de Griekse vertaling van Leviticus 18 en 

De opvattingen 
onder orthodoxe 

christenen zijn 
niet als in lood 

gegoten.
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20, en de argumentatie hiervoor staat onmiskenbaar sterk, dan zou daaruit 
ook blijken dat Paulus de lijn van het Oude Testament heeft doorgetrokken 
naar het Nieuwe. 

Het aloude kerkelijke standpunt heeft dus een sterke verankering, niet al-
leen in de concrete verboden, maar uiteindelijk in Gods plan met de mens, 
Zijn scheppingsorde. Desondanks vertoont de wijze waarop deze opvatting 
wordt verwoord en gepresenteerd, al gelang naar persoon, tijd en plaats 
grote verschillen. 

Tot betrekkelijk kort geleden werd gelijkgeslachtelijke omgang als de 
ergste van alle zonden beschouwd, een crimen nefandum, een misdrijf, zo 
ernstig dat het niet bij name mocht worden genoemd. En nog zijn er die 
menen dat homoseks de gruwel der gruwelen is, zoals Robert A.J. Gagnon 
in zijn boek The Bible and homosexual practice: text and hermeneutics. (Ik 
bespreek zijn standpunt in Van sjibbolet naar sjalom, p. 335-345).

Door de meeste Nederlandse kerken en theologen die het traditionele 
standpunt voorstaan, wordt echter beduidend genuanceerder geoordeeld. 
Soms wordt gesteld dat men het liefste zou zien dat de Bijbel de ruimte bood 
om homoseksuele relaties te legitimeren (Graafland). Soms ook wordt expli-
ciet opgeroepen tot verootmoediging vanwege het gebruik van het woord 
‘sodomie’ en de doodstraf (zie het rapport van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken).

Niet zelden ook wordt een – in Bijbels licht onhoudbaar2 – onderscheid 
gemaakt tussen ‘zo zijn’ en ‘zo doen’ (Jochem Douma). Een nog weer ande-
re nuance zit in de uitspraak: ‘Ik wil een leeuw zijn op de kansel en een lam 
in de biechtstoel’ (Bodar). Uit deze twee uitspraken blijkt, dat de opvattin-
gen onder orthodoxe christenen niet als in lood zijn gegoten en dat we de 
verschillen in opvatting tussen degenen die voor en tegen ruimte zijn voor 
homoseksuele relaties in de gemeente van Christus niet te zwaar moeten 
aanzetten. Ook blijkt dat naast de Bijbel feitelijk nog iets van invloed is op de 
wijze waarop wij als christenen in onze samenleving tegen homoseksualiteit 
en homoseksuelen aankijken. Dat is de cultuur waarin we leven en de ont-
moetingen die wij daarin met homoseksuelen hebben. 
 
EEN ALTERNATIEF STANDPUNT
In de vorige eeuw is er een alternatieve visie op de genoemde Bijbelteksten 
ontstaan en wel ten gevolge van de ontmoeting met homoseksuelen en – in 
verband daarmee – een herlezing van de Bijbel. Ook die alternatieve op-
vatting kent allerlei nuances en variaties, maar de kern daarvan is dat deze 
Bijbelteksten niet (of niet zondermeer) kunnen worden toegepast op homo-
seksuelen die in liefde en trouw willen samenleven. Ook mijn visie behoort 
tot het alternatieve spectrum, met dien verstande dat bepaalde fundamente-
le noties van het klassieke kerkelijke standpunt ook de mijne zijn. 

Zo ben ook ik van mening dat Genesis 1 en 2 een plaatje geven van de 
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schepping zoals die oorspronkelijk door God 
was bedoeld. (Het huwelijk is thuis in Gods 
oorspronkelijke schepping, een homover-
bintenis is een schuilhut in het gebroken 
bestaan, zo meen ik.) Maar dat impliceert naar 
mijn mening niet dat de bovengenoemde 
teksten van toepassing zijn op homoseksu-
elen in onze samenleving. Ten eerste omdat 
er deugdelijke argumenten voor zijn te geven 
dat de Bijbelteksten waarin gelijkgeslachte-
lijke seks wordt veroordeeld niet geschreven 
zijn met ons huidige beeld van homoseksu-
aliteit en de ons bekende homo’s voor ogen. 
Ten tweede omdat we van de Bijbel zelf 
kunnen leren dat bij het vinden van een weg 
in kwesties van ook morele aard zoveel meer 
meedoet dan een beroep op de scheppings-
orde of een concreet gebod alleen.

GELIJKGESLACHTELIJKE OMGANG IN 
DE BIJBEL EN HOMOSEKSUALITEIT
Een cruciale vraag bij het toepassen van 
Bijbelteksten is, of het verschijnsel of gedrag 
dat in de Bijbel wordt besproken, geboden of 
veroordeeld hetzelfde is als hetgeen in onze 
cultuur aan de orde is. Degenen die menen 
dat de kerk van Christus geen ruimte mag 
bieden aan homoseksuele relaties zijn van 
mening dat ook die door de Bijbel worden 
veroordeeld. Dit aangezien de gelijkgeslach-
telijke omgang zoals die in de Bijbelse tijd 
voorkwam niet in die mate verschilt van die in 
onze cultuur, dat dit een terzijdestelling van 
het Bijbelse verbod zou rechtvaardigen. Er is 
echter veel voor te zeggen dat de Bijbelschrij-
vers onbekend waren met het verschijnsel 
‘homoseksualiteit’ zoals zich dat in onze 
cultuur heeft aangediend. En het is verre van 
zeker dat zij ooit de homo’s, zoals wij die ken-
nen, in het hart hebben kunnen kijken. 

Met goed recht valt te stellen dat homosek-
sualiteit en homoseksuele relaties in liefde en 
trouw onbekende fenomenen in de cultuur 
van het Oude Nabije Oosten zijn geweest. Die 
cultuur, de cultuur waarin het Oude Testa-
ment tot stand kwam, was in hoge mate op 
voortplanting ingesteld. Op jonge leeftijd al 

werden mannen en vrouwen uitgehuwelijkt 
en wel om nageslacht voort te brengen. Ieder 
had daarin zijn heilige verplichting en werkte 
daaraan ook mee. Gelijkgeslachtelijke om-
gang was in deze culturele setting per defini-
tie incidenteel en niet ingekaderd in een rela-
tie van liefde en trouw. Ook ligt het niet voor 
de hand dat men in deze culturele context 
besefte hoe diep homoseksuele gevoelens 
kunnen zijn verworteld. 

De cultuur waarin het Nieuwe Testament tot 
stand kwam, is op dit punt minder eendui-
dig. In meerdere teksten klinkt door dat men 
weet heeft gehad van wat tegenwoordig 
een homoseksuele aanleg wordt genoemd. 
Ook valt niet uit te sluiten dat er mannen zijn 
geweest die een meer duurzame seksuele 
relatie hadden. 

Het is overigens deksels moeilijk om derge-
lijke stellen te identificeren. Dat komt omdat 
zowel de Griekse als de Romeinse cultuur in 
de tijd voor en van het ontstaan van het Nieu-
we Testament, in hoge mate biseksueel en 
promiscue waren. Mannen die zich inlieten 
met homoseksueel verkeer waren in de regel 
zowel gehuwd als vader. Romeinse burgers 
waren in principe vrij om buitenechtelijke 
seksuele contacten te hebben met leden 
van hetzij de eigen, hetzij de andere sekse. 
Het stond een Romeinse burger ook vrij zijn 
slaven, zowel jongens als meisjes, voor seksu-
ele diensten te gebruiken. Slaven – hetzij van 
jonge, hetzij van iets oudere leeftijd – vervul-
den zelfs een niet onbelangrijke rol in het sek-
suele verkeer. Wat wij ‘biseksualiteit’ noemen 
schijnt onder de regerende klassen van het 
oude Rome meer regel dan uitzondering te 
zijn geweest. 

Niet de sekse of leeftijd bepaalde of seksueel 
verkeer al dan niet aanvaardbaar was, maar 
de vraag of een passieve dan wel actieve rol 
in het seksuele verkeer werd vervuld. Een Ro-
meins burger die een passieve rol aannam, in 
dit geval bereid was zich anaal te laten pene-
treren, bracht zichzelf daarmee in diskrediet. 
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Uit hetgeen de apostel Paulus schrijft over 
mensen die zich inlieten met de gelijkge-
slachtelijke omgang blijkt, dat zijn beeld 
daarvan in zijn geheel is gestempeld door 
dat van de cultuur waarin hij leefde en niet 
correspondeert met het beeld dat wij hebben 
van onze broeders en zusters die zichzelf als 
homoseksueel identificeren.

•  Een eerste aanwijzing hiervoor is het 
gebruik van het woord passie (pathè, drift) 
in Romeinen 1:26: God levert de mens uit 
aan zijn (onterende) passies. Hier zullen 
wij gelijk al op grond van onze ervaringen 
met homoseksuelen geneigd zijn een pas 
op de plaats te maken. Hoewel sommige 
homoseksuelen zich, net als sommige he-
teroseksuelen, helemaal laten leiden door 
hun driften, zien wij het homoseksuele 
verlangen niet primair als een drift, maar als 
een aspect van dezelfde soort gevoelens 
en verlangens die heteroseksuelen heb-
ben. Zoals gevoelens van verliefdheid en 
genegenheid, het verlangen naar een  
maatje en geborgenheid. Paulus echter 
lijkt, net als zijn Joodse tijdgenoten, gelijk-
geslachtelijke omgang te zien als een wel-
bewust gekozen levensstijl, iets waaraan 
een mens zich uit begeerte overgeeft – dit 
als gevolg van het rechtvaardig oordeel 
van God over allen die de waarheid in on-

gerechtigheid ten onder houden. Dat doet 
vermoeden dat Paulus niet uitgaat van het 
bestaan van een homoseksuele geaard-

heid zoals daar tegenwoordig wel over 
wordt gesproken. Overigens, zekerheid 
daarover hebben we allicht niet en zullen 
we vermoedelijk ook nooit krijgen.

•  Een volgende aanwijzing is, dat Paulus de 
gelijkgeslachtelijke omgang ten nauwste 
verbindt aan de afgodsdienst en het oor-
deel van God daarover. Afgodendienaars 
hebben ‘de majesteit van de onverganke-
lijke God vervangen door hetgeen gelijkt 
op het beeld van een vergankelijk mens, 
van vogels, van viervoetige en kruipende 
dieren’ en daarom heeft God hen over-
gegeven aan onder andere schandelijke, 
gelijkgeslachtelijke lusten. Deze gedach-
tegang is geheel in overeenstemming 
met die van andere Joodse schrijvers in 
Paulus’ tijd. Daarom ook was men van 
mening dat gelijkgeslachtelijk verkeer 
wezensvreemd aan het jodendom was en 
zelfs dat Joden zich daaraan niet bezon-
digden. 

  Het betoog van Paulus in Romeinen 1 en 
de speciale plaats die daarin de homo-
seksuele praxis heeft, past helemaal in dit 
beeld. Wij echter hebben in de 20ste eeuw 
een andere ervaring opgedaan en die is 
dat mensen die de ene ware God oprecht 
dienen en aanbidden wel degelijk homo-
seksuele verlangens kunnen hebben, in dit 
geval zichzelf homoseksueel weten. 

  Hoe rijm je Romeinen 1 hiermee? Anders 
gesteld: ‘Hoe kan het dat mensen die niet 
anders willen dan de enige ware God, 
Vader, Zoon en Geest eren en liefhebben 
desondanks homoseksuele gevoelens 
hebben? In Christus is de aanleiding voor 
de HERE God om Zijn kinderen, Zijn zonen 
en dochters in Christus in dit oordeel te 
storten toch weggenomen?’

•  Paulus stelt in Romeinen 1, 1 Korinthe 6 en 
1 Timotheüs 1 degenen die betrokken zijn 
bij gelijkgeslachtelijke omgang op een lijn 
met goddelozen. Wij zullen dat met homo-

Paulus had een 
ander beeld van 
homoseksualiteit 

dan wij.
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seksuele broeders en zusters niet doen, 
juist als zij samenleven in een relatie van 
liefde en trouw. Paulus geeft in Romeinen 
1 een schets van een samenleving die tot 
totale dwaasheid is vervallen, zie Romei-
nen 1:21c-22. Om en nabij de 25 termen 
gebruikt Paulus om die verdwaasde sa-
menleving te typeren. Veel van die termen 
vinden we ook terug in het Oude Testa-
ment, met name in de wijsheidsliteratuur 
(Spreuken, Wijsheid en Jezus Sirach). Ook 
daar worden ze gebruikt om het doen en 
laten van de dwaas, de goddeloze en on-
rechtvaardige te typeren. Een goddeloze, 
een dwaas echter vertoont een totaalbeeld 
dat haaks staat op het profiel van de wijze, 
de rechtvaardige. In dat totaalplaatje her-
kennen we geenszins onze homoseksuele 
broeders en zusters. Dat totaalplaatje past 
wel bij de Romeinse samenleving uit de 
eeuwen rond het begin van de christelijke 
jaartelling. Denk alleen maar aan Pompeï 
en de indruk die alle fresco’s en opschrif-
ten daar wekken. Het is een poel van sek-
suele verwording en gebrek aan respect 
voor de mens en Gods schepping. Denk 
ook maar aan de levenswijze van de meest 
prominente vertegenwoordigers van de 
Romeinse samenleving, de keizers. Zij leef-
den geheel zoals Paulus het beschrijft in 
Romeinen 1:18-32, de seksuele uitspattin-
gen incluis. Met het beeld van die samen-
leving voor ogen lijkt Romeinen 1:18-32 te 
zijn geschreven. Begrijpelijk, want het is im-
mers een brief aan de christenen te Rome. 
Maar ook dit is een aanwijzing dat Paulus 
een ander beeld van homoseksuelen had 
dan wij.

•  Dan 1 Korinthe 6. Veelal wordt aangeno-
men dat de malakoi de mannen (meestal 
waren het jongere mannen) zijn geweest, 
die een passieve rol in het seksuele ver-
keer speelden. Onder de arsenokoitai 
worden mannen verstaan die een actieve 
rol in het homoseksuele verkeer aanna-
men. Paulus heeft dus helemaal het plaatje 
voor ogen van de seksuele rollen zoals die 

zich binnen de homoseksuele praxis van 
de oudheid voordeden: passief en actief. 
Dan valt op dat Paulus van deze mannen 
zegt dat ze malakoi en arsenokoitai ge-
wéést zijn. Omdat ze zich niet meer inlaten 
met de homoseksuele praxis, zijn ze dat 
niet meer. Zoals iemand geen overspeler 
meer is als hij of zij niet meer vreemd gaat 
en geen dronkaard als hij of zij stopt met 
drinken, zo is iemand geen mannenligger 
meer als hij stopt met gelijkgeslachtelijke 
seks. In onze cultuur denken en spreken 

we daar fundamenteel anders over. Een 
homo is voor ons allereerst iemand met 
een bepaalde geaardheid of duurzame 
oriëntatie. Ook een homo-christen die 
celibatair leeft kan van zichzelf zeggen: ‘Ik 
ben homo’. Maar voor Paulus is zo iemand 
geen malakos of arsenokoitès. Ook daar-
om valt te betwijfelen of Paulus ‘de homo’ 
zoals wij daarover spreken wel heeft ge-
kend.

•  Paulus, en voor zover ik dat kan beoorde-
len geldt dat voor heel de cultuur waarin hij 
leefde, kende ook de innerlijke conflicten 
niet die homo’s in onze cultuur kunnen 
hebben. Er is heel veel bekend over uitin-

Een homo is  
voor ons 

allereerst iemand 
met een bepaalde 

geaardheid 
of  duurzame 

oriëntatie.
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gen van gelijkgeslachtelijke omgang en 
verlangens in de Bijbelse tijd. Maar wat 
geheel en al ontbreekt, is zelfs de ge-
ringste aanwijzing dat mensen vanwege 
hun homoseksuele gevoelens een groot 
innerlijk conflict hebben, depressief zijn 
of zelfmoord willen plegen. Zou Paulus 
hiervan hebben geweten, dan zou hij veel 
pastoraler hebben gesproken. Neem hoe 
hij op de vraag ingaat of een mens er goed 
aan doet al dan niet te zijn gehuwd (1 
Korinthe 7). Dat doet de apostel zo uitvoe-
rig en fijngevoelig, dat je aan alles merkt 
dat hij heel goed aanvoelde waarmee zijn 
lezers worstelden. Dat geldt precies zo 
voor vragen met betrekking tot het al dan 
niet eten van offervlees en houden van 
dagen (Romeinen 14-15; 1 Korinthe 8). 
Aan de manier waarop Paulus in Romei-
nen 1 over de gelijkgeslachtelijke passies 
en in 1 Korinthe 6 over de malakoi en de 
arsenokoitai schrijft, blijkt uit werkelijk niets 
dat hij op een vergelijkbare wijze gevoelig 
was voor de problematiek van de mens 
met duurzame en diep gewortelde homo-
seksuele gerichtheid. Paulus was een zeer 
fijngevoelig pastor en juist daarom, zou hij 
hebben geweten wat een homoseksueel 
beleeft en zelfs kwellen kan, dan zou hij 
anders hebben geschreven. 

Al deze aanwijzingen zijn even zoveel argu-
menten om hetgeen we in de Bijbel lezen 
over seks tussen leden van hetzelfde ge-
slacht niet rechtstreeks te moeten toepassen 
op homoseksuele medechristenen. De be-
zinning op homoseksualiteit vraagt om eigen 
afwegingen, waarbij, naast de exegetische, 
ook andere fundamentele, Bijbelse noties 
worden betrokken. 

ANDERE FUNDAMENTELE  
BIJBELSE NOTIES
De Bijbel is een leerschool vol wijsheid. Daar-
in leren we de HERE kennen als een God die 
zijn volk bijstaat bij het vinden van een weg 
in steeds wisselende culturen, in de meest 
uiteenlopende situaties, door de gebroken-

heid van het complexe bestaan heen. Van 
de Bijbel zelf kunnen we ook leren dat, waar 
het aankomt op het maken van keuzes van 
ook morele aard, niet alles is gezegd met een 
categorisch verbod of zelfs met de orde van 
God zoals die in de schepping is gelegd. Dat 
kan heel goed worden geïllustreerd aan de 
hand van de verboden die in Leviticus 18 en 
20 aan de orde komen. 

•  Te wijzen valt om te beginnen op het feit 
dat meerdere seksuele verbintenissen die 
door Leviticus 18 en 20 worden verboden, 
voorkwamen in het leven van de aartsva-
ders, zonder dat zij daarvoor ooit worden 
gekapitteld. Abraham was gehuwd met 
‘de dochter van zijn vader’ (Genesis 20:12, 
vergelijk Leviticus 18:9 en 20:17); Jakob 
was – tegen zijn wil, maar met zijn mede-
werking – gehuwd met de zussen Lea en 
Rachel (vergelijk Leviticus 18:18); Amram, 
de kleinzoon van Levi, was getrouwd 
met een dochter van Levi (Exodus 6:20; 
Numeri 26:59, vergelijk Leviticus 18:12 
en 20:20); Tamar, de schoondochter van 
Juda, laat uiteindelijk haar schoonvader 
zelf zijn leviraatsplicht vervullen (Genesis 
38:26, vergelijk Leviticus. 18:15 en 20:12. 
In Leviticus 20:12 wordt dit pervers (tèbèl) 
genoemd, een woord waarmee ook besti-
aliteit wordt gediskwalificeerd, zie Leviticus 
18:23). Sommige uitleggers voeren ter 
verontschuldiging van de aartsvaders aan, 
dat zij onbekend waren met de wetgeving 
van de Sinaï (vergelijk Romeinen 5:13). 
Echter, dat waren de Kanaänieten ook – 
en desondanks worden zij vanwege de in 
Leviticus 18 en 20 veroordeelde praktijken 
uit Kanaän verdreven.  
 
Kan het zijn, het is voor mij een open vraag, 
dat de cultuur van de aartsvaders – zij leef-
den binnen een kleinschalige familiecul-
tuur van niet gesettelde veehouders – een 
onontkoombare invloed uitoefende op 
de wijze waarop het familieverband werd 
gevormd, moest worden gevormd? En kan 
het zijn dat die cultuur zozeer verschilde 
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van het type cultuur waarvoor de HERE op de Sinaï zijn wetten gaf, dat 
om deze reden praktijken werden gebillijkt die in een andere cultuurfase 
onaanvaardbaar werden geacht? 

•  Hierbij kan worden betrokken dat in Leviticus 18 en 20 ook enkele zwaar 
gesanctioneerde verboden te vinden zijn, waaraan tegenwoordig, ook 
in de kerk, welhaast stilzwijgend voorbij wordt gegaan. Zo rust er op de 
seksuele omgang met een menstruerende vrouw (Leviticus 18:19; 20:18) 
tegenwoordig geen taboe of sanctie meer, hoewel hier door christenen 
ongetwijfeld verschillend over gedacht en mee omgegaan zal worden. 
Dat mag minstens opmerkelijk heten, aangezien dit in de Bijbel een kwes-
tie van de allergrootste ernst is. Zo bleef dat tot ver in de kerkgeschiedenis. 
Tegenwoordig echter speelt deze kwestie bij mijn weten geen rol meer 
in christelijk-ethische beschouwingen. Verder, in de Nederlandse wet 
is het huwelijk met een bloedverwant van de derde graad (dus ook met 
een tante of oom) toegestaan, evenals het huwelijk met een schoonzus 
of zwager. Bij mijn weten volgen de kerken hierin het overheidsbeleid na, 
ondanks het categorische verbod daarop in Leviticus 18 en 20. Dan staat 
in Leviticus 20 de doodstraf op homoseksuele omgang, een sanctie die 
binnen onze cultuur hartgrondig wordt verworpen, ook door kerken en 
christenen die het verbod op gelijkgeslachtelijke omgang handhaven. 

Er is, zo blijkt, zowel in de Bijbel als in ons bestaan, een nauwe verwevenheid 
tussen de cultuur en de situatie waarin mensen leven en de wijze waarop 
levenskeuzes vorm kunnen krijgen. Dit impliceert dat een bezinning op het 
thema ‘Homoseksualiteit en de Kerk’ nooit kan volstaan met een bezinning 
op de exegese van zeven Bijbelteksten en hoe zij binnen het geheel van 
de Bijbel moeten worden verstaan. Ze dient gepaard te gaan met een even 
grondige als open en kritische bezinning op de vraag vanuit welke basishou-
ding wij als gemeente van Jezus Christus in alle wisselende omstandighe-
den van het leven en in onze cultuur en samenleving staan.

Houvast vindt Gods volk uiteindelijk alleen in wie de HERE zelf is, Zijn karak-
ter. Dat blijkt uit hoe in de Bijbel zelf met bepaalde ge- en verboden wordt 
omgegaan. Een goede illustratie daarvan bieden ook nu Leviticus 18 en 20. 

In Leviticus 18:16 en 20:21 vinden we een categorisch verbod op de sek-
suele omgang met een schoonzus. Daarop rust een zware sanctie die niet 
veel onderdoet voor doodstraf, te weten kinderloosheid. Het verbod richt 
zich niet tegen overspel met de vrouw van een broer (dat verbod is gegeven 
met Leviticus 20:10), maar tegen een situatie die zich kan voordoen nadat 
een broer is overleden of zijn vrouw heeft weggezonden. Anders dan in onze 
cultuur, waarin het zelfs iets bijzonders gevonden wordt dat een weduwe 
hertrouwt met haar zwager, wordt dit in Leviticus 20:21 als een schanddaad 
beschouwd. De Thora maakt echter een uitzondering voor het geval de 
overleden broer bij zijn vrouw geen zoon heeft verwerkt. Dan is seksuele 
omgang met de schoonzus zelfs geboden (Deuteronomium 25:5-10). Ofwel, 
wanneer het leven, de toekomst in het geding is, zet de HERE God beslist 
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de wissel van Zijn wetgeving om. Dat is in de 
Bijbel niet maar incidenteel, maar structureel 
het geval (zie Van sjibbolet naar sjalom, p. 
167-176 en 251-255). 

Om een ander voorbeeld daarvan te geven. 
Exodus 1:17-20 verhaalt dat Pua en Sifra uit 
vrees voor God weigeren de pasgeboren 
Joodse jongetjes om het leven te brengen. 
Tijdens het verhoor door de farao leggen zij 
‘een vals getuigenis’ af door te zeggen dat de 
Hebreeuwse vrouwen hen met de bevalling 
te snel af zijn. Hoewel zij evident tegen de 
letter van het negende van de tien geboden 
ingaan, worden zij toch gezegend door de 
HERE. En waarom? Omdat het leven en de 
toekomst op het spel staan. Met het oog 
daarop doen Pua en Sifra de waarheid geen 
geweld aan. ‘Waarheid’ in Bijbelse zin is niet 
los te denken van Gods karakter, Gods trouw, 
betrouwbaarheid, gerechtigheid. Daarom 
is met een gebod of een verwijzing naar de 

scheppingsorde nooit het laatste woord ge-
sproken. Achter de wet moeten we teruggaan 
naar de wetgever en achter de schepping 
moeten we teruggaan naar de Schepper, 
naar Zijn karakter zoals bijvoorbeeld Exodus 
34:6-7 daarover spreekt. 

Wanneer we vervolgens aan de hand van 
de Bijbel naspeuren welke weg de HERE zelf 
gaat met kwetsbare mensen en met hen die 
lijden onder de gebrokenheid van het be-
staan, dan leren we Hem boven alles kennen 
als een barmhartig en zelfs tegemoetkomend 
God, die van Zijn volk vraagt Hem hierin na 
te volgen. Voor het aangezicht van deze God 
leven we en levend voor Zijn aangezicht, mag 
er, heeft er – gegeven hoe wij onze homosek-
suele broers en zussen in onze samenleving 
hebben leren kennen – ruimte (te) zijn voor 
homoseksuele relaties, ook in de gemeente 
van Christus.

1   Deze bijdrage is gebaseerd op mijn studie Van sjibbolet 
naar sjalom. Ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van 
Christus, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 20152, in het 
bijzonder de hoofdstukken 2, 3 en 6.2-6.4.1. Ze is ook op in-
ternet te vinden (https://www.onderwegonline.nl/wp-content/
uploads/2015/10/02.02.03-Commissie-Ambt-en-Homoseksua-
liteit-Bijlage-4-1-Website-1.pdf). Daarin is een veel uitvoeriger en 
grondiger onderbouwing te vinden van hetgeen in deze bijdrage 
beknopt aan de orde komt. Ook zijn daarin doorlopend verwijzingen 
te vinden naar de door mij gebruikte bronnen en literatuur. In dit 
artikel zie ik hiervan af, zodat alle beschikbare ruimte benut kan wor-
den voor de inhoudelijke argumentatie. Bepaalde formuleringen die 
betrekking hebben op de gelijkgeslachtelijke omgang in met name 
de tijd voor en van het ontstaan van het Nieuwe Testament zijn op 
onderdelen bijgesteld, met name ten gevolge van de discussie die ik 
daarover met dr. W. Rose heb gehad (zie https://www.onderwegonli-
ne.nl/5136-homoseksualiteit-in-de-grieks-romeinse-wereld).
2 Ter toelichting, hier zijn zowel exegetische als theologische rede-
nen voor. Wat betreft het eerste: nergens in Romeinen 1 spreekt Pau-
lus alleen over daden. Het oordeel van God begint bij een verwron-
gen gedachtewereld en gevoelsleven: zie :21 (‘zij zijn verdwaasd 
in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd’); :24 
(‘overgegeven aan de begeerten van hun hart’); :26 (overgegeven 
aan onterende verlangens (pathè) en :28 (overgegeven aan ‘ver-
werpelijk denken, om dingen te doen die niet passen’). De apostel 
heeft dus ook de homoseksuele verlangens onterend gevonden 
en als zodanig zondig. Wat betreft het tweede: iets wat je niet mag 
doen, mag je ook niet willen of denken of voelen (Matteüs 5:27-28). 
In Bijbels licht kun je wel van de zondaar zeggen: ‘Je mag er zijn’, 
maar niet van de zondige neigingen: ‘Ze mogen er zijn.’ Dus als de 
homoseksuele praxis zonde is, zijn de homoseksuele verlangens dat 
ook en heeft iemand daartegen te vechten met dezelfde kracht als 
waarmee iemand tegen overspelige verlangens of hoogmoedige 
neigingen te vechten heeft.T
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In dit essay en op de studiedag ‘Ho-
moseksualiteit en de Kerk’ wil ik laten 
zien dat volledige aanvaarding van 
homoseksuelen (en met hen ook van 

alle LHBTQ’ers) de scheppingsorde niet 
beschadigt, maar juist past bij het Evangelie 
van Jezus Christus. Het huwelijk is een blij-
vende vrucht uit het paradijs. In wisselende 
culturele omstandigheden helpt het huwelijk 
om veranderlijke mensen zicht te geven op 
de liefde en trouw van de onveranderlijke 
God. Als wij ruimte geven aan mensen met 
andere seksuele gerichtheden, en aan hen 
die zich niet thuis voelen in klassieke defini-
ties van man en vrouw, gaat dat niet ten koste 
van onze eigen identiteit. Het huwelijk wordt 

Volledige aanvaarding  
past bij Evangelie
Robert Plomp 
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juist versterkt als wij het niet langer gesloten 
houden voor homoseksuelen. Ook heeft het 
positieve gevolgen voor het geloofsleven van 
zowel homo- als heteroseksuele christenen. 
Het zorgt ervoor dat de Kerk van Christus in 
aanzien zal stijgen bij hen die buiten zijn. De 
volledige aanvaarding van homoseksuelen is 
geen liberale houding, het is onze christelijke 
opdracht.

SCHEPPINGSORDE
In de schepping van de mens komen drie 
sleutelelementen bij elkaar: 

  1. God is de Schepper.

  2.  De mens is als mannelijk en vrouwelijk 
geschapen.

  3. De mens draagt Gods beeld.

In Genesis 1:27 worden deze drie kernbegrip-
pen met elkaar verweven. Schepper, beeld en 
geslacht kunnen niet zonder elkaar worden 
gezien. Ons mannelijk en vrouwelijk zijn zegt 
iets over de Schepper. Het beeld van God 
dragen leert ons iets over hoe de mens zich 
tot de Schepper verhoudt, en onze geslach-
telijkheid past bij het beeld van God. In deze 
drievoudige context staan de opdrachten die 
God de mens geeft: heersen en vruchtbaar 
zijn.

HERKEND EN ERKEND
De vraag hoe de kerk om moet gaan met ho-
moseksualiteit heeft hiermee haar oorsprong 
in de schepping van de mens. Deze vraag 
raakt ons omdat ze persoonlijk en existentieel 
is, niet alleen voor LHBTQ’ers, maar ook voor 
heteroseksuelen. Onze geslachtelijkheid en 
onze seksualiteit horen bij Gods scheppings-
plan, ze horen bij het beeld van God. Samen 
met de opdrachten die Hij ons bij de schep-
ping gaf geven zij een antwoord op onze 
existentiële geloofsvragen: Wie ben ik? Waar 
kom ik vandaan? Wat is mijn taak en rol in de 
wereld? Waar komen mijn verlangens en ge-
voelens vandaan? Wie ben ik voor God? Mag 

ik zijn wie ik ben? Houdt God van mij zoals ik 
ben? Vraagt God iets van mij dat ik niet kan 
volbrengen?

Omdat onze seksualiteit aan het huwelijk is 
verbonden, en het huwelijk in de Bijbel de 
manier is waarop God Zijn verbond illustreert 
en gestalte geeft, heeft de manier waarop de 
kerk homoseksuelen betrekt bij het huwe-
lijk een diepe impact op hun welzijn en hun 
geloof. Want wat is voor hen het antwoord 
op de genoemde existentiële vragen als zij 
zich (onbedoeld) niet betrokken voelen bij de 
scheppingsorde en het huwelijkse verbonds-
beeld?

GOED EN KWAAD
Om dat toe te lichten wil ik beginnen bij de 
zondeval, die een onontkoombare impact 
heeft op ons denken over goed en kwaad, 
en dus ook op ons denken over homoseksu-
aliteit. Wij mensen kroonden onszelf als God 
en eigenden ons daarmee de beslissing over 
goed en kwaad toe, zonder daarvoor de god-
delijke capaciteiten te hebben. De menselijke 
geschiedenis is daardoor een opeenstape-
ling van conflicten, ellende en verdriet gewor-
den die grotendeels toe te schrijven is aan 
onze mislukte pogingen om goed en kwaad 
te onderscheiden.

Door te belijden dat niet wij, maar Jezus Heer 
is, doorbreken we deze menselijke machts-
greep. Deze belijdenis moet daarom ons uit-
gangspunt zijn bij ons denken over ethische 
thema’s, zeker als deze zoveel impact hebben 
op het pastorale welzijn van mensen, en op 
het beeld van God. Maar ondanks dit belijden 
liggen deze vragen tot Christus’ wederkomst 
in de dagelijkse praktijk aan ons voor, en mo-
gen we deze bespreken vanuit de beschei-
denheid die past bij onze belijdenis.

GODS WET
Wat Paulus in Romeinen 7 schrijft over de 
wet, geldt in bredere zin voor de hele Bijbel. 
De wet is heilig en goed, maar wij zijn zondig 
en misbruiken haar om het kwade te doen. 
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Ons lezen, begrijpen en toepassen van de 
Bijbel is getekend door de zondeval. Dat 
betekent niet dat we de waarheid dan maar 
moeten relativeren. We erkennen namelijk 
dat de waarheid objectief is, en dat God haar 
in de Bijbel heeft geopenbaard. Wel moet het 
leiden tot zelfrelativering. Zijn wij in staat om 
Gods waarheid te zien en te begrijpen …?

Maar hoe moeten we dan verder? Hoe kun-
nen we dan heilig leven, als we niet kunnen 
vertrouwen op ons begrijpen van de Bijbel en 
Gods wil? Moeten we dan maar alle normen 
losgooien, en iedereen laten doen wat goed 
is in zijn of haar eigen ogen?

In het Evangelie lezen we dat Jezus Christus 
de wil van God wel volledig en volkomen kon 
begrijpen en volbrengen. In Johannes lezen 
we dat Hij de wet van Zijn Vader heeft gehou-
den, en ons op soortgelijke wijze opdraagt 
Zijn wet te houden: ‘Dit is Mijn gebod: dat u 
elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.’ Dat 
brengt ons op een praktisch handzaam spoor 
om heilig te leven. De liefde als hulp bij  
Bijbelexegese. De wet van de liefde wordt 
weleens begrepen als een regel die alles wat 
liefde bevat goed zou keuren. Een vreemde 
gedachte, want beruchte voorbeelden van 
overspel en pedoseksualiteit laten objectief 
zien dat liefde ook tot groot kwaad kan leiden.

De wet van de liefde moeten we niet zien als 
een uitgangspunt, maar als een doelstelling 
die ons ethische denken stuurt. Onze normen 
moeten worden gesteld met het oog op de 
liefde voor onze naaste en voor God. Elke 
norm die wij volgen is niet goed in zichzelf, 
maar enkel omdat ze tot het welzijn van onze 
naaste leidt, en tot heerlijkheid van God. En 
op soortgelijke wijze is onze liefde enkel legi-
tiem als ze tot liefde voor God en de naaste 
leidt.

‘INSJALLAH’
Het christendom kent geen ‘insjallah’ (God wil 
het), zoals in sommige islamitische stromin-
gen. Wij geloven niet dat iets goed is omdat 

God het wil, maar dat God het wil omdat het 
goed is. Paulus stelt dit heel krachtig: ‘... welk 
ander gebod er ook is, wordt in dit woord 
samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf.’ (Romeinen 13:9). Elke 
wet, elke norm die God geeft draait om de 
liefde voor de naaste. Jezus helpt ons prak-
tisch, door te wijzen op de vruchten die een 
boom draagt. We herkennen de boom niet 
aan haar principiële bast of haar correcte 
exegese, maar aan de vruchten die ze draagt. 
Het belangrijkste is: leiden onze normen tot 

liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijk-
heid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, en 
zelfbeheersing?

Deze benadering kan leiden tot strenge 
regels, zoals bij een moeder die haar kind uit 
liefde verbiedt de weg over te steken. Daarom 
is het verdedigbaar dat kerken normen hante-
ren. Overspel leidt tot het ongeluk van bedro-
gen partners en gezinnen, pedoseksualiteit 
leidt tot verwoeste kinderlevens. De norm 
van (seksuele) monogamie binnen volwas-
sen relaties is daarom een prima voorbeeld 
van een norm die goed is met het oog op de 
liefde. We hoeven in de kerk niet te zwichten 
voor de liberale gedachte dat ieder maar 
zijn eigen geluk en liefde mag opzoeken op 
eigen wijze. Er zijn normen die de christelijke 
waarden borgen, en we mogen elkaar daarop 
aanspreken.

Zijn wij in 
staat om Gods 

waarheid  
te zien en te  

begrijpen …?
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Door het liefdesgebod zo te hanteren helpt 
ze ons Gods wil te zoeken. Dan blijft het 
gezag van de Bijbel overeind, en worden we 
beschermd tegen subjectivisme en waar-
heidsrelativering, gevoed door onze zondige 
natuur. We kunnen onze interpretaties, onze 
waarden en normen, toetsen aan de wet van 
Christus. De wet waarbinnen de liefde voor 
God gekoppeld is aan de liefde voor onze 
naaste.

HUWELIJK
Het liefdesgebod helpt ons op zoek te gaan 
naar de waarde en het doel dat God geeft aan 
het huwelijk. Het huwelijk komt in het Oude 
Testament terug als een beeld om de relatie 
te illustreren tussen God en het volk Israël. 
Het volk is ontrouw aan God, zoals een over-
spelige vrouw ontrouw is aan haar man. God 
wordt opgevoerd als de Bruidegom die Zijn 
bruid wil afstoten als ze niet stopt met haar 
hoererij. Maar Hij is van zijn bruid blijven hou-
den, ondanks haar ontrouw. Telkens roept Hij 
haar op om het overspel met de afgoden te 
stoppen. Het is Zijn liefde die Hem weerhoudt 
om ook ontrouw te worden aan Zijn huwe-
lijksverbond.

In het Nieuwe Testament is het huwelijk een 
beeld van de relatie van Christus en de Kerk. 
Ze schept verwachting: De Bruidegom komt 
eraan! Het wachten is eenzaam, maar hoop-
vol. Maar als de Bruidegom komt dan zal Hij 
voor altijd samen zijn met zijn bruid. Dan is het 
tijd voor feest. In Efeziërs lezen we dat de man 
zijn vrouw liefheeft, haar heiligt en reinigt. Zo-
als gebruikelijk in Efeze hadden de vrouwen 
ontzag voor hun man, wat Paulus koppelt aan 
het ontzag dat de gemeente voor Christus 
heeft. De Bijbelse waarden van het huwelijk, 
in het licht van onze relatie met God, zijn lief-
de en trouw, en ontzag voor God de Zoon.

NORMEN
Normen zijn nodig om waarden in stand te 
houden of te bereiken. Maar de norm heeft 
geen voorrang op deze waarde. Jezus on-
derstreept dit als Hij een vraag krijgt over de 

scheidbrief van Mozes. Omdat mensen hard 
zijn, en huwelijken breken en gezinnen ont-
wricht raken, had Mozes deze mogelijkheid 
tot scheiden gegeven. Zonder in te willen 
gaan op scheidingsethiek kun je je voorstel-
len dat een huwelijk in sommige gevallen zo 
slecht is dat scheiding de enige werkbare 
oplossing is. De waarde van zo’n huwelijk 
komt niet meer overeen met Gods bedoeling, 
en om dit huwelijk te beëindigen moet de 
man voldoen aan de norm van de scheids-
brief. Maar deze scheidingsnorm is niet 
oorspronkelijk bedoeld door God, zegt Jezus. 
De Bijbelse waarde is leidend, dat God de 
gehuwden heeft samengebracht. De waarde 
is groter dan de norm. De scheidsbriefnorm is 
een tijdelijke oplossing.

Zo zien we in de Bijbel dat er telkens tijdelijke 
normen zijn die aan bepaalde culturele hu-
welijksvormen worden gesteld om te voor-
komen dat eeuwige waarden in het gedrang 
komen. Daarom lezen we in de Bijbel normen 
waar cultureel bepaalde huwelijksvormen 
zoals polygamie, het lossershuwelijk, en het 
zwagerhuwelijk aan moeten voldoen. In onze 
tijd kennen we deze huwelijksnormen niet 
meer. Als een man sterft zonder zoon, dan 
huwelijken we de weduwe niet uit aan zijn 
broer. Toch waren deze normen dienstbaar 
aan Gods waarden. De oud-oosterse huwe-
lijkswetten in de Bijbel hadden het recht op 
het oog van de weduwe, en de meerdere 
vrouwen van één man. Ze hielpen om liefde 
en trouw te realiseren binnen het praktische 
instituut dat de menselijke cultuur van het 
huwelijk had gemaakt. De normen passen bij 
de cultuur en de tijd waarin zij waren gesteld, 
maar zijn concreet niet meer bij ons van 
toepassing. Ze zijn vervangen door nieuwe 
huwelijksnormen. Zo is de kerk in Nederland 
het burgerlijk huwelijk gaan erkennen. Pas als 
man en vrouw op het gemeentehuis elkaar 
trouw hebben beloofd zegent de predikant 
dit huwelijk in. Het kerkelijk huwelijk is zo 
gekoppeld aan de maatschappelijk geaccep-
teerde (seculiere) vorm van onze tijd. Trouw 
en liefde zijn de constante waarden die door 
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tijd en cultuur heen telkens geborgen worden met andere normen.

BIJBEL EN CULTUUR
Als niet deze waarden, maar vooronderstelde normen leidend zijn bij ons 
denken over het huwelijk, kan dat met een beroep op Genesis 1 leiden tot de 
gedachte dat elk huwelijk uit één man en één vrouw moet bestaan. Dat is de 
klassieke grond voor de afwijzing van ‘homohuwelijken’ in orthodox-protes-
tantse kerken en gemeenten. Maar deze norm roept talloze vragen op. Op 
welke wijze dient zij de waarde van het beeld van Gods huwelijksrelatie met 
het volk Israël, of Christus en de Kerk? Is het mannelijk zijn dan essentieel 
voor de verheerlijkte God de Zoon, en het vrouwelijke voor de Kerk? Worden 
trouw en liefde ondersteund door deze norm? Hoe leidt deze norm tot liefde 
voor onze homoseksuele naaste?

Als deze norm eeuwig is, waarom lezen we in Leviticus dan wetten die 
polygame huwelijken mogelijk maken? Het volk Israël, dat centraal staat in 
de heilsgeschiedenis, komt voort uit het polygame huwelijk van Jacob. Als 
Mirjam het (polygame) huwelijk van Mozes bekritiseert neemt God het voor 
Mozes op, en noemt hem rechtvaardig. Van koning Joas lezen we dat hij 
in alles gehoorzaam was aan God, onder de geestelijke leiding van priester 
Jojada. Direct daarna lezen we dat deze Jojada Joas twee vrouwen gaf.

Het meest bijzondere, niet-monogame huwelijk vinden we in Ezechiël 23. 
God vergelijkt Zijn relatie met Jeruzalem en Samaria met een polygaam hu-
welijk: ‘Mensenkind, er waren twee vrouwen, dochters van één moeder. (...) 
Hun namen waren Ohola, de oudste, en Oholiba, haar zuster. Zij werden Mij 
tot vrouw en zij baarden zonen en dochters. Dit waren hun namen: Samaria 
is Ohola en Jeruzalem Oholiba.’ Vervolgens klaagt God Zijn ‘vrouwen’ aan 
omdat ze hoererij bedreven hebben, en Hem ontrouw zijn geworden.

DIENSTBARE NORMEN
Het bovenstaande heb ik niet opgeschreven om te betogen dat alternatieve 
huwelijksvormen dus normatief door de beugel kunnen. Integendeel, ik wil 
er juist mee aantonen dat ons denken over het huwelijk niet moet worden 
gedreven door normen, maar door de waarden die God aan het huwelijk 
heeft gegeven. De normen passen bij de tijdelijkheid van de menselijke cul-
tuur. Normen die in verschillende contexten elkaar zelfs tegenspreken: Jezus 
spreekt de (Bijbelse!) scheidbrief van Mozes tegen. Het heilshistorisch essen-
tiële halfbroer/zus-huwelijk van Abraham wordt verboden in Leviticus 18. De 
monogame scheppingsorde is in conflict met de polygame huwelijken van 
Jacob, Joas en Mozes. Het beeld van God als man van Zijn verbondsvolk ver-
schilt van het polygame beeld van God als man van Samaria en Jeruzalem.

Denk ook aan die vele andere onorthodoxe relaties in de geslachtslijn van 
de Messias, zoals het wonderlijke verhaal rondom het zwagerhuwelijk van 
Tamar, die uiteindelijk (als rechtvaardige!) wordt bevrucht door haar schoon-
vader Juda. Lees over het lossershuwelijk van de heidense (!) Ruth met Boaz. 
Op een hoger niveau is er zelfs een duidelijk verschil tussen Gods woorden 
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dat het niet goed is dat de mens alleen is, 
en Paulus’ aanmoediging om ongehuwd te 
blijven.

Deze voorbeelden zijn niet slechts gedoogd 
door God, de meesten worden zelfs recht-
vaardig genoemd, of een gevolg van Gods 
sturing in Zijn heilsplan. Ze zijn een voorbeeld 
van de God die ‘Ik ben erbij’ heet, en ons 
opzoekt in onze context, en tot ons spreekt in 
een taal die wij begrijpen. Al deze exotische 
geschiedenissen zijn voorbeelden van Gods 
genadige omgang met de mens.

Als wij nadenken over de kerkelijke aanvaar-
ding van homoseksuele relaties en huwelij-
ken in onze tijd, dan mogen we op zoek gaan 

naar begaanbare wegen die passen bij de 
taal en cultuur van onze tijd, met de bedoe-
ling om Gods eeuwige doel met het huwelijk 
te dienen. Niet door normen die wij denken 
te kunnen onttrekken aan het willekeurig 
lezen van bepaalde Bijbelverzen. Als we Gods 
heiligheid willen dienen, kan dat niet zonder 
het goede te zoeken voor onze naaste, en als 

wij onze naaste willen helpen met de christe-
lijke liefde, dan kan dat niet zonder ontzag en 
liefde voor God.

Zoals de polygamische wetten dienstbaar 
waren aan het welzijn van de meerdere 
vrouwen van één man, moeten onze normen 
rondom homoseksualiteit dienstbaar zijn aan 
het pastorale welzijn van onze broeders en 
zusters. Daarin ligt ons ontzag en onze liefde 
voor God. Dit contextuele denken is geen 
postmoderne uitvinding, het is onze Bijbelse 
opdracht.

SCHEPPINGSORDE
Daarmee kunnen we teruggaan naar de 
scheppingsorde, waar God Zijn beeld reali-
seerde en projecteerde in de als mannelijk 
en vrouwelijk geschapen mens. Wij hoeven 
deze scheppingsorde niet te ontkennen, 
maar er is ook geen enkele reden om deze 
scheppingsorde als individuele norm voor 
iedereen te zien. Paulus kan de Korinthiërs 
niet oproepen om ongehuwd te blijven, als de 
scheppingsorde ons oplegt dat het niet goed 
is als de mens alleen blijft. Gods uitspraak is 
niet normatief, maar van pastorale waarde. 
God legt Adam het huwelijk niet op, Hij geeft 
hem het huwelijk als paradijselijke vrucht. 
Als het huwelijk een dwingend gevolg is van 
de scheppingsorde zou een celibatair leven, 
dat veel homoseksuelen leiden, daar tegenin 
gaan. Maar de scheppingsorde verbiedt het 
celibaat niet, daarom kunnen homo- en hete-
roseksuelen hun leven op die manier heiligen 
voor God. Niet omdat relaties zondig zouden 
zijn, maar omdat ze ook niet zaligmakend zijn.

De zevendaagse schepping zit vol ordening. 
Op dag één, twee en drie schept God de do-
meinen dag en nacht, lucht en water, en land 
en zee. Op de vierde dag koppelt Hij zon en 
maan aan de domeinen van dag één. Op de 
vijfde dag koppelt Hij de vogels en de vissen 
aan de domeinen van dag twee. Op de zesde 
dag verbindt Hij de landdieren en de mens 
aan de grond van dag drie. Maar is deze orde-
ning normatief? De natuur leert ons van niet. 

De opdracht die 
de mensheid als 

geheel kreeg, 
mag niet zonder 

goede reden 
worden opgelegd 

aan ieder 
individu.
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De maan is regelmatig overdag zichtbaar. Er 
zijn vogels die onder water kunnen zwem-
men en vissen die vliegen. Er zijn amfibieën 
die op het land en in het water kunnen leven.

Ook het mannelijk en vrouwelijk zijn is niet 
normatief in de natuur. Hoewel in Genesis 6 
Noach alle dieren nog ordent naar hun ge-
slacht, wemelt het in de natuur van geslachts-
loze, van geslacht veranderende, en twee-
slachtige dieren. Er zijn zelfs tweeslachtige 
dieren die zichzelf kunnen bevruchten. Voor 
mensen is deze scheppingsorde ook niet nor-
matief. In de Bijbel bevaren Gods dienaren de 
zeeën, en afgezien van wat kritische geluiden 
vanuit de groene hoek, ken ik geen christe-
nen die principieel tegen vliegreizen zijn.

DE MENS
De mens krijgt van God een speciale status 
binnen de schepping. Bij de heidenen wa-
ren de koningen de beelddragers van de 
goden, die daarmee goddelijke volmacht 
kregen. In de Bijbel krijgt de mensheid deze 
als geheel. De mensheid mag heersen over 
de schepping in de naam van God. De twee-
de opdracht die de mens krijgt is vruchtbaar 
zijn. Opnieuw moeten we ons hier afvragen 
of het hier gaat om normatieve geboden die 
op ieder individu van toepassing moet zijn, 
of algehele scheppingswaarden die gelden 
voor de mensheid in haar geheel.

Dat is een belangrijke vraag omdat in de da-
gelijkse realiteit niet ieder mens een regeren-
de rol heeft. De mensheid bestaat uit leiders 
en uit volgers, uit heersers en uitvoerders, 
ieder naar zijn eigen talenten. We kunnen 
Gods rentmeesters zijn juist doordat we alle-
maal verschillend zijn. Ook is niet ieder mens 
vruchtbaar, of krijgt iedereen kinderen.

Het is een verschrikkelijke gedachte dat 
mensen die geen leidende rollen vervullen, 
of die geen kinderen krijgen, geen beelddra-
gers van God zouden zijn. De opdracht die de 
mensheid als geheel kreeg, mag niet zonder 
goede reden worden opgelegd aan ieder in-

dividu. Wij mensen kunnen elkaar juist tot een 
hand en een voet zijn doordat we divers zijn, 
en onze talenten, verlangens en capaciteiten 
en rollen verschillen. Kinderloze en celibatair 
levende broeders en zusters hebben vaak 
te maken met verdriet, pijn en onvervulde 
verlangens. Ondanks hun verdriet zijn zij de 
gemeente van Christus vaak tot zegen, juist 
doordat zij tijd en ruimte hebben  om zich in 
te zetten voor de kerk, en oog hebben voor 
noden die drukke ouders niet zien. Adoptie 
en pleegzorg zijn zegenrijke voorbeelden 
die ons laten zien dat liefde voor de naaste 
soms op onverwachte manieren kan worden 
gerealiseerd, op manieren die wij op het eer-
ste gezicht niet binnen een scheppingsorde 
hadden verwacht.

We mogen de scheppingsorde niet norma-
tief gebruiken. Niet bij de domeinen waar de 
mens zich mag begeven, niet in de natuur, 
en dat doen we ook niet als het gaat om de 
bijzondere opdrachten die God de mens gaf. 
Ook het huwelijk is geen dwingende norm. 
Het is een vreemde gedachte om te denken 
dat de algemene man/vrouw-ordening dan 
wel normatief op elk afzonderlijke huwelijk 
moet worden opgelegd, zodat homoseksu-
elen niet kunnen trouwen met de persoon 
van wie ze houden. Dan zou de geslachtelijke 
norm voor hen in strijd zijn met het doel dat 
God beoogde met het huwelijk, dat de mens 
niet alleen is. Ook past deze norm niet bij de 
heilshistorische praktijk van polygame huwe-
lijken.

WAARDEN
Het huwelijk mogen we benaderen vanuit 
het waardevolle dat God ermee beoogt. De 
eerste waarde die we lezen in de Bijbel is het 
elkaar een tegenover zijn, elkaars eenzaam-
heid opheffen. Dit gebeurt in algemene zin 
bij relaties tussen vrienden, familieleden en 
collega’s, maar binnen het huwelijk komt dit 
op een bijzondere manier tot stand. Een hu-
welijk is dan ook veel meer dan een seksuele 
relatie. Het is geborgen zijn bij elkaar, elkaar 
troosten en eerlijke kritiek geven en het is sa-
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men door het bos lopen. Het is samen lachen, 
samen huilen, samen bidden, samen zingen. 
Elkaar steunen, er voor elkaar zijn bij ziekte 
en gezondheid. Elkaars hand vasthouden als 
de een vergeten is wie de ander is. Samen 
problemen bespreken, samen ruzie maken, 
elkaar opwarmen als het koud is, samen op 
vakantie gaan. Samen spreken over God. 

Seks bezegelt deze huwelijksband omdat dat 
het enige is dat twee echtgenoten uniek en 
uitsluitend met elkaar beleven. Al het andere 
kun je ook in meer of mindere maten met 
een ander beleven. Daarom voelen we ons 
ook zo bedrogen als de ander vreemdgaat. 
Seks is uniek binnen het huwelijk, maar ze is 
niet essentieel: Een one-night-stand is geen 
huwelijk, en een huwelijk kan prima bestaan 
zonder (geslachtelijke) seksualiteit.

LIEFDE EN TROUW
Maatschappelijk gezien is het huwelijk een 
middel om zaken ordelijk te kunnen regelen. 
In de oudheid beschermde het de vrouw, de 
weduwe, de erfenis en het familiekapitaal, de 
geslachtslijn en de heilshistorische lijn naar 
de Messias. In onze tijd is het huwelijk ook 
een bureaucratische oplossing om bezit te 
verdelen, erfenissen te regelen, belasting te 
betalen, en voogdij te organiseren. Je kunt 
zelfs zo ver gaan door te concluderen dat dit 
huwelijk nergens door God is ingesteld, maar 
een menselijke uitvinding is. Of dat waar is, 
is een discussie op zich. Wat nu relevant is, 
is wat Gods doel is met relaties tussen twee 
mensen. Wat is de waarde van het hebben 
van een tegenover, een levensgezel? Hoe 
kan het huwelijk ons helpen om, zoals elke 
norm die God ons heeft gegeven, om de lief-
de voor onze naaste, en voor God te zoeken? 
Niet omdat alles wat liefde bevat goed is, 
maar omdat alles wat goed is tot liefde leidt.

Daarom is het bij uitstek onze christelijke 
opdracht om homoseksuelen die dit waar-
devolle huwelijk ook willen sluiten volledig 
te aanvaarden. Als liefde en trouw bij uitstek 
de huwelijkse waarden zijn, dan mag je juist 

verwachten dat we deze ook aan hen gun-
nen. Het zou vreemd zijn als we homoseksu-
elen als samenwonenden zouden gedogen, 
zonder juist van hen te vragen en aan hen 
te gunnen wat echt belangrijk is. In de kerk 
hebben we ons altijd ingezet om het huwelijk 
te promoten boven andere relatievormen. Als 
we daar nu een uitzondering op gaan maken 
ondermijnen we het huwelijk juist.

DE WAARDE VAN HET HUWELIJK
In het huwelijk zien we Gods scheppings-
kracht, waarbij twee mensen op een bijzon-
dere manier aan elkaar zijn verbonden. Het 
moedigt ons aan om in goede en slechte 
dagen trouw te zijn en lief te hebben. Het 
huwelijk is een positief beeld van Gods liefde 
en trouw, een vrucht uit het paradijs. Het geeft 

Het is bij uitstek 
onze christelijke 

opdracht om 
homoseksuelen 

die dit 
waardevolle 

huwelijk ook 
willen sluiten 

volledig te 
aanvaarden.
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ons zicht op de speciale band die God met 
zijn volk heeft, en het verbond van Christus 
met de Kerk. Door het huwelijk gesloten te 
houden voor mensen van hetzelfde geslacht 
verduisteren we dit Bijbelse beeld. Het krijgt 
een negatieve lading omdat mensen zich 

buitengesloten weten. Als juist dat wat Gods 
liefde en trouw verbeeldt niet toegankelijk is 
voor jou, wat zegt dat dan over Gods liefde en 
trouw voor jou? Als we homoseksuele relaties 
verbannen naar de randen van het kerkelijk 
leven, dan creëren we een tweestromenland 
binnen Gods verbond, waarbij niet het geloof 
van de gelovigen, of de genade van Christus 
onderscheidend zijn, maar de seksuele ge-
aardheid van de christen. Ook als wij dat niet 
zo bedoelen.

WRANGE VRUCHTEN
Mensen van buiten schudden hun hoofd 
als ze zien hoe de kerk met homoseksuelen 
omgaat. Het zicht op Gods goedheid raakt 
verduisterd. Heteroseksuele christenen gaan 
twijfelen aan de houdbaarheid van hun ge-

loof. Ze ervaren een kloof tussen hoe ze per-
soonlijk willen omgaan met homoseksuelen, 
en wat de kerk van hen vraagt. Niet omdat de 
kerk een moreel hoge lat neerlegt, maar naar 
hun ervaring juist een achterhaalde, immorele 
norm oplegt. Waar de apostel Paulus er in zijn 
brieven op hamert dat de christenen goed 
bekend moeten staan bij buitenstaanders, 
staan wij slecht bekend, als discriminerende, 
uitsluitende fanatici. Het bruiloftsmaal van het 
Lam verwordt tot een feest waarbij mensen 
zich afvragen of ze er uit principiële overwe-
gingen niet bij vandaan moeten blijven. Het 
kruis van Christus en het wonder van de op-
gestane Heer komen in de schaduw te staan 
van vruchteloze normen. Dat wat een feest 
moet zijn, leidt tot verdriet.

Als wij homoseksuelen een huwelijk, of zelfs 
een relatie ontzeggen, dan heeft dat meestal 
ook impact op hun existentiële zelfbeeld, en 
hun geloof. Als wij hen buiten het huwelijk 
sluiten, sluiten wij hen dan daarmee niet 
onbedoeld impliciet ook buiten het verbond? 
Zeggen we dan daarmee niet dat zij niet 
voldoen aan het beeld van God? Is het dan 
niet vreemd dat zij dat onbewust ervaren alsof 
Gods liefde en trouw niet voor hen bedoeld 
zijn? Dan breken we het goddelijke beeld 
van het huwelijk voor hen af, en verlaten zij 
massaal de kerk. De pastorale nood onder 
onze homoseksuele broeders en zusters is 
groot. Velen van hen denken aan suïcide, of 
hebben een negatief zelfbeeld. Sommige 
christelijke gezinnen breken, er zijn ouders 
die hun kinderen niet meer zien, anderen wor-
den verscheurd tussen hun (veronderstelde) 
gehoorzaamheid aan God en de liefde voor 
hun kinderen. Velen van hen verliezen hun 
geloof in God. Welke waarden worden ge-
diend met deze normatieve benadering van 
het huwelijk?

VARIATIE
Wij geloven dat God de schepping heeft 
geordend. Dag en nacht wisselen elkaar af, 
het land en de zee zijn van elkaar geschei-
den. Vogels vliegen door de lucht, vissen 

De 
scheppingsorde 
is een teken van 
Gods macht en 
kracht [...] geen 

norm waaronder 
mensen gebukt 

moeten gaan. 
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zwemmen in het water, de zon en de maan 
verlichten de dag en de nacht. De mens is 
geschapen naar Gods beeld: mannelijk en 
vrouwelijk. Deze orde is een zegen, zonder 
haar kunnen wij niet bestaan. Maar Gods 
scheppingsorde kent ook variatie. Mensen 
die celibatair leven zonder ‘tegenover’. Dieren 
die zich bewegen tussen de domeinen. Er 
is een branding tussen zeeën en land waar 
kinderen spelen in de zomer. Er zijn mensen 
die zich bewegen tussen de geslachten. Er 
zijn maanloze nachten, en dagen waarop de 
maan hoog aan de hemel staat. Er zijn gezin-
nen met biologische en aangenomen kinde-
ren.

De scheppingsorde is een teken van Gods 
macht en kracht, ze verwondert ons, en helpt 
ons om God te aanbidden. Ze is geen norm 
waaronder mensen gebukt moeten gaan. 
Variatie en diversiteit zijn ingeschapen en hel-
pen ons om onszelf nooit als vanzelfsprekend 
te zien. Onverwachte gesprekken, bijzondere 
talenten, een verbreding van ons denkkader. 
Het nuanceert menselijke verhoudingen. Va-
riatie en diversiteit zijn niet zonder moeite en 
verdriet. Het is niet altijd makkelijk om te zien 
waar Gods schepping eindigt, en de zonde 
begint, noch bij homoseksualiteit, noch bij 
heteroseksualiteit. Wel weten we dat God de 
Schepper ons nabij wilde komen. Zijn optre-
den als mens begon op een bruiloft. Toen er 
meer wijn was gedronken dan verwacht stak 
Hij geen normatief vingertje op, maar onder-
streepte Hij de vreugde van het huwelijk door 
nieuwe wijn te scheppen.

EVANGELIE
In het brandpunt van de geschiedenis, op het 
hoogtepunt van Gods heilsplan, doorbreekt 
Christus alle domeinen en scheppingsorden. 
Hij is God, maar werd mens. Hij (die nooit 
trouwde) hing aan het kruis, tussen hemel en 
aarde. Het werd donker, midden op de dag. 
De God die ‘Ik zal er zijn’ heet, verliet Hem. 
Hij stierf onder de rechtvaardige, maar onver-
diende toorn van God. Maar Hij, die over het 
water liep, overwon de dood. ’s Morgens in 

de schemering, toen de nacht voorbij was, 
maar nog voordat de dag aangebroken was, 
stond Hij op uit de dood, zodat wij die de 
dood hebben verdiend aangenomen kinde-
ren van God kunnen worden. Hij voer naar de 
hemel. We geloven dat Hij terug zal komen, 
dan zal de zon verduisterd worden, en zal er 
geen zee meer zijn. In Jezus Christus is alles 
anders. Hij relativeert de scheppingsorde, 
zoals dat al eerder gebeurde bij Abraham en 
Sara, bij Jacob en zijn (bij)vrouwen, bij Joas 
en bij Mozes, bij Tamar en Ruth, bij Ohola en 
Oholiba. 

We mogen als Kerk toeleven naar de bruiloft 
van het Lam. Een feestmaal voor ieder die 
in Hem gelooft. Het feest van Gods liefde en 
trouw waar al onze huwelijken naar verwijzen, 
alle huwelijken die de liefde en de trouw van 
God weerspiegelen, of dat nu homoseksue-
len of heteroseksuelen betreft. Ze verwijzen 
naar het feest dat we mogen vieren omdat 
God trouw bleef, en Zijn liefde voor zondaren 
de doorslag gaf. Al onze normen staan in het 
teken van die eeuwige waarden. Want wij pre-
diken uiteindelijk niets anders dan dat: Jezus 
Christus, en die gekruisigd! Laat niets tussen 
ons en dat Evangelie in komen te staan.
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GEBRUIK VAN ‘SCHEPPINGS 
(ORDENINGEN)’ IN HET VERLEDEN
Als we ons afvragen of er ‘scheppingsorde-
ningen’ zijn, en zo ja, wat we daaronder moe-
ten verstaan, en welke dat dan zijn, komt het 
huwelijk als eerste en naar mijn overtuiging 
ook als enige in aanmerking. Protestantse 
christenen hebben in de afgelopen eeuwen 
ook het volk wel een ‘scheppingsordening’ 
genoemd, en met behulp daarvan slavernij, 
kolonialisme en apartheid gerechtvaardigd. 
Het waren voor een deel ook dezelfde chris-
tenen die ook de overheid als ‘scheppings-
ordening’ hebben bestempeld, om daarmee 
een sterke staat te wettigen tegenover de uit-
holling van autoriteit die men met lede ogen 
aanzag; het gevolg was dat allerlei onrecht 
dat door de overheid werd uitgeoefend bui-
ten de kritiek van het spreken van de Schrift 
hierover kon worden gehouden. 

Huwelijk als scheppingsgave van God 
In het geval van volk en staat was het zoge-
naamde Schriftberoep altijd problematisch, 
om het vriendelijk te zeggen, maar ten aan-
zien van het huwelijk ligt dat anders. Men 
bestempelt dat vandaag wel, ook in kerkelijke 
stukken, als een ‘sociaal construct’, maar Ge-
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nesis 2 spreekt andere taal. Adam en Eva ontvangen elkaar uit Gods hand en 
herkennen elkaar als wezenlijk bij elkaar behorend. Het zegt ook veel, merkt 
het klassieke gereformeerde huwelijksformulier op, dat Christus het huwelijk 
als instelling van Zijn hemelse Vader eerde door Zijn tegenwoordigheid op 
de bruiloft te Kana. In verschillende beelden verwijst Jezus ook zelf naar het 
huwelijk, en dat gaat soms ook verder dan enkel een voorbeeld. Zo zegt Hij 
van de tijd van Zijn omgang met de leerlingen dat ‘de Bruidegom’ bij hen is 
en zij daarom feest vieren (Markus 2:19). En Hij laat zien het huwelijk hoog te 
achten, als Hij zegt dat de gemakkelijke praktijk van echtscheiden in het rab-
bijnse jodendom in die dagen ‘van den beginne’ zo niet is geweest (vergelijk: 
Mattheüs 19:3-9). 

De structuur van de schepping
Tot zover over het huwelijk – maar ik merk nog wel met nadruk op dat dat 
iets anders is dan de man-vrouwverhouding. Als een ‘onderdanige’ positie 
van de vrouw met een beroep op de schepping wordt verdedigd, speelt 
een visie op ‘heersen’ en ‘onderdaan zijn’ mee die we onder andere ook bij 
‘scheppingsordeningen’ als volk, staat, ras tegenkomen. We zullen zien dat 
dat bij het huwelijk anders is en dat dat ook inhoudt dat het niet een vorm of 
structuur is die we kunnen ‘vastleggen’ en ‘handhaven’.

Ik ga nu eerst naar de ‘orde’ of ‘structuur’ van de schepping in het algemeen. 
Kunnen we daarvan wel spreken? Dat lijkt me eigenlijk niet aan twijfel onder-
hevig te kunnen zijn. God heeft de wereld en alles en iedereen erin niet als 
toevallig samenstel van willekeurigheden en grilligheden gemaakt. Nee, ik 
bedoel niet dat we nu triomfantelijk met de idee van een intelligent design 
moeten schermen, alsof we met ons verstand de rationaliteit van de gescha-
pen werkelijkheid kunnen aantonen. Ik volg liever de weg van de ‘wijsheids-
boeken’ van het Oude Testament. Daarin wordt het nodige gezegd over hoe 
de wereld in elkaar steekt en worden op basis daarvan levenslessen gege-
ven die bij de volkeren rondom Israël ook bekend waren. De boeken Job en 
Prediker laten elk op eigen wijze zien dat we niet moeten denken aan een 
rationele argumentatie inzake de redelijkheid van het geloof in de Schepper, 
die vervolgens tot een wereldbeschouwing kan worden gemaakt. Nee, de 
‘vreze des Heren’ is de oorsprong van de wijsheid, zegt het Oude Testament 
op diverse plaatsen. Daarmee is gezegd dat je niet parmantig en eigenwijs 
moet doen alsof je nu wel weet hoe het leven in elkaar steekt. Het gaat erom 
eerbiedig en vertrouwend met en voor God te leven. Als je dat doet, doe je 
recht aan de geschapenheid van het leven. Je bouwt en bewaart, maar je 
buit niet uit. Je dient, en dat gaat niet samen met heersen. 

Traditionele en burgerlijke moraal
Nu, dat mag zo zijn, maar dat is niet wat het denken in ‘scheppingsordenin-
gen’ heeft aangezwengeld. Dat kwam pas echt tot ontwikkeling en kreeg 
een eigen vorm in een tijd, waarin de christelijke moraal ter discussie stond. 
Het was er een reactie op, een poging wat van de traditionele moraal te 
redden. De uitdrukking ‘traditionele moraal’ gebruik ik hier bewust: al eerder 
was namelijk de vormende kracht van de Reformatie op het menselijk leven 
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en samenleven stilaan omgezet in burgerlijke 
moraal. Eerst leek het er in de Verlichting op 
dat de rede, op haar zoektocht naar de ‘wet-

ten’ van het menselijk samenleven, ongeveer 
zou uitkomen bij de traditionele moraal. Maar 
de Verlichting radicaliseerde en na de Verlich-
ting kwam de Franse Revolutie en de negen-
tiende eeuw – en de mens verliet de behui-
zing van de traditionele moraal en ontdekte 
zichzelf als willend en denkend wezen. De 
autonomie werd uitgevonden.

Tegenreactie 
Een tegenreactie kon niet uitblijven. Tegen de 
revolutie werd een sterke staat als instelling 
van God geproclameerd. Geen Schriftbewijs? 
Wat dacht u van Romeinen 13:1? ‘De over-
heid is door God ingesteld’. Ja, zoiets staat er, 
maar dat wil nog niet zeggen dat de moderne 
staat een scheppingsstructuur is. Je hoeft 
geen theologie te hebben gestudeerd om 
te zien dat wat Paulus over de overheid zegt 
is ingebed in een betoog, waarin het gaat 
om de weg en het leven van de gemeente. 
Hoe kun je dan op de gedachte komen dat je 
zulke teksten mag gebruiken om een bepaal-
de menselijke structuur een hoge mate van 
onaantastbaarheid te verlenen? En dat tegen 
veel andere gedeelten uit de Heilige Schrift 
in?!

Wanneer eind negentiende eeuw de emanci-
patie van de vrouw gestalte begint te krijgen, 
wordt de patriarchale cultuur, waarbinnen 
de in de Bijbel beschreven mensen leven, tot 
norm verheven en vereeuwigd. En wanneer 
de twintigste eeuw aanbreekt, gaat men 
in rechts-antidemocratische kringen – met 
name in Duitsland – ‘schepping’ anders 
verstaan, namelijk als de eigen, ongecontro-
leerde, bij tijden woeste en wrede gang van 
de geschiedenis. En ‘scheppingsorde’ moet 
nu dienen om volk en ras hogere wijding te 
geven. 

Waarom ‘scheppingsordeningen’?
Maar waarom gingen uitgerekend christenen 
grijpen naar ‘scheppingsordeningen’? Nu, 
dat was omdat men zag dat de mens zichzelf 
ging opwerpen als de architect van zijn leven. 
Uiterst bezorgd nam men waar dat het geloof 
in God ter discussie kwam te staan, met alle 
gevolgen van dien voor de samenleving. En 
men zag ook geen leeuwen en beren die er 
niet waren, er woelde en woelt wel het no-
dige om verandering, waarbij je je hart kunt 
vasthouden. Uit de negentiende eeuw die in 
hoge mate werd bepaald door de uitkomsten 
van de Franse Revolutie kwam de twintigste 
eeuw voort, met het demasqué van ideolo-
gieën als fascisme en ook communisme. 

Levende God buiten haken gezet
Niettemin, door structuren voor heilig te ver-
klaren, die weliswaar door God zouden zijn 
gegeven, maar die wij zelf door middel van 
wetten in stand kunnen en moeten houden, 
heeft men de levende God buiten haken 
gezet. En ook christenen – conservatieve 
lutheranen in Duitsland, oer-gereformeerde 
boeren in Zuid-Afrika – zijn niet van nature 
gevrijwaard tegen de zonde. Wat we zien 
gebeuren is dat het beroep op ‘scheppingsor-
deningen’ aan degenen die de macht heb-
ben een legitimatie kan verschaffen om hun 
persoonlijke en groepsbelangen vrij baan te 
geven. Met alle gevolgen van dien – gelegiti-
meerde onderdrukking van mensen van een 
andere groep of ras, innerlijke uitholling van 

De mens 
ontdekte zichzelf  

als willend en 
denkend wezen.
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eigen geloof. Om nog maar te zwijgen van 
het geloofwaardigheidsverlies van de kerk 
en het christelijk geloof dat er het gevolg van 
was.

WAT ER VOOR DE ‘SCHEPPINGSORDE’ 
IN DE PLAATS IS GEKOMEN
In de ethiek geldt het inmiddels als een 
‘doodzonde’ om te pogen uit de werkelijk-
heid van het leven op enigerlei wijze morele 
normen af te leiden. ‘Gij zult niet van “is” tot 
“ought” concluderen!’ Daarvóór al was een 
beroep op het gezag van heilige teksten of 
traditie in de ethiek tot contrabande verklaard. 
Om een lang verhaal kort te maken: de kern 
van de ethiek kan alleen nog maar in het ‘au-
tonome subject’ liggen. Werd dit subject ooit 
vooral als ‘redelijk-zedelijk’ wezen gezien, nu 
is het iemand die vooral ‘wil’ is en zo vorm-
geeft aan het eigen levensontwerp. Als er nog 
‘doodzondes’ zijn, dan is het dat je niet uit je 
leven haalt wat erin zit en niet de stem van je 
hart volgt. Althans, voor zover de omstandig-
heden jou daarvoor de speelruimte geven 
én je anderen geen schade toebrengt door 
het volgen van jouw diepste verlangens. In 
deze benadering van relaties en seksualiteit 
kan er uiteraard geen sprake van zijn dat er 
andere beperkingen aan seksueel verkeer 
worden gesteld dan alleen dat het vrijwillig en 
respectvol dient te zijn. Pedoseksualiteit kan 
daarom niet en seks met dieren is ook hoogst 
problematisch. Maar verder – laat het vooral 
vrijheid blijheid zijn!

Keerzijde van vrijheid
Intussen betekent dat niet dat er zich geen 
problemen voordoen. Ik stip twee velden 
aan. Het eerste is het terrein van de seksua-
liteit zelf. De ‘me too’-discussie laat zien dat 
de vrijheid van de seksuele revolutie van de 
vorige eeuw een keerzijde heeft. Het zegt 
wel iets, dat men in Zweden zo ver gaat om 
mensen die met elkaar seks gaan hebben 
een vorm van schriftelijke instemming te laten 
tekenen. Inmiddels zien we de ontwrichtende 
gevolgen van beschuldigingen van seksueel 
misbruik in het verleden, ook waar die nooit in 

een formele aanklacht en een proces (kun-
nen) uitmonden. Hoe vrij en ruimdenkend we 
ook zijn, er blijkt pijn en/of rancune te zitten 
bij dames die op een bepaalde manier heb-
ben kennisgemaakt met die leuke Bill Cosby, 
president Donald Trump, D66-leider Alexan-
der Pechtold en de aanvankelijk smetteloos 
en onkreukbaar geachte kandidaat voor het 
Amerikaanse hooggerechtshof Brett Kavan-
augh, om over al die andere namen maar te 
zwijgen. Het ogenschijnlijk vrije veld van de 
seksualiteit blijkt vol voetangels en klemmen 
te zitten. Komen we wel uit met onze ethisch 
adagium van vandaag?

Genderdiscussie
Een tweede veld is de genderdiscussie. Daar 
komen de achterstelling van de vrouw, maar 
ook de structurele habitat waarin kinderen 
worden grootgebracht en uiteraard de seksu-
aliteit aan de orde. Ook hier gaat het om een 
ter discussie stellen van het ‘is’, tot het uiterste 
doorgevoerd, met zelfs een conflict tussen 
lichaam en geest als gevolg. 

Levensvormen 
Het derde en laatste veld heb ik al aangestipt: 
de levensvormen, waarin mensen hun weg 
zoeken en kinderen grootbrengen. De onver-
breekbaarheid van het huwelijk is een gepas-
seerd station, ook in christelijke kring als ik het 
goed zie, en veel kinderen weten inmiddels 
niet meer wat een stabiele gezinssituatie met 
de bijbehorende geborgenheid inhoudt. 
Nu de kinderen uit gebroken gezinnen vol-
wassen zijn en beginnen te praten over wat 
een scheiding met hen heeft gedaan, begint 
langzaam tot ons door te dringen dat de zo 
vurig gepropageerde vrijheid ook een keerzij-
de heeft.

Hakken in het zand of meebewegen
De kerk en de christelijke ethiekbeoefening 
laten in onze tijd vooral twee lijnen zien. De 
eerste is: de hakken in het zand, vasthouden 
aan de orde van de schepping. De andere 
is: meebewegen met de ontwikkelingen in 
de samenleving en de invulling van relatie-
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vormen aan mensen overlaten. De benade-
ring van Karl Barth, om de structuren steeds 
opnieuw af te lezen aan Gods genade in 
Christus is naar de achtergrond gegaan. 
Goed daarin is, dat we nergens over structuur 
of levensvorm kunnen en mogen spreken 
buiten de kennis van en omgang met Jezus 
Christus om. Nadeel is, dat elke vorm van aan-
dacht voor hoe het menselijk leven in elkaar 
steekt, het verwijt naar zich toe krijgt buiten 
het geloof in Christus om te redeneren, en 
daarmee allerlei gevaar te lopen, met name 
dat van beschadiging van de humaniteit. 

‘SCHEPPING’ ALS LEVENSVORM 
Het wordt tijd dat ik mijn kaarten op tafel leg 
en aangeef hoe ik meen dat ‘schepping’ wél 
ter sprake kan komen. Na het voorgaande is 
wel duidelijk dat we niet de fout moeten ma-
ken om in onze ethische bezinning primair in 
reactie op ontwikkelingen in de samenleving 
te zijn, alsof we wel weten wat de Bijbel ons 
heeft te zeggen. Dat lijkt mij een ernstige en 
zelfs fatale vergissing. We staan er dan alleen 
voor in de discussie, met onze ‘waarden en 
normen’ van gisteren. We zitten ernaast als 
we denken te weten dat Psalm 119:105 een 
mooie tekst voor de persoonlijke levenswan-
del is, die alleen betrekking heeft op de paar 
onduidelijkheden die na lezing van de Tien 
Geboden nog zijn overgebleven. De Tien 
Geboden zijn Gods ‘levende woorden’ (Han-
delingen 7:38); ze staan niet ons als ‘dode 
letter’ ter beschikking, als door ons te han-
teren regels. Het zijn de woorden waarmee 
de Schepper en Verlosser van deze wereld 
ons in de ruimte zet en wegen voor ons open 
doet, door ons in en met Zijn Woord als licht 
die te wijzen, om de goede werken te zien die 
Hij voor ons heeft klaargelegd, opdat wij erin 
zouden wandelen (Efeziërs 2:10). 

Rechtvaardiging en Heiliging
We dienen ons ervan bewust te zijn – zoals de 
Theologische Verklaring van Barmen uit 1934 
zegt – dat er geen levensterreinen zijn waar 
we de rechtvaardiging en heiliging van God 
in Christus niet nodig zouden hebben.

Bij dat laatste begin ik: we hebben overal en 
altijd de rechtvaardiging en heiliging in Chris-
tus nodig. Dat houdt in dat we niet moeten 
denken dat we ergens nog een restje ‘schep-
ping’ hebben, dat we alleen maar hoeven te 
erkennen en respecteren. Dus: er stilzwijgend 
van uitgaan dat je als je getrouwd bent als 
man en vrouw zonder meer goed zit en dat 
mensen met een andere seksuele gericht-
heid een probleem hebben. Zo is het niet, 
waar en hoe we ook leven, we hebben altijd 
en overal de rechtvaardiging en heiliging 
van God in Christus nodig. Daarom is één 
van de basisuitgangspunten van deze dag: 
er zijn niet bepaalde mensen die ‘een pro-
bleem hebben’, wij zitten allemaal in hetzelfde 
schuitje. We spreken dus niet-Bijbels over 
‘schepping’ als we denken dat er iets bestaat 
als een ongeschonden herinnering aan hoe 
God het precies heeft bedoeld, zodat daar-
aan af te lezen is hoe wij het nog altijd vorm 
moeten geven en liefst als samenleving in 
stand zouden moeten houden. Nee, Bijbels 
spreken over ‘schepping’ houdt in dat de 
Schepper met ons meegaat in de val. En niet 
om ons een norm voor te houden en op te 
roepen ons daaraan te houden, maar door 
zich als Schepper in de gebroken situatie van 
na de val reddend, reinigend, richtingwijzend 
en tegen het kwaad bewarend actief te laten 
gelden. 

Goede en heilzame levensvormen
Maar ook al is er – zoals Genesis 3 ons duide-
lijk maakt – geen weg terug van ons uit naar 
de goede schepping, dat houdt niet in dat de 
God die met ons meegaat in de val de goe-
de en heilzame structuren van de door Hem 
geschapen werkelijkheid loslaat. Laat me het 
illustreren aan familie en gezin. In een belang-
rijk document dat vier christelijke ethici onge-
veer tien jaar geleden uitbrachten,1 wordt niet 
een bepaalde uitgewerkte familiestructuur 
dwingend opgelegd, maar eenvoudig waar-
genomen welke verbanden en structuren er 
zijn en hoe ze functioneren. De auteurs om-
schrijven hun benaderingswijze als ‘ascrip-
tief’. Daarmee geven ze aan dat het alternatief 
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‘descriptief’ (beschrijvend) versus ‘prescriptief’ (voorschrijvend) willen ontstij-
gen. De benadering van familie en gezin is vandaag vaak sterk sociologisch 
gekleurd en in zoverre ‘descriptief’, en we kunnen ook niet zonder. Sociale 
verbanden zijn aan allerlei veranderingsprocessen onderhevig en wie er iets 
over ten beste wil geven moet wel weten waarover hij of zij het heeft. Een 
‘prescriptieve’ benadering schiet tekort. Daarbij ga je namelijk voorbij aan 
wat er in de loop der tijden in de vormen van menselijk samenleven binnen 
familieverband is veranderd. De ‘ascriptive’ benadering van deze vier ethici 
heeft als uitgangspunt dat ieder mens wordt geboren in een vlechtwerk van 
relaties en dat het zaak is te zien welke structuur dit niet door ons gemaakte 
‘netwerk’ vertoont. Door te opteren voor de term ‘ascriptief’ laten de auteurs 
zien dat zij meer willen dan alleen maar beschrijven.2

‘Sociaal construct’?
Als we denken aan de hedendaagse discussies over relatievormen tussen 
mensen – zoals het huwelijk – en over bredere samenlevingsverbanden, dan 
zien we dat onze blik niet is gericht op de vlechtwerken waarin we worden 
geboren, maar op de relaties die we zelf aangaan en verbreken. Het stoelt op 
onze wil en heeft een hoog constructiegehalte, waarbij diepere gevoelsla-
gen worden verwaarloosd of zelfs genegeerd.3 Niettemin zijn we het er wel 
over eens dat voor een kind een omgeving van liefde, acceptatie en gebor-
genheid het belangrijkste is. Maar dan laat zich ook niet ontkennen dat het 
ertoe doet welke mensen er vorm aan geven. Kinderen die een echtschei-
ding van hun ouders meemaken zeggen niet: ‘Het was even vervelend toen 
mijn ouders uit elkaar gingen, maar met de nieuwe vriend of vriendin van 
mijn vader of moeder kan ik het prima vinden, en de sfeer van liefde, warm-
te en acceptatie is weer geheeld.’ Nee, de pijn van het uiteengaan van de 
ouders blijft. En we zien vandaag ook hoe geadopteerde kinderen naar hun 
ouders op zoek gaan, en kinderen die een donor als vader hebben de ano-
nimiteit aan hun laars lappen en gewoon willen weten wie hun vader is en of 
hij nog leeft.

Het manifest van die vier ethici laat ook zien dat grootouders hun eigen 
plaats hebben, en ooms en tantes, neven en nichten. Maar niet iedereen 
heeft die toch? Klopt, maar dan is daar een lege plek voor degene die het 
betreft. Ook als je je grootouders nooit hebt gekend – zoals dat bijvoorbeeld 
het geval was voor vele overlevenden van de Sjoa4 – dan heb je hen wel 
degelijk in het gemis. Zo zit het leven in elkaar, en niet omdat we dat elkaar 
aanpraten. Er is zelfs een contextuele therapie die op de diepe betekenis van 
deze familiestructuren is gebaseerd. 

Geen starre norm
Wat is hiermee gezegd? Nu, dat we op basis van een ‘ascriptieve’ benade-
ring kunnen zeggen dat we aan de structurele bepaaldheid van het men-
selijk bestaan niet voorbij moeten gaan. En dat als we op zoek gaan naar 
het werken van de Schepper, we er goed aan doen oog te hebben voor 
Zijn leiden van ons leven door deze bedding heen. Als Jezus het huwelijk 
onverbreekbaar noemt, stelt Hij niet een onverbiddelijke norm, maar verwijst 
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Hij naar het ‘in den beginne’ om ons te doen 
beseffen dat we ons vergissen als we denken 
dat er enkel netwerken bestaan die wij naar 
believen en goeddunken kunnen inrichten. 
Velen ervaren vandaag aan den lijve wat het 
in de praktijk betekent als het huwelijk als een 
in principe op te zeggen samenlevingsvorm 
wordt opgevat. 

Toch haalt Jezus geen streep door de ruimte 
die de wet van Mozes biedt om in de gebro-
kenheid van het leven te scheiden als het niet 
samen verder gaat. Maar dan niet omdat het 
niet meer verrijkend is of je toch niet zo goed 
bij elkaar past. Nee, vanwege de hardheid 
van onze harten (Mattheüs 19:8). Het kan dus 
niet een weg zijn die mensen kunnen gaan 
vanuit de gedachte: mooi, zoals God ons nu 
deze weg geeft.

Echtscheiding
Ga je dan altijd en per definitie tegen God 
in? Nee, God heeft toestemming tot een 
scheidbrief gegeven, Hij laat ons niet los in 
de gebrokenheid van het leven, maar daar 
wordt echtscheiding niet goed van. Ik heb 
als beginnend predikant aangehikt tegen de 
zinsnede in de kerkorde, dat de kerk niet zal 
adviseren tot echtscheiding. Gaandeweg heb 

ik begrepen dat het niet een manier was om 
met schone handen aan de zijlijn te blijven 
staan, maar de erkenning van het gegeven 
dat de kerk niet het recht en evenmin de 

macht heeft een huwelijk te beëindigen. Als 
mensen met verdriet in het hart, uitziend naar 
vergeving en toekomst, die weg gaan, gelo-
ven we dat God hen niet aan hun lot overlaat, 
maar ook dan hun levenspad tot een heils-
weg wil maken. 

IN HOEVERRE EN WAARVOOR KUNNEN 
WE ONS IN DE ETHIEK OP ‘SCHEPPING’ 
BEROEPEN?
Als we na het voorgaande naar het eigenlijke 
thema gaan, denk ik dat duidelijk is dat we 
af moeten van een rigide beroep op schep-
pingsorde. Dat het huwelijk van man en 
vrouw door God in het begin is gegeven, is 
niet een ‘scheppingsorde’ waaraan je in de 
kerk – en liefst ook in de samenleving – een-
voudigweg kunt vasthouden. ‘Schepping’ 
is niet het originele ontwerp – en daarmee 
basta.

Morele orde
‘Schepping’ is (1) dat God zelf in de gebro-
kenheid van de zonde de morele orde van de 
wereld – de ‘grondslagen’ van Psalm 11 – niet 
laat teloorgaan. Dat Hij vijandschap tussen 
vrouwenzaad en slangenzaad in stand houdt, 
wil ook zeggen dat de slang er niet in zal 
slagen het kwade tot iets goeds te maken. De 
Nazi’s hebben een ‘Umwertung aller Werte’ 
(in het Nederlands: herwaardering van alle 
waarden) gepropageerd, en ze hebben men-
sen daarin meegekregen. Maar ze zijn er niet 
in geslaagd de uitroeiing van hele groepen 
mensen, Joden, Roma, Sinti, homoseksuelen, 
geesteszieken en verstandelijk beperkten tot 
iets te maken, waarover men graag en met 
gepaste trots spreekt. Je moet echter niet 
denken dat je van hier uit een ethiek kunt 
opbouwen; want er niet in slagen mensen 
bij grof geweld en onderdrukking een ‘goed 
gevoel’ te laten krijgen, wil nog niet zeggen 
dat je al een basis van herstel hebt. Die heb 
je niet, die kan en wil God geven, in Christus, 
door de Heilige Geest. 

God is één
‘Schepping’ is (2) dat God de goede vormen 

We moeten af  
van een rigide 

beroep op 
scheppingsorde.
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die Hij aan de door Hem geschapen werke-
lijkheid gegeven heeft bewaart, zegent, doet 
gelden. Maar Hij doet het door en vanuit 
Christus. Er is ook geen andere toegang dan 
in Christus. De gedachte dat we ordeningen 
kunnen ‘handhaven’ berust op een ernstig 
misverstand. De structuren van Gods schep-
ping zijn niet een soort natuurwetten, die je 
maar hebt te eerbiedigen. Ze zijn geen for-
mele structuur, maar inhoudelijk gevuld met 
Zijn genadige trouw aan Zijn schepselen. Het 
spreken over ‘scheppingsordeningen’ gaat 
uit van een scheiding tussen God als Schep-
per en God als Verlosser. Die ‘scheur’ in ons 
beeld van God maakt dat het spreken over 
‘schepping’ vooral moreel van aard wordt en 
dat God hier als een soort eiser wordt gezien. 
Zijn rechtvaardigheid en Zijn barmhartig-
heid kussen elkaar dan niet, zoals Psalm 85 
het bezingt, maar ze zijn eerder rivalen. Een 
daardoor gestempeld godsbeeld heeft veel 
schade aangericht; dat komt, omdat het geen 
recht doet aan hoe de Bijbel over Gods ge-
rechtigheid en barmhartigheid spreekt. Maar 
ook als we belijden dat God ons genadig 
volgt in de diepe aantasting van het menselijk 
bestaan, moet erbij worden gezegd dat we 
er in alle opzichten Gods rechtvaardiging en 
heiliging bij nodig hebben. Ook dít mag niet 
een excuus worden om de zonde vrij baan te 
geven.

Het gaat ons allemaal aan
We kunnen ons dus niet afmaken van de 
vragen die homofiele gerichtheid van men-
sen oproepen, door naar een onveranderlijke 
scheppingsstructuur te verwijzen: ‘God crea-
ted Adam and Eve, not Adam and Steve.’ Het 
is gemakkelijk, zonder echt oog te hebben 
voor de ander. Je legt dan mensen lasten op, 
zoals Jezus het scherp formuleert in Mattheüs 
23, zonder zelf een vinger uit te steken om die 
mee te dragen. Het ís niet alleen maar het pak 
van die ander, het is ons gezamenlijke pak, en 
het is gezegd dat we die van elkaar moeten 
dragen (Galaten 6:1). En evenmin dat we eni-
ge halsbrekende hermeneutische toeren ma-
ken, om dan tot verbazing der beschouwers 

de Bijbel heel iets anders te laten zeggen dan 
er staat. Hermeneutiek is nodig, maar – daar 
komt Oliver O’Donovan terecht voor op – ze 
heeft alleen dan recht van bestaan in de chris-
telijke theologie en in de kerk, als we erop uit 
zijn God daadwerkelijk te gehoorzamen.5

HOMOSEKSUELE RELATIES EN  
HOMOHUWELIJK
Welke weg doet zich van hier uit voor? Nu, 
als niet alleen homoseksuele mannen en 
vrouwen een probleem hebben, maar wij 
allemaal. En wij er allemaal van leven dat God 
achter ons aan gaat in de val en ons in Zijn 
genade een plek geeft om te schuilen, bij 

Zijn rechtvaardiging en heiliging, dan is dat 
dus waar pastoraat zich op moet richten in 
de gemeente van Christus. Dienstbaar aan 
de Goede Herder. En als mensen een andere 
gerichtheid bij zichzelf bespeuren, erkennen 
dat je met hen in dezelfde boot zit, en dat de 
kernvraag voor iedereen is: of je je rechtvaar-
diging en heiliging van Christus verwacht. 

Variatie in samenlevingsvormen
De Bijbel laat ons veel vreemde samenle-

Wij leven er 
allemaal van 

dat God achter 
ons aan gaat in 
de val en ons in 
Zijn genade een 
plek geeft om te 

schuilen.
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vingsvormen zien, met allerlei varianten. 
Jakob die een nacht wordt gehuurd voor 
een paar liefdesappels, Abigaïl die als dank 
in Davids harem wordt opgenomen, Esther 
die in een huwelijk zit dat een veld met hoog-
spanningskabels lijkt … Wat speelt er allemaal 

niet tussen mensen? En we mogen geloven 
dat God op Zijn stille manier in al die vreemde 
samenlevingsvormen rechtvaardigend en 
heiligend aanwezig is. Zó denken we Hem als 
Schepper. 

Dan staat ons niet anders te doen dan mee te 
tillen aan de moeite van hem en haar die zich 
oprecht voelen aangetrokken tot de ander, 
niet enkel seksueel, maar als ‘hulp tegenover 
je’, mens die in liefde jouw tochtgenoot door 
het leven wil zijn, in wie je in je diepste wezen 
kunt weten erkend, herkend, aanvaard en 
bemind. Je tilt mee, je lijdt mee. Want lijden 
maakt deel uit van de gebrokenheid van 
dit bestaan. Als je dat doet, hoeft dat niet te 
betekenen dat je meegaat in een denken 
dat de Bijbel terzijde legt. Nee, je kijkt dan 
hoe God Zijn weg gaat met mensen, door 
alle gebrokenheid heen, en zich in Christus 
de Goede Herder betoont. En bang hoeven 
we ook niet te zijn, als we gelovig weten dat 

God de grondslagen van Zijn schepping niet 
erodeert, maar ze altijd weer laat gelden. Hij 
laat het werk van Zijn handen niet los, maar 
bewaart het op Zijn wijze. 

Kerk en Stadhuis
Zo zou ik graag zien dat we in de gemeen-
te met elkaar omgaan, in dit geloof. En de 
wetgeving, het homohuwelijk? Nu, wat we 
ook in wetgeving regelen, het huwelijk is 
alleen een huwelijk tussen man en vrouw. 
In de genderdiscussie wordt een felle strijd 
geleverd om de structuren van menselijk le-
ven grondig overhoop te halen. Men streeft 
naar vergaande wetgeving. Dat laatste kan 
slagen, maar wat niet zal slagen is de veran-
dering van de bedding van het leven zelf en 
de ‘structuur’ van het leven die daarmee is 
gegeven.

Dat neemt niet weg dat het me goed lijkt om 
gegroeide nieuwe vormen van samenle-
ven een wettelijke vorm en daarbij horende 
bescherming te geven, zonder daarbij een 
waardeoordeel over die vormen als zodanig 
uit te spreken. Het burgerlijk huwelijk was ooit 
niet een dankbare erkenning van hoe God 
ons leven heeft gevormd, maar een zekere 
wettelijke bescherming van een bepaalde 
samenlevingsvorm. Dat die één op één over-
eenkwam met wat de kerk als de normatieve 
structuur van het huwelijk beleed, heeft het 
misverstand mogelijk gemaakt dat de over-
heid het huwelijk handhaaft zoals de Bijbel 
erover spreekt. Dat doet de overheid niet, 
want dat laat zich niet handhaven als een 
menselijke levensvorm. 

(Homo)huwelijk
Op grond van deze overwegingen zou ik niet 
alleen bij voorkeur niet spreken van een ho-
mohuwelijk, maar ook in het algemeen heel 
terughoudend willen zijn in het spreken over 
‘huwelijk’. Wie er een menselijk sociaal con-
struct onder verstaat, kan wat mij betreft liever 
over een ‘samenlevingscontract’ spreken, 
want meer is het niet. Waar niet de erkenning 
is dat wij onder de boog van Gods beloften 

Wat we ook 
in wetgeving 
regelen, het 

huwelijk is alleen 
een huwelijk 

tussen man en 
vrouw.
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de door Hem in de schepping gegeven 
levensvorm van man en vrouw mogen bin-
nengaan, onder Zijn zegen, waarbij Hij zelf als 
bij de ark van Noach de deur achter ons sluit, 
ontbreekt het besef van wat een huwelijk in 
Bijbelse zin is. 

Tegelijk, juist het weten van Gods ontfermen-
de liefde in Christus als diepste geheim van 

het huwelijk en als enige mogelijkheid om als 
twee zondige mensen gezegend door het le-
ven te gaan, zal ons mild maken waar het om 
mensen van hetzelfde geslacht gaat, in elk 
geval niet veroordelend, maar meezoekend 
en meebiddend om de weg van Christus te 
gaan. Dat is de veiligheid in Gods genade, en 
broeders en zusters binnen de gemeente van 
Christus hebben er recht op die te ervaren.

1  Gerrit Höver, Gerrit G. de Kruijf, Oliver O’Donovan & Bernd Wannen-
wetsch, ‘The Freedom of the Family. An Ecumenical Contribution to 
a European Debate‘, in: Gerrit Höver, Gerrit G. de Kruijf, Oliver O’Do-
novan & Bernd Wannenwetsch (Hg.) Die Familie im neuen Europa, 
(Ethische Herausforderungen und interdisziplinäre Perspektiven 
Bd. 9), Münster 2008, 9-60 (ingekort en vertaald: ‘De vrijheid van de 
familie. Een oecumenische bijdrage aan een Europese discussie’, 
in: G.G. de Kruijf & P. Schaafsma, Meer dan een optelsom. Kantteke-
ningen bij de waarde van het gezin, Kampen 2008, 13-39).

2  Vgl. Höver e.a., ‘The Freedom of the Family’, 13v.
3  Vgl. Dorien Pessers, Verdwaalde seksen. Over sperminators, me-

troseksuelen en autocopieën, Annalen van het Thijmgenootschap 
jaargang 91 (2003) aflevering 4, Nijmegen 2003, 12: ‘Onder invloed 
van een politiek o zo correcte hogere en middenklasse werd het 
familierecht gedemonteerd en aangepast aan de verlangens van 
de seksuele en relationele zelfbeschikkers. Hun nieuwe beginsel 
van de individuele zelfbeschikking heeft het familierecht inmiddels 
zodanig gesubjectiveerd dat er van zijn institutionaliserende en 
symboliserende functie weinig meer over is. Het rechtsgebied is 
steeds minder de uitdrukking van een boven-individuele ordening 
van duurzame verhoudingen tussen mannen, vrouwen en hun 
kinderen. Steeds meer daarentegen lijkt het familierecht op een 
gereedschapskist waarmee burgers – mede dankzij de medische 
biotechnologie – hun eigen verwantschapsrelaties en stambomen 
in elkaar kunnen knutselen.’

4  Sjoa of Holocaust. De systematische Jodenvervolging en genocide 
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

5  Oliver O’Donovan, A Conversation Waiting to Begin. The Churches 
and the Gay Controversy, Norwich 2009), 69: ‘A discipline of biblical 
“hermeneutics,” i.e., of interpretation, has no point unless we are 
resolved to be obedient.’ Hij schrijft dit in zijn boek over de discussie 
over homoseksualiteit in de Anglicaanse kerk, maar in een ander 
artikel uit dezelfde tijd laat hij zien dat het wat hem betreft over de 
hele linie geldt: ‘A discipline of biblical “hermeneutics”, of interpre-
tation, has no point unless it is undertaken out of a sense of need 
and unless we are resolved to be obedient.’ (Oliver O’Donovan, 
‘The Moral Authority of Scripture’, in: M. Bockmuehl & A.J. Torrance 
[red.], Scripture’s Doctrine and Theology’s Bible. How the New Tes-
tament shapes Christian Dogmatics, Grand Rapids 2008, 168v)
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In het Groninger Westerkwartier, waar 
ik ooit begon als dominee, deden de 
verhalen nog steeds de ronde: die van 
de executie van 22 mannen. Ze waren 

gewurgd aan een paal en daarna verbrand. 
Veroordeeld in het midden van de 18de 
eeuw vanwege ‘sodomie’. Het gebeurde op 
24 september 1734 in Faan, een buurtschap 
tussen Niekerk en Zuidhorn. En tweehonderd 
jaar later werd er nog steeds aan gedacht en 
over gepraat. 

‘Sodomie’, zo heette destijds de seksuele 
omgang tussen mannen: een regelrechte 
verwijzing naar Genesis 19. Dat Bijbeldeel 
gaat over de mannen van Sodom die de 
vreemdelingen willen verkrachten die bij Lot 
gekomen zijn om te overnachten. Lot wil het 
gastrecht niet schenden, brengt de vreem-
delingen dus niet naar buiten, maar biedt zijn 
twee dochters aan. Die willen de mannen van 
Sodom echter niet, ze willen alleen seks met 
de vreemdelingen. Het is een vreselijk verhaal 

Homo en hetero:  
als christenen samen 
onderweg
Wim Dekker
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van gruwel en geweld. 
Mensen die we nu homoseksueel noemen 
hebben door de eeuwen heen steeds te 
horen gekregen, dat ze net zo waren als de 
inwoners van Sodom, die vanwege hun gru-
welijke zonden allen werden getroffen met 
vuur en sulfer uit de hemel. We begrijpen dat 
op grond van deze uitleg een executie aan 
een wurgpaal niet zo’n heel grote stap is. We 
kijken er vandaag allemaal met verbijstering 
naar en realiseren ons dat een verkeerd ge-
bruik van de Bijbel tot de meest verschrikkelij-
ke dingen kan leiden.

BIJBELTEKSTEN
In datzelfde Groninger Westerkwartier werd 
ik predikant in de Nederlands Hervormde 
Kerk in het midden van de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Ik was er naartoe gegaan op 
verzoek van de IZB (Hervormde Bond voor 
Inwendige Zending op gereformeerde grond-
slag) en de Gereformeerde Bond, omdat 
sommige gemeenten daar het orthodoxe 
geluid graag wilden versterken. Er was veel 
weerstand van andere hervormde collega’s 
en gemeenten, die vreesden dat een heel 
nieuwe en veel strengere leer zou worden 
verkondigd dan ze ooit waren gewend.

Iemand die daar niet bang voor was en daar 
ook openlijk voor uitkwam was echter mijn 
homoseksuele collega Johan Jeltema. Hij 
was afkomstig uit een bevindelijk gerefor-
meerd gezin in de Friese wouden. Van jongs 
af aan wist hij dat hij homo was, maar hij was 
ook zeer gelovig en wilde graag dominee 
worden. Nu was hij als predikant bevestigd 
in het vanouds vrijzinnige Aduard. Een meer 
rechtzinnige gemeente wilde hem niet heb-
ben, maar de gemeente Aduard heeft een 
aantal goede jaren met hem gehad en hij 
was de collega in de Ring met wie ik en later 
ook collega Kees Tukker (een uitgesproken 
dominee van de Gereformeerde Bond) ons 
het meest verwant voelden. Hij woonde niet 
in de pastorie van Aduard, maar samen met 
zijn vriend in de stad Groningen. Dat was 
algemeen bekend, maar het was geen reden 

voor mij en mijn orthodoxe collega’s hem te 
mijden of van de kansel te weren. 

Jeltema is wat ouder dan ik, woont nog 
steeds samen met dezelfde vriend, en gaat 
nog steeds voor in gemeenten in het Gro-
ningerland, waar ik ook voorga. Natuurlijk 

vroeg ik hem op zeker moment: ‘Hoe zie jij 
dan de veroordeling van homoseksualiteit 
in de Bijbel?’ Ik had er toen zelf nog niet veel 
over nagedacht, in onze opleiding was er ook 
nooit over gesproken, maar mijn gedachte 
was dat het niet klopte. Want behalve Gene-
sis 19 stond er toch nog een aantal gedeelten 
in de Bijbel, waar homoseksualiteit werd afge-
keurd? Zo meende ik althans te hebben be-
grepen. Ik denk aan Leviticus 18:22, Leviticus 
20:13, Richteren 19:1-30, Romeinen 1:26,27, 
1 Korinthe 6:9,10 en 1 Timotheüs 1:3-11. 

‘Al die gedeelten gaan niet over ons’, zei 
Johan Jeltema echter. Dat was nieuw voor 
mij. ‘Hoezo gaan die niet over jullie?’, vroeg 
ik. En nu weet ik het letterlijke antwoord niet 
meer, maar het kwam hier op neer: in al die 
teksten gaat het over mensen die God en hun 
naaste niet liefhebben. Het gaat over mensen 

Een verkeerd 
gebruik van 

de Bijbel kan 
tot de meest 

verschrikkelijke 
dingen leiden.
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die leven vanuit hun eigen hartstochten en 
begeerten, en de seksualiteit waarover wordt 
gesproken in die teksten staat in dienst van 
die egoïstische hartstochten. Je kunt met sek-
sualiteit elkaar echter ook dienen en vreugde 
geven in het spoor van de liefde. Dan is de 
eros, het verlangen naar bevrediging, verbon-
den met de agapè, de liefde die zichzelf niet 
zoekt, maar die altijd weer de ander opzoekt 
om hem tot zijn recht te laten komen. Met an-
dere woorden, dan gaat het in de homosek-
suele relatie niet om een van de werken van 
het vlees, waarover Paulus schrijft in Galaten 
5, maar om een oefening je door de Geest te 
laten leiden net zoals die oefening geldt voor 
alleenstaanden en heteroseksuele echtparen.

ROL VAN SEKSUALITEIT
Ik herinner me dat ik dankbaar was voor zijn 
uitleg, maar ik wist niet direct wat ik ervan 
moest denken. Het feit zelf dat je als man van 
een man kunt houden zoals ik zelf van een 
vrouw houd, was iets onbegrijpelijks voor 
mij. Dus laat staan dat ik me echt zou kunnen 
inleven wat het is om van een man te houden 
en tegelijk van God en Zijn Woord, zonder 
daardoor in gewetensproblemen te komen. 
Ik had duidelijk het gevoel: dat is voor mij een 
maatje te groot. Dat gevoel heb ik eigenlijk 
altijd gehouden, hoewel ik in de afgelopen 
veertig jaar hierna heel veel gesprekken heb 
gevoerd met homoseksuele medechristenen, 
die ongeveer hetzelfde zeiden: ‘Deze teksten 
gaan niet over ons.’

Ze zeiden er ook nog wel meer dingen bij, 
die ik nu allemaal niet kan noemen natuurlijk. 
Maar één ding wil ik er nog wel uitlichten, 
omdat daar, denk ik, ook zo’n gevoelig punt 
ligt wanneer het gaat om afwijzing en ook bij 
veel mensen: emotionele afkeer. Wanneer 
mensen denken aan een homoseksuele 
relatie, denken ze vaak snel aan seks, sneller 
nog dan wanneer het gaat om een heterosek-
suele relatie. En wanneer ze dan denken aan 
seks van mannen met mannen, komen de 
teksten uit Leviticus naar boven: het verbod 
om als man gemeenschap te hebben met 

een man, zoals je gemeenschap hebt met 
een vrouw. Dan gaat het dus om anale seks 
en veel mensen hebben daar zoveel emo-
tionele moeite mee, dat daarmee het hele 
onderwerp voor hen al is afgedaan. 

Ik heb geleerd dat je daarmee moet oplet-
ten. Er zijn net zoals dat bij hetero’s het geval 
is, grote verschillen in de rol die seksualiteit 
speelt in een homoseksuele relatie en ook in 
de wijze waarop gestalte wordt gegeven aan 
die seksualiteit. Een homoseksuele vriend, die 
ik al jaren ken, zei een keer tegen mij: ‘Jullie 
denken veel teveel, als je ons ziet, aan de seks 
waarover het gaat in Leviticus. Ik heb echter 
de jaren door een seksuele relatie gehad, 
waarvan geldt: als daar – op jullie manier – 
kinderen van hadden moeten komen, dan 
was het hooguit bij twee gebleven.’

De orthodox-joodse homo-activist Nadav 
Schwartz wil ook bij de letter van Leviticus 
blijven en wijst anale seks af, terwijl hij verder 
juist zijn naam als homo-activist alle eer aan-
doet. (Interview in Trouw, 4 augustus 2018).

Seksualiteit is er op allerlei manieren. Moeten 
we misschien ook leren de verantwoordelijk-
heid daarvoor bij de betreffende mensen zelf 
te laten zonder in hun slaapkamer te willen 
kijken. Net zoals we toch ook als heteroseksu-
ele mensen een eigen verantwoordelijkheid 
hebben en geen slaapkamergeheimen willen 
delen?

ADAM AND EVE
Nu heb ik het echter tot nu toe gehad over de 
bekende teksten in de Bijbel, die over homo-
seksuele handelingen gaan, maar waarvan 
veel homoseksuele christenen dus zeggen: 
‘Die teksten gaan niet over ons.’ Die teksten 
gaan over goddeloze mensen en wij willen 
volgelingen van Jezus zijn, met alle gebrek, 
maar toch: niet meer en niet minder dan wan-
neer we heteroseksueel zouden zijn.

Er is echter nog iets anders, dat het volgens 
mij moeilijker maakt, in elk geval ingewikkel-
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der. En dat is wat in het Engels dan zo mooi heet: God schiep Adam and Eve 
en niet Adam and Steve. Daarom kijken we nu nog even speciaal naar Gene-
sis 1 en 2. Daar gaat het over de schepping van de mens en later specifiek 
over de schepping van Adam en Eva. In Genesis 1 staat, dat God de mens 
schiep naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Daar staan 
voor ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ Hebreeuwse woorden, die zoiets betekenen 
als hol en bol. Het zijn geslachtelijke woorden. God heeft de mens gescha-
pen als man en vrouw, opdat ze de unieke biologische combinatie zouden 
vormen, waardoor geslachtsverkeer mogelijk is en kinderen kunnen worden 
geboren.

Homoseksualiteit komt daar niet voor. Dus wanneer sommige theologen 
vandaag stellen dat homoseksualiteit een variant is binnen de schepping, 
die de schepping alleen maar veelkleuriger maakt en we daar dus niet moei-
lijk over moeten doen, dan lijkt mij dat te kort door de bocht. Het mag zo zijn, 
dat de teksten in de Bijbel over homoseksualiteit steeds te maken hebben 
met goddeloze mensen en praktijken, de Bijbel kent nergens homoseksu-
aliteit als een uitvinding van de Schepper, die alles alleen nog maar mooier 
maakt. Blijft dan wel de vraag waarom homoseksualiteit er toch is, zowel in 
de dierenwereld als in de mensenwereld. Evenals trouwens ook biseksuali-
teit, aseksualiteit en zoiets als genderdysforie: mensen voelen zich niet thuis 
in het lichaam waarin ze zijn geboren. Die vragen zijn niet zomaar te beant-
woorden. Ze zijn te vermenigvuldigen met heel veel andere vragen over 
de goede schepping, die wij lang niet altijd als volkomen ervaren. De Bijbel 
beantwoordt die vragen niet. Wel staat de Bijbel vol verhalen die duidelijk 
maken dat de Schepper de Barmhartige is en de Bevrijder, en dat we met al 
het onvolkomene dus niet op onszelf zijn teruggeworpen.

Is homoseksualiteit dan een handicap? Dat woord werkt stigmatiserend. 
Dat zou ik daarom niet willen gebruiken. Trouwens het woord ’gehandicapt’ 
gebruiken we ook al minder dan vroeger, wanneer het gaat om allerlei afwij-
kingen van het gangbare. We gebruiken dan bijvoorbeeld het woord ‘anders 
begaafd’. Homoseksueel is ook zoiets: ‘anders begaafd’. Met heel mooie 
kanten, maar ook met lastige kanten en met verdrietige kanten. In de euforie 
van de homo-emancipatie van de afgelopen tientallen jaren mocht dat bijna 
niet meer worden gezegd, maar dat is ten onrechte. Homoseksueel zijn is 
een wijze van menszijn die echt lastige en verdrietige kanten heeft. Maar 
wanneer God de Barmhartige en de Bevrijder is, dan hoeven we niet in het 
lastige en verdrietige te blijven hangen. Dat is nu juist de kern van het Evan-
gelie. Dan hebben we ook zeker in de christelijke gemeente de opdracht 
onze homoseksuele broeders en zusters een weg te wijzen waardoor ze niet 
in het lastige en verdrietige hoeven te blijven steken.

EENLING IS GEENLING
Het ging zo even over Genesis 1: God schiep de mens mannelijk en vrouwe-
lijk, als hol en bol en zo bij elkaar horend. In Genesis 2 wordt dat op een an-
dere manier nog eens verteld. God schiep niet Adam and Steve, maar Adam 
and Eve. Eva wordt geschapen uit de rib van Adam en zij mogen een lichaam 
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samen vormen. Dat geeft grote vreugde, 
die veel verder gaat dan dat ze zich kunnen 
voortplanten. Dat laatste is wel een mooi 
geschenk, dat erbij wordt gegeven. Toch gaat 
het in Genesis 2 meer dan in Genesis 1 over 
nog iets anders. Adam is zo alleen. Hij ziet al 
de dieren langskomen en wordt jaloers op 
ze. Ze hebben allemaal een metgezel en hij is 
alleen. En dan zegt God: ‘Het is niet goed, dat 
de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken, 
die “als tegenover hem is”.’

Dat is veel meer en ook nog iets anders dan 
biologisch hol en bol. Die ander heft mijn 
eenzaamheid op in het anderszijn en zo toch 
ook weer zeer nabij zijn. Dat hoort nu ook 
wel typisch bij de Schepper God, van wie wij 
belijden dat Hij de Drie-enige is, niet eenzaam 
in Zichzelf, maar relationeel; in Zichzelf een 
liefdesrelatie van de Vader tot de Zoon en 
omgekeerd, waarbij de Geest steeds het lief-
desvuur aanblaast.

Het is niet goed, dat de mens alleen is. Dat 
geldt voor álle mensen, ook de homosek-
suele mens. Dat je niet alleen bent, hoort zo 
wezenlijk bij God, dat de mens als beeld van 
God ook is geschapen voor het niet alleen 
zijn. En wat bedoelen we dan met ‘niet alleen’ 
zijn? Meer natuurlijk dan gezelligheid en 
oppervlakkige contacten. Dan bedoelen we 
het diepe gekend zijn in liefde, afspiegeling 
van de liefde in God zelf en bedoeld om te 
worden weerspiegeld in Zijn schepselen. Ho-

moseksuele mensen hoeven naast het lastige 
en verdrietige waarmee ze hebben te maken, 
niet ook nog eens de last te dragen dat ze 
alleen zouden moeten blijven, zich verre zou-
den moeten houden van diepe vriendschap 
en uniek gekend zijn in liefde. In tegendeel, 
naar mijn overtuiging wil de Barmhartige en 
de Bevrijder hen juist zo ook de vreugde van 
het leven geven, die Hij al Zijn schepselen 
gunt.

ONTUCHT?
Dat gezegd zijnde, is er echter nog genoeg 
waarover verschillend kan worden gedacht. 
Voor sommigen betekent dit, dat ze hech-
te vriendschappen of één speciale hechte 
vriendschap aangaan, maar zonder seksu-
aliteit, althans zonder specifieke seksuele 
handelingen. Het blijft bij een hug en andere 
liefdevolle gebaren, want wanneer ze verder 
zouden gaan, zouden ze het gevoel krijgen 
op het terrein te komen waarover de Bijbel 
afkeurend spreekt. Anderen durven zo’n in-
tense vriendschap niet aan, omdat ze denken 
dat er dan toch een doorgroeien naar een 
echte seksuele relatie uit zou voortkomen 
en daarvoor zijn ze bang. Soms speelt ook 
leeftijd hierin een rol en zie je dat ouderen het 
ineens wel weer durven om samen te gaan 
wonen. Maar in toenemende mate zien we in 
evangelische en reformatorische kring, dat 
mensen wel de vrijmoedigheid nemen om 
samen te gaan wonen, terwijl de seksuele 
component in de relatie niet als probleem 
wordt gezien. Dat was dus veertig jaar gele-
den al zo bij mijn collega in Aduard, maar toen 
was het in orthodoxe kring een uitzondering. 
Nu worden velen er vrijer en vrijmoediger in. 
Dat stelt tegelijk onze kerkelijke gemeenten 
voor vragen waarover we voorheen niet zo 
nadachten.

We moeten het nu wel gaan doen. We zijn 
immers samen gemeente, we zijn broeders 
en zusters. Er moeten wel heel zwaarwegen-
de redenen zijn om elkaar van het Avondmaal 
af te houden of anderszins te weren uit de 
gemeente. Dan moet je wel weten, dat je het 

Het is niet goed, 
dat de mens 

alleen is. Dat 
geldt voor álle 

mensen.
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over zware zonden hebt. Is het leven in een 
relatie van liefde en trouw voor homo’s een 
zware zonde? Het antwoord op die vraag 
hangt dan heel erg af van hoe je tegen seksu-
aliteit aankijkt en of je denkt dat je met seksu-
aliteit in zo’n relatie in het gebied komt dat de 
Bijbel steeds aanduidt met hoererij of ontucht 
of losbandigheid, in het Grieks porneia.

HOMOHUWELIJK?
Mijn opmerking daarbij zou zijn: wees daar 
voorzichtig mee. Kijk daar nog eens heel 
goed naar, van alle kanten. Tegelijk zou ik 
ook voorzichtig zijn met het homohuwelijk te 
omarmen en in te zegenen. Genesis 1 en 2 
moeten we niet uit de Bijbel schrappen. Het 
huwelijk tussen man en vrouw is een uniek 
geschenk van de Schepper. Jezus heeft later 
ook juist op deze hoofdstukken teruggegre-
pen in Zijn onderwijs aangaande het huwelijk 
(zie bijvoorbeeld Marcus 10). En wanneer we 
het hebben over adoptie zijn we weer een 
stap verder.

De ontwikkelingen gaan soms heel snel. 
Mensen met wie ik twintig jaar geleden 
praatte over een mogelijke weg die ze als 
homoseksueel zouden kunnen gaan, zaten 
toen met de vraag: zou ik een relatie mogen 
aangaan? Ze hadden veel aarzelingen of 
het mocht van God. Toen die aarzelingen 
eenmaal waren overwonnen en het homohu-
welijk in Nederland mogelijk werd, maakte 
een aantal van hen daar gelijk gebruik van. 
Intussen hebben sommigen ook al kinderen 
geadopteerd en zijn ze heel blij wanneer die 
mogen worden gedoopt.

Ik zeg eerlijk: ik ben nog niet zover. Maar het 
onderstreept voor mij alleen maar het feit dat 
we open het gesprek met elkaar moeten aan-
gaan. Dat is veel te lang blijven liggen. Dan 
kiezen mensen op een gegeven moment 
een eigen route. Hopelijk kunnen we hen 
vasthouden als medegelovigen in Christus 
en willen zij ons vasthouden. Maar daarmee is 
het niet klaar. Er zijn nog veel vragen te be-
antwoorden. Wat is een christelijke levensstijl 

in deze en hoe kunnen we die eerlijk voor 
God verantwoorden? Straks zingen we een 
prachtig lied over verbondenheid: ’Ik wil jou 
van harte dienen en als Christus voor je zijn.’ 
Wanneer we zo met elkaar onderweg blijven, 
dan zal er zegen en vrede zijn, zelfs als we het 
niet over alles eens worden. Het volmaakte 
moet nog komen. Dat komt ook in dit lied 
naar voren: 

‘Dan zal het volmaakte komen
Als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
En van lijden zijn gegaan.’

NA AFLOOP
Bovenstaande tekst werd door mij in 2017 uit-
gesproken in een kerkelijke gemeente, waar 
de bezinning op de plaats van homoseksuele 
broeders en zusters binnen de gemeenschap 
volop aan de orde was. Na mijn inleiding was 
er gelegenheid om vragen te stellen en ook 
met elkaar te praten. De meesten vonden het 
een overtuigend verhaal, mits de aanname 
juist is, zeiden ze erbij, dat homoseksualiteit 
iets is waarin je zelf geen keus hebt. Dat was 
voor sommigen nog wel een punt. In deze 
overwegend orthodoxe gemeente had men 
echter niet het idee dat ik met de Bijbel een 
loopje nam.

De kritiek kwam eigenlijk van de andere kant: 
mensen die vonden dat ik niet ver genoeg 
ging: ‘Als u een relatie in liefde en trouw niet 
afkeurt, dan moet u toch ook pleiten voor een 
bevestiging van die relatie in een verbond? 
U wilt toch ook bij hetero’s dat ze niet zomaar 
samenleven? Dat ze een verbond aangaan, 
dat we dan het huwelijk noemen? Dus moe-
ten homo’s dan in feite toch ook trouwen? 
En wat betreft adoptie: uit onderzoek is tot nu 
toe niet gebleken dat kinderen die opgroeien 
met twee ouders van hetzelfde geslacht daar 
schade van ondervinden. Hoeveel kinderen 
ondervinden trouwens wel schade in een 
zogenaamd “normaal” gezin?’

De predikant ter plaatse vertelde me later, 
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dat er zelfs een gemeentelid na afloop van 
deze avond het lidmaatschap had opge-
zegd, omdat ze het onbestaanbaar vond dat 
zulke bekrompen gedachten met goedkeu-
ring van de kerkenraad naar voren werden 
gebracht. 

Zoiets vind ik wel lastig. Wanneer we menen, 
na eeuwenlang daar anders over gedacht 
te hebben, dat er binnen de gemeenschap 
rondom Christus plaats is voor mensen die 
in een seksuele relatie leven met iemand van 
hetzelfde geslacht, dan is dat zowel Bijbels 
gezien als historisch gezien een hele stap. 
Ik meen echter, op grond van het hierboven 
geschrevene, dat die stap verantwoord kan 
zijn. Maar ik zou willen, dat we elkaar de vrij-
heid gunnen wel zorgvuldig te praten over de 
vervolgstappen. Dat blijkt moeilijk te zijn. Het 
lijkt vaak alsof er eigenlijk maar twee opties 
mogelijk zijn: 
• men wijst een relatie af,
• men wijst deze niet af, maar mag dan ook 
geen problemen hebben met het homohu-
welijk, de kerkelijke inzegening daarvan en 
het dopen van geadopteerde kinderen door 
homoseksuele paren.

Dit is volgens mij geen goede ontwikkeling. 
Er is tijd en rust nodig om zorgvuldig naar 
elkaar te blijven luisteren en een zo geheten 
‘terreurvrije zone’ in te stellen voor ieder die 
aan het gesprek deelneemt. Dit klinkt als een 
algemeen menselijke overweging, die ook 
een communicatiedeskundige zou kunnen 
maken, maar ik denk dat we juist binnen de 
christelijke gemeente geroepen zijn met ein-
deloos geduld naar elkaar te luisteren en el-
kaar vast te houden. Dat zijn we om Christus’ 
wil, die ons tot één lichaam heeft geroepen, 
aan elkaar verplicht.

PAULUS EN ONZE IMPASSES
In elk kerkelijk gesprek over homoseksualiteit 
komen Paulus’ opmerkingen aan de orde 
die hij maakt in Romeinen 1:26, 27. Op een 
andere manier lijkt deze brief echter ook van 
belang in dit verband. Dan denk ik aan de 

hoofdstukken 14 en 15, waarin Paulus zeer 
uitvoerig ingaat op het omgaan met  
diepingrijpende verschillen binnen de ge-
meente. Mensen zijn geneigd elkaar van-
wege deze verschillen los te laten. Paulus 
echter schrijft in Romeinen 15:7: ‘Aanvaardt 
elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft.’ 
Spannende vraag is natuurlijk om welk soort 
verschillen het dan precies gaat. 

Hierboven zagen we zo even, dat het zelfs 
in een gemeente met veel begrip voor de 
homoseksuele naaste toch tot een breuk 
kwam, omdat een gemeentelid vond dat het 
begrip niet ver genoeg ging. Maar er zijn veel 
gemeenten en kerken waarin de tegenstellin-
gen veel sterker aanwezig zijn. Er is een heel 
scala aan opvattingen over homoseksualiteit 
onder christenen, maar echt spannend wordt 

het op het punt van het al dan niet toestaan 
van een relatie, waarin ook seksualiteit een 
plaats heeft. Vervolgens kan het dan ook nog 
weer opnieuw spannend worden wanneer 
het gaat om het al dan niet inzegenen van 
een homohuwelijk. Is het mogelijk elkaar om 
Christus’ wil vast te houden? Vast te houden 
in deze diep ingrijpende kwesties, die zowel 

We zijn geroepen 
met eindeloos 

geduld naar 
elkaar te luisteren 

en elkaar vast te 
houden.
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met het verstaan van de Bijbel te maken heb-
ben als met sterke emoties? Of moet dit juist 
helemaal niet, omdat we elkaar wel vast moe-
ten houden in zaken die niet de grondslagen 
van het geloof raken, maar is de zaak waar 
het hier om gaat nu juist wel een zaak die de 
grondslagen van het geloof raakt?

GEEN AANVAARDING VAN DE ZONDE
Het is duidelijk dat Paulus zijn woord over het 
aanvaarden van elkaar nooit heeft bedoeld 
om te zeggen dat we de zonde die de ander 
begaat zouden moeten aanvaarden, noch 
zijn ontrouw aan het woord van de profeten 
en apostelen. De meest spannende vraag 
in dit verband is dus of een homoseksuele 
relatie zonde is, thuis hoort in het rijtje van de 
werken van het vlees (Galaten 5)? 

Hierboven stipte ik de kwestie al even aan. Als 
een homoseksuele relatie gelijk staat aan wat 
in het Grieks met porneia wordt aangeduid, 
dan is elk beroep op christelijke verdraag-
zaamheid met de apostel Paulus als kroonge-
tuige, geheel misplaatst.

Helpen Romeinen 14 en 15 ons dan über-
haupt in deze kwestie verder? Wij weten 
immers niet, althans wij zijn het daar als 
christenen vandaag niet over eens, of een 
homoseksuele relatie gelijk staat aan porneia 
of niet. Dat zouden we eerst moeten weten 
en dan zouden we ook kunnen weten of de 
verdraagzaamheid waartoe Paulus ons roept, 
op deze kwestie betrekking heeft. Is het wel 
porneia, dan is de oproep tot verdraagzaam-
heid geheel misplaatst. Is het geen porneia, 
maar wel iets waar sommigen emotioneel 
moeite mee hebben, dan worden we geroe-
pen elkaar om Christus’ wil te aanvaarden.

Dit lijkt een logische gedachtegang, die 
intussen niet verder brengt, maar tot een 
patstelling leidt. Want het probleem is nu juist 
dat het erop lijkt dat we daar als christenen 
voorlopig niet uitkomen. Voor de ene leerling 
van Christus die trouw zijn Bijbel leest is een 
homoseksuele relatie zondig en voor de an-

der niet. Dat komt niet omdat de een te dom 
of te eigenwijs is om Bijbelteksten te begrij-
pen en de ander niet. Het komt ook niet door 
al dan niet een gebrek aan bereidheid Jezus 
daadwerkelijk te volgen. Het heeft te maken 
met een uiteindelijk niet geheel rationeel te 
ontrafelen agglomeraat van exegetische en 
hermeneutische inzichten, psychologische 
en milieufactoren, levenservaring, innerlijke 
overtuiging en een soort innerlijke evidentie 
uiteindelijk, waardoor het ook nauwelijks 
meer lukt om te argumenteren. 

CULTUURVERSCHILLEN
Wanneer we dit laatste serieus nemen, dan 
krijgt het betoog van Paulus in Romeinen 14 
en 15 ook een nieuwe actualiteit voor ons. 
Het gaat daar over een heel andere kwestie: 
het eten van aan afgoden gewijd vlees, maar 
voor christenen met een joodse achtergrond 
was het zowel emotioneel als theologisch 
een groot probleem. Christenen met een 
heidense achtergrond hadden hier een heel 
ander gevoel bij. Waarom is Paulus er niet dui-
delijker over hoe het zit en wie er gelijk heeft? 
Dat hangt samen met het feit dat Paulus het 
niet duidelijker wil maken dan het is. Er is een 
heel nieuwe situatie ontstaan: mensen uit 
de heidenvolken zijn christen geworden en 
brengen een heel andere cultuur mee dan zij 
die uit het jodendom afkomstig waren. 

Het eerste grote en indrukwekkende verhaal 
dat ons daarover wordt verteld, is het verhaal 
over het apostelconvent in Handelingen 
15. Daar worden enkele zaken afgesproken 
waaraan ook de christenen uit de heidenen 
zich moeten houden, maar je merkt aan alles 
dat het regelgeving onderweg is. Hier is het 
laatste woord nog niet over gezegd. En als 
dat zo is, dat een nieuwe culturele context 
nieuwe vragen oproept, dan worden we ge-
roepen elkaar te verdragen om Christus’ wil. 
Hij overstijgt al onze culturele contexten. Hij 
geeft ons de moed en de vreugde het met el-
kaar uit te houden. Meer nog: Hij geeft ons de 
lange adem om met elkaar op weg te blijven 
totdat Hij komt.
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In de Gereformeerde Bond binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland, een 
stroming waarin ik mij geestelijk thuis 
voel, heeft de bezinning op vragen rond 

homoseksualiteit bepaald niet stil gestaan. Er 
doen zich ook in deze kring allerlei nuancerin-
gen voor, zeker als het gaat om de pastorale 
praktijk. Over het algemeen geldt echter dat 
de aanvaarding van het homohuwelijk of de 
kerkelijke zegening van homorelaties vanuit 
het verstaan van de Heilige Schrift als een 
brug te ver wordt gezien.

Het huwelijk tussen één man en één vrouw 
wordt gezien als een van God gegeven orde-

ning en niet als ‘een constructie die een tijd 
lang heeft bestaan, maar die ook door andere 
vormen van samenleving kan worden ver-
vangen.’1 Het huwelijk als bron van het leven 
wordt beschouwd als het fundament waarop 
heel de samenleving rust. Het huwelijk kan 
daarom nooit een privéaangelegenheid zijn. 
Op het moment dat de overheid de homo-
relatie gelijkstelt met het huwelijk, wist zij het 
verschil tussen het huwelijk en andere rela-
ties uit. ‘Met het loslaten van het huwelijk is 
inzake relaties definitief een wissel omgezet.’2 
Ik ben mij ervan bewust dat deze standpunt-
bepaling, die overigens in de zogenoemde 
gereformeerde gezindte een breed draagvlak 

Jan Hoek (1950) was negentien 
jaar gemeentepredikant, vanaf 1994 

docent aan de CHE en vanaf 2005 
(bijzonder) hoogleraar aan de PThU 

en de ETF. 

Heilige kerk en veilige  
kerk – een dilemma?
Jan Hoek 
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heeft, bij velen als nogal geharnast overkomt. 
Sommigen stellen zelfs de vraag of deze inzet 
nog wel ruimte laat voor pastorale nabijheid 

en inlevingsvermogen? De indringende 
vraag is dan hoe de kerk van Christus net zo 
goed een heilige kerk als een veilige kerk kan 
zijn. Hebben we hier te maken met een dilem-
ma of juist met een positieve polariteit?

HEILIGHEID
Eerst iets over de ene pool, ‘heiligheid’. Wat is 
heilig? God is heilig! Dat God heilig is, lezen 
we door de hele Bijbel heen. Heiligheid is bij 
uitstek typerend voor het oudtestamentisch 
Godsgeloof. Geen ander begrip wordt in het 
Oude Testament zo vaak van God gebruikt. 
In het Nieuwe Testament geldt niet alleen de 
Vader, maar ook de Zoon en de Heilige Geest 
als heilig. Heiligheid stempelt alle overige 
eigenschappen van God. Zijn liefde is heilige 
liefde, Zijn toorn is heilige toorn, Zijn erbar-
men heilig erbarmen. Dat God heilig is bete-
kent: zoals Hij is er geen ander. God alleen is 
heilig, enig in Zijn luister. Aan Hem is niets en 
niemand gelijk.3 

Deze heilige God mogen we met diep ont-
zag vereren, verwonderd dat de Heilige 
in ons midden wil zijn. We eren Hem in de 
erediensten, in de liturgie, rondom Woord en 
sacramenten. We weten ons in het geloof 

geroepen om heilig te leven in ons huwelijk, 
in ons gezin, als alleengaande, op het werk, in 
de samenleving op de plaats waar God ons 
roept. De heilige God wil dat we heilig leven.

‘Maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig 
is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levens-
wandel, want er staat geschreven: Wees 
heilig, want Ik ben heilig.’ (1 Petrus 1:15,16.) 
Die laatste woorden zijn kernwoorden uit het 
boek Leviticus (19:2; 20:7, 8, 26; 21:6, 8,15, 
23; 22:9,16, 32). Voor het volk van Israël hield 
dit appèl op heiligheid in dat het zich niet 
mocht conformeren aan allerlei heidense 
praktijken, zoals afgodendienst, kinderoffers, 
waarzeggerij en allerlei vormen van ontucht. 
Verwildering en verloedering horen bij de 
afgoden, maar bij de Heilige hoort een leven 
in oprechtheid, liefde en trouw, met bijzonder 
oog en hart voor armen en verdrukten, we-
duwen en wezen, vreemdelingen en slaven. 
Jezus heeft ons geleerd om te bidden: ‘Uw 
Naam worde geheiligd.’ Het gaat erom dat de 
naam van de HEERE in heel deze wereld en 
in ons eigen leven de eer krijgt die daaraan 
toekomt. Kinderen van God zijn erop gericht 
dat hun manier van doen niet tot oneer zal 
zijn voor God, maar integendeel tot eer en 
verheerlijking van Zijn naam.

Het gaat bij de heiligheid van de kerk om het 
zoutkarakter van het zout en het lichtkarakter 
van het licht met het oog op haar missie in de 
wereld. Opdat zij bederfwerend en smaak-
makend zal inwerken op de cultuur waarin 
zij zich weet geroepen. De heiligheid van de 
kerk betekent dan ook niet dat zij zich van de 
zondaars en de verschoppelingen der aar-
de distantieert. Juist de meest heilige mens, 
Jezus, hield de maaltijd met de notoire zon-
daars van Zijn tijd! De heiligheid van de kerk 
betekent in de navolging van Christus dat 
zij kloven overbrugt. Een heilige kerk is een 
volkskerk in de zin van een kerk voor het hele 
volk, die oog heeft voor de schare. Zij kent 
geduld voor de zwakken in het geloof, voor 
zoekende en aarzelende mensen, voor rand-
bewoners en sceptici. Zo kunnen we met Ste-

De heiligheid  
van de kerk 

betekent in de 
navolging van 

Christus dat zij 
kloven overbrugt. 
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fan Paas spreken van een ‘dubbele identiteit, die enerzijds wordt gekenmerkt 
door afzondering en anderzijds door een positieve, vreugdevolle verhouding 
tot de wereld.’4 Zo is de heilige kerk een veilige kerk, een schuilplaats waar 
mensen worden gehoord en op adem kunnen komen.  

Deze inzet bij de heiligheid van God en de heiligheid van de kerk brengt 
met zich mee dat kerkenraden de pastorale vragen rond homoseksuele 
mensen in hun gemeenten in gehoorzaamheid aan het Woord van God 
willen bespreken en alleen in die weg hun beleid willen invullen. Het is diep 
te betreuren dat bij beraad over deze vragen in kerken wereldwijd meer dan 
eens de Bijbel zo goed als dicht blijft. En dat terwijl het geopenbaarde Woord 
van God de hoogste norm is voor pastoraat, gemeenteleven en persoonlijk 
leven! 

VEILIGHEID
Binnen deze kaders dient de heilige kerk een veilige kerk te zijn. Bij de vraag 
wat dit precies betekent in de pastorale praktijk gaan ook in de kring van de 
Gereformeerde Bond de wegen uiteen. Maar er is een toenemende eenheid 
in de nadruk op veiligheid. Allerlei aanbevelingen die bijvoorbeeld John 
Lapré doet in zijn boek De veilige kerk5 vinden veel herkenning. Ik noem er 
enkele, waarbij ik Lapré letterlijk citeer: 
•  ‘Het mooiste cadeau dat aan een worstelende homoseksuele jongere of 

oudere kan worden gegeven, is het gevoel geven hem te zien staan. Als 
mens. Als mens met een verhaal, hoe mooi of naar ook.’6

•  De gemeente kan als doorgeefluik van Christus’ liefde nooit te ver gaan in 
haar betoon van liefde. In het koninkrijk van God is excessief gebruik van 
liefde ruimschoots toegestaan.’7 

•  ‘Een beroep op de Bijbel kan nooit rechtvaardigen een ander compleet af 
te wijzen.’8

•  ‘Te veel homo’s worden aan het lijntje gehouden en als een tweederangs-
burger op de achterste rij in de kerkzaal gezet.’9 

•  ‘Het is Gods verlangen dat christelijke gemeenten veilige havens zijn, 
plaatsen waar de nabijheid van God wordt ervaren door een ieder die er 
deel van wil uitmaken.’10

•  ‘Een veilige kerk zendt signalen van openheid, medeleven en non-veroor-
deling en ontmoet de ander aan de voeten van Jezus, een ieder met zijn 
eigen verhaal.’11 

•  ‘Er is geen betere plek voor een gelovige homo dan binnen de poorten 
van een Godlovende en Bijbelgetrouwe gemeente te zijn.’12

•  ‘Begrip voor andermans verhaal en de wetenschap dat ons verhaal in 
de handen van de ander veilig is, maakt de kerk tot een broedplaats van 
geluk en vrede.’13

Inderdaad, zo’n veilige kerk, dat hoort Christus’ gemeente te zijn. Maar … be-
tekent dit dat we met Lapré het begrip ‘veilige kerk’ verder in moeten vullen 
in de richting van onvoorwaardelijke en radicale acceptatie van homosek-
sualiteit als gelijkwaardig alternatief naast heteroseksualiteit? Hier rijzen toch 
vragen en bezwaren.
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Herman van Wijngaarden vraagt zich in een 
reactie op het genoemde boek af: ‘Wat moet 
ik nou als ik echt vind dat het onderwijs van 
Jezus en de apostelen geen ruimte laat voor 
de homoseksuele relatie? Daar gewoon over-
heen stappen en accepteren dat daarover 
nu eenmaal verschil van mening bestaat?’14 
Maar, zo stelt hij dan verder, voor bijvoorbeeld 
Paulus is de heiligheid van de gemeente een 
belangrijk onderwerp. Daarom vermaant hij 
de gemeenten ernstig op allerlei levensterrei-
nen, ook op seksueel terrein, in het spoor van 
God te wandelen.

Ds. A. Bloemendal uit Ederveen gaat nog 
een stap verder in zijn kritiek. Hij mist in het 
boek van Lapré de fundamentele notie dat 
het Gods verlangen is dat mensen worden 
gehéiligd, dat zij veranderen tot een nieuwe 
gehoorzaamheid, met andere woorden dat 
de kerk een heilige kerk zal zijn (1 Korinthe 
6:9-11), een gemeenschap die zich wil laten 
leiden door de woorden van Christus. In die 
gemeente wordt de gezamenlijke strijd tegen 
allerlei zonden gevoerd. ‘Zoals we ons niet 
mogen neerleggen bij de zonde van ruzie 
(Romeinen1), zo ook niet bij de zonde van de 
homoseksuele praktijk.’ Het is Bloemendals 
hartenkreet ‘dat de kerken en gemeenten 
terugkeren van een heilloze weg van normali-
sering en institutionalisering van homoseksu-
eel gedrag’.15

Met de reacties van Bloemendal en Van Wijn-
gaarden op Lapré is het spanningsveld van 
heilige kerk en veilige kerk voluit getekend. 
Binnen dit spanningsveld worden verschillen-
de posities ingenomen in beleidsvorming en 
pastorale zorg. 

VERSCHILLENDE POSITIES
Ik schets enkele posities die zich voordoen in 
de kring van de Gereformeerde Bond en van 
gemeenten die zich daarmee verwant voelen. 

›  Positie A: Homoseksuele totaal-relaties wor-
den afgewezen, ook wanneer deze worden 
gekenmerkt door liefde en trouw. Homosek-

suele gemeenteleden worden echter niet 
als extra zondig in een apart hokje geplaatst. 
Ze worden gerespecteerd in hun strijd om 
als christenen een plek te geven aan hun 
homoseksuele gerichtheid. Ze mogen er 
met hun gevoelens zijn voor Gods aange-
zicht en vrijmoedig hun plaats innemen in 
de gemeente. Van hun specifieke gaven, zo-
als dikwijls bijzondere creativiteit en sensiti-

viteit, maakt de gemeente dankbaar gebruik. 
Er is pastorale aandacht voor hen, ook voor 
hun omgeving, zoals ouders van kinderen 
die homoseksueel zijn. Er wordt van homo-
seksuele gemeenteleden verwacht dat ze 
net als heteroseksuele alleengaanden in 
seksuele onthouding leven. Wanneer ze 
anders kiezen, hebben ze geen toegang tot 
het doen van belijdenis, het vieren van het 
Avondmaal en het bekleden van een ambt. 
Relaties van homoseksuele aard worden 
niet gezegend. 

›  Positie B: Vertegenwoordigers van deze 
positie zijn het met positie A eens dat een 
homoseksuele relatie niet Bijbels is te fun-
deren en tegen Gods bedoelingen met 

Het is diep te 
betreuren dat bij 
beraad over deze 

vragen [...] de 
Bijbel meer dan 
eens zo goed als 

dicht blijft.
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seksualiteit ingaat. In de pastorale prak-
tijk worden echter met een beroep op de 
‘tegemoetkomendheid van God’16 uitzon-
deringen mogelijk geacht op de regel van 
afwijzing van homoseksuele relaties. In 
de woorden van ds. H.G. de Graaff: ‘In Zijn 
genadige tegemoetkomendheid houdt de 
HERE Zijn oorspronkelijke scheppingsbe-
doeling uit Genesis 2:24 hoog, terwijl Hij 
tegelijkertijd voorkomt dat Zijn mensen aan 
een te zware last ten onder zullen gaan (…) 
een zegening van deze relatie is niet moge-
lijk, aan de avondmaalstafel is ruimte voor 
hen, wanneer zij dat zelf voor God kunnen 
verantwoorden. Zij mogen zich daar van 
harte welkom weten.’17 Er kan tijdens een 
pastoraal bezoek een gebed worden ge-
daan om Gods zegen over de relatie van 
homoseksuelen die het celibataire leven 
beslist niet aankunnen. Deze stellen worden 
niet geweerd van het doen van belijdenis 
en de viering van het Avondmaal. Bij deze 
positie B moet ik denken aan wat Ad Pros-
man opmerkt over de uitzondering in het 
pastoraat. ‘Een uitzondering is wat het is: 
een uitzondering. Er kan geen handelwijze 
aan ontleend worden. Het kan geen opstap 
zijn tot regelgeving of beleid. Ethiek heeft 
regels nodig, maar pastoraat richt zich op de 
unieke persoon, die zich in een unieke situ-
atie bevindt.’18 Openheid voor de pastorale 
uitzondering dient te worden afgeschermd 
tegen een geleidelijke ondermijning van het 
principiële beleid. 

›  Positie C: Het huwelijk is weliswaar uniek, 
maar een homoseksuele relatie in liefde en 
trouw wordt toch gelijkwaardig behandeld. 
Ds. P.L. de Jong spreekt over een warm bad 
dat een koude douche blijkt te zijn wanneer 
bijvoorbeeld in het visiedocument Homo-
seksualiteit en homoseksuele relaties (2013) 
van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
wel een uitvoerige pastorale handreiking 
van zo’n veertig pagina’s wordt geboden, 
maar de conclusie toch blijft dat mensen 
die in een homoseksuele relatie leven niet 
kunnen worden gedoopt en niet mogen 

deelnemen aan de tafel des Heeren. Daar-
tegenover stelt De Jong: ‘Pastoraal kun 
je mijns inziens alleen iets betekenen als 
je de geaardheid erkent, homoseksuelen 
binnenlaat en toelaat bij de viering van het 
sacrament. Dat is de knop die om moet. 
Als je dat hebt gedaan: doe dan de Bijbel 
weer open en ga opnieuw luisteren.’19 De 
betreffende gemeenteleden zijn dus in deze 
benadering zonder specifieke condities 
van harte welkom om belijdenis te doen en 
het Avondmaal te vieren. Hun relatie kan in 
een ambtelijke eredienst worden gezegend 
of eventueel ook ingezegend. Aarzelingen 
bestaan nog wel ten aanzien van het dopen 
van door homoseksuele stellen geadopteer-
de kinderen.

Het is duidelijk dat deze posities in de praktijk 
behoorlijk ver van elkaar afbuigen. Positie 
C betekent binnen de kring van de Gere-
formeerde Bond zelfs niet minder dan het 
omzetten van een wissel. De posities A en B 
willen zich binnen het vertrouwde principiële 
kader blijven bewegen, maar A legt nadruk 
op principiële consistentie en B legt nadruk 
op pastorale tegemoetkomendheid.    

HOE VERDER?
Binnen het geschetste spanningsveld is er de 
urgente vraag hoe we met elkaar verder gaan 
op zoek naar een heilige én veilige gemeente 
voor iedereen en dus ook voor mensen met 
een homoseksuele geaardheid. Ik noem en-
kel aandachtspunten.
 
›  In de eerste plaats is transparantie van groot 

belang. Duidelijkheid is voor heel de kerk 
en voor elke gemeente in het bijzonder een 
vereiste. In onze tijd kan een kerkenraad zijn 
principiële positie en de achtergronden van 
zijn beleidskeuzes niet langer eenvoudig 
bekend veronderstellen. In een beleids-
plan, op de preekstoel, in het kerkblad, op 
een kring of catechisatie moet opening 
van zaken worden gegeven. Helderheid en 
openheid zijn ten allen tijde beter dan dub-
belzinnigheid en mistigheid. Kerken moeten 
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zich dus duidelijk en betrouwbaar uitspreken over hun ethische visie op 
homoseksualiteit en over hun pastorale beleid ten aanzien van homoseksu-
ele gemeenteleden. 

›  Hiermee bedoel ik geen ongenuanceerde zwart-wit benadering. Daarvan 
dienen we juist krachtig afstand te nemen. Het grote verschil tussen ener-
zijds homoseksueel gedrag binnen een levensverbintenis en anderzijds 
promiscuïteit, losbandigheid en verwilderd seksueel gedrag, moet expliciet 
worden erkend. Mensen die in een homoseksuele relatie leven mogen niet 
als zondaars bij uitstek worden gezien, terwijl over bijvoorbeeld lichtvaar-
dige echtscheiding of heteroseksuele ontucht meer vergoelijkend wordt 
gedacht en gesproken, om nog maar te zwijgen over velerlei zonden op 
niet-seksueel terrein. 

›  Openheid dient gepaard te gaan met uiterste zorgvuldigheid. Zo is het 
bijvoorbeeld te kort door de bocht en daarom onverantwoord te stellen dat 
homoseksualiteit als zodanig ‘zonde’ is. Bij het licht van onze hedendaagse 
kennis van het verschijnsel homoseksualiteit is het niet verantwoord de ho-
moseksuele oriëntatie als persoonlijke schuld te zien. Het is wel een symp-
toom van de gebrokenheid van de schepping. 

›  Openheid is verbonden met principiële belijning. Dat geldt ook wanneer 
een positiebepaling tegen de huidige ethische consensus in onze maat-
schappij indruist. Wie ervan overtuigd is dat de homoseksuele oriëntatie 
niet kan worden gezien als een variant in de goede schepping, zal de gelijk-
stelling van homoseksuele verbintenissen met het huwelijk afwijzen als niet 
in overeenstemming met de bedoeling van de Schepper. 

›  Openheid biedt ruimte. Ik kan mij persoonlijk goed vinden in de visie die de 
Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) in een beknopte Handrei-
king voor gesprek met homoseksuele jongeren met overwegingen inzake 
de pastorale zorg voor deze doelgroep20 verwoordt. In een pleidooi om aan 
homoseksuelen ruimte te geven om er – voor Gods aangezicht – en ook 
binnen de gemeente te zijn zoals ze zijn, wordt gesteld: ‘Dat wil zeggen: ze 
hoeven hun homofiele gerichtheid niet te ontkennen of weg te stoppen 
omdat die niet zou mogen of kunnen bestaan. De vraag is dan natuurlijk 
welke ruimte er is voor de homofiele gerichtheid. De homofiele gericht-
heid leidt tot homofiele gevoelens, die tot uiting komen in homoseksueel 
gedrag. Juist hier komt het echter aan op zorgvuldig formuleren. Seksuele 
gevoelens sluiten niet altijd of per definitie de begeerte in om met de ander 
naar bed te gaan – dat is bij homoseksualiteit niet anders dan bij heterosek-
sualiteit. Het kan óók gaan om gevoelens die je kunt typeren met “iemand 
aantrekkelijk vinden”, “houden van die ene persoon”, “je prettig voelen bij 
de ander”. Kortom, seksuele gevoelens zijn alle gevoelens die horen bij de 
mens als seksueel wezen. Die gevoelens zijn niet per definitie goed, maar 
ook niet per definitie zondig – óók niet als het gaat om homofiele gevoe-
lens.’21
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›  We zullen als heteroseksuele en homosek-
suele gemeenteleden sámen het spoor 
moeten zoeken hoe we verantwoord om-
gaan met seksualiteit als wezenlijke compo-
nent van ons mens-zijn. Vanuit deze grond-
houding praten kerkenraden niet alleen 
óver homoseksuelen, maar vooral ook mét 
hen. We zullen sámen, in de kracht van de 

Heilige Geest, moeten en mogen leven van 
Gods vergevende en vernieuwende gena-
de en zo tegen de stroom oproeien van de 
‘pornoficatie’, het neerhalen van seksualiteit 
tot een consumptieartikel, het gevolg geven 
aan de drang tot instant lustbevrediging. 
In de hedendaagse ethiek zijn veelal auto-
nomie van het individu en recht op geluk-
beleving kernwoorden. In de christelijke 
ethiek gaat het om theonomie en roeping 
tot zelfverloochening. We dienen onze 
identiteit te zoeken in Christus. Dat betekent 
op het terrein van de seksualiteit dat álle 

gemeenteleden hun seksuele gevoelens 
en beleving dienen te zien in het licht van 
de navolging van Christus. We zullen ons 
samen hebben te bezinnen op de vraag wat 
zelfverloochening en kruis dragen in het 
spoor van Christus inhouden en hoe we als 
‘vreemde wereldburgers’22 zullen leven, wel 
in de wereld, maar niet van de wereld. Dat 
zal niet alleen bij mooie woorden mogen 
blijven, maar diep in ons eigen vlees snijden, 
bij niemand uitgezonderd.  

›  Mijns inziens biedt het visiedocument 
Homoseksualiteit en homoseksuele relaties 
van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
(2013) veel goeds.23Hierin wordt als pasto-
raal principe geformuleerd dat de gemeente 
broeders of zusters met een homoseksuele 
gerichtheid als volwaardige en gelijkwaar-
dige leden ontvangt. ‘Als een schepsel van 
God even kostbaar als elk ander. Als een 
gevallen mens even vatbaar voor de zonde, 
maar ook even vindbaar voor de genade 
van God in Jezus Christus. Door dezelfde 
kracht van de Heilige Geest wendbaar als 
iedere gelovige om zich van de duisternis af 
te keren naar het licht. En even weerbaar in 
de strijd. Inzetbaar ook voor taken in de ge-
meente waarbij niet de seksuele gerichtheid 
maar de geestelijke gave beslissend is. Te-
gelijk op eigen wijze kwetsbaar.’ Vanwege 
deze eigen, specifieke kwetsbaarheid ver-
dient dit gemeentelid bijzondere aandacht. 
Belangrijk is het getekende pastoraal profiel: 
bewogenheid, luisteren, vervolgens spre-
ken, openheid en ook humor. Een concrete 
aanbeveling luidt: ‘De kerk zou er goed aan 
doen na te denken over omgangsvormen 
en pleisterplaatsen binnen de gemeente 
waarin homoseksueel georiënteerde broe-
ders en zusters die in seksuele onthouding 
willen leven toch vriendschap en genegen-
heid kunnen vinden bij elkaar en bij ande-
ren.’ De gemeente zou van harte, royaal en 
zonder wantrouwen ruimte moeten bieden 
aan dergelijke initiatieven. 

 
›  Er komen ongetwijfeld lastige vragen op 

Álle 
gemeenteleden 

dienen hun 
seksuele 

gevoelens en 
beleving te zien 
in het licht van 

de navolging van 
Christus.
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onze weg. Hebben we in onze kringen niet 
te gemakkelijk gewerkt met het onderscheid 
tussen oriëntatie en gedrag, in de trant van: 
‘Je mag het wel zijn, maar je mag het niet 
doen’? Kunnen homoseksuele verlangens 
en dito gedrag zomaar even worden losge-
maakt van elkaar?

›  In onze pastorale zorg begeven we ons dus 
op glad ijs. Dat is echter geen reden om 
die zorg maar niet te beoefenen! Het vloeit 
onmiddellijk voort uit de heiligheid van de 
gemeente dat zij zich in het voetspoor van 
Christus bekommert om de veiligheid van 
de naaste, dus ook de homoseksuele naas-
ten en hun familieleden. De heilige Christus 
at en dronk met zondaren. Laten we Jezus, 
de medelijdende Hogepriester steeds voor 
ogen houden (Hebreeën 4:15). Hij is bij 
uitstek de meevoelende Pastor. In pasto-
raat aan homofiele gemeenteleden gaat 
het om ‘nabij zijn in kwetsbaarheid’.24 In de 
HJGB-handreiking wordt gesteld dat homo-
seksuele jongeren niet in de eerste plaats 
aan de pastor vragen: ‘Hoe denkt u over 
homoseksualiteit?’ Hun behoefte is veel-
meer: ‘Laat me merken dat u naast me wilt 
staan in mijn strijd en in mijn zoektocht.’ Het 
is al zo vaak gezegd, maar kan niet genoeg 
worden herhaald: het gaat niet in de eerste 
plaats om standpunten, maar om mensen. 
‘Een pastor is niet van steen. Hij kent zijn 
eigen zwakheid. Daarom kan hij invoelend 
zijn, ook ten aanzien van situaties die hij zelf 
niet heeft meegemaakt (…) als een zwak 
mens te midden van zwakken. Dat is echte 
empathie. Waar deze paulinische empathie 
aanwezig is, groeit een bijzondere verbon-
denheid. Twee zwakke mensen zoeken in 
het gebed wijsheid bij God.’25
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sualiteit- en-homoseksuele-relaties-GS-2013.pdf (geraadpleegd 
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Het onderstaande verhaal gaat om 
waardigheid. Bijna in één adem 
te noemen met homoseksuali-
teit denk ik, doordat de kerk kan 

worstelen met anders zijn en daardoor ook 
met waardig zijn in Gods ogen. Vanaf m’n 
dertiende jaar weet ik dat de lesbische gevoe-
lens me aardig hebben doen sidderen om het 
leven te leven, als praktiserend christen. Soms 
was het een weg van ontdekken en worden 
verrijkt, soms van strijd en lijden.

Tot ik op een gegeven moment in de auto zat 
voor m’n werk en het plots uitschreeuwde: 
“Dood waar is het leven?” Wat, wat zeg ik nu?, 
dacht ik. Roep ik nu de dood aan? Om het 

leven te vinden? Wat een schrik! Het was de 
hoogste tijd de verwarring in mijn denken en 
voelen om te buigen over mijn manier van 
er mogen zijn in deze maatschappij. Om in 
gebed te vragen een leven te mogen leiden, 
waarin ik niet lijd om het lijden maar het ‘lef’ 
heb om te leven in geloofsvertrouwen. Dit 
samen met en door m’n medemens. Ja, er is 
meer om tot waardigheid te komen, name-
lijk de echtheid van je hart als vrouw/man te 
omarmen.

Het geloof in de Drie-eenheid heeft me gehol-
pen om deze echtheid te ontdekken. En juist 
door de woestijn van mijn leven te gaan. Ik 
kan schuilen bij God in Zijn schaduw, onder 

‘Heer,  
hier ben ik’
Margriet Kinderman

Leuk elkaar te ontmoeten, ook tijdens de studiedag. 
Ik ben Margriet Kinderman. Ik woon in Fryslân en 
geniet naast mijn werk als verpleegkundige van de 

prachtige natuur, zowel te voet, te boot als te wiel.
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Zijn vleugels (Psalm 57:2). Ja, God accepteert 
mij. Hij heeft mij geschapen. Nee, Hij zegt niet 
tegen mij dat Hij niets meer van me wil weten 
omdat ik lesbische gevoelens heb! Hij is het 
die mij juist laat zien wat echtheid en respect 
binnen de dialoog tussen Zijn Woord en het 
menselijk leven is. 

STRUIKELTEKSTEN
Struikelteksten zoals die in Leviticus, dat man 
en man niet samen gaan, zijn voor mij minder 
het probleem, daar de Hebreeuwse grond-
tekst verschillend wordt uitgelegd. Het gaat 
om knapenschenders en het vereren van 
afgoden, zoals Moloch en Baal. Er is dan geen 
moraal in mensen. Maar er is wel iets anders 
in de Bijbel, iets dat me telkens diep raakt en 
dat me soms het dubbele gevoel geeft van: 
waar sta je nu dan? Dat is Gods Grootheid. 
Dan is daar een geestelijke vurigheid die in 
mij aanwakkert om vanuit mijn ziel te leven. 
Zelf de keus te maken Gods goedertierenheid 
te omarmen op een manier die Jezus Chris-
tus voor mij heeft bedoeld. Niet door anderen 
opgelegd. Maar mezelf accepterende dat ik 
lesbische gevoelens heb en anders ben. En 
daarnaast ook naar de invalshoek van de Bij-
bel kijken, waarin Gods naam terugkomt in de 
mens, wat me doet beseffen dat een relatie 
met een vrouw voor mij is uitgesloten.

GODSNAAM GEVORMD
Zo vertelde mij iemand iets ontzagwekkends:

  איש אשה
יהוה

Op de bovenste regel staan van rechts naar 
links gelezen de Hebreeuwse woorden ‘iesj’  
(= man) en ‘iesjah’ (= vrouw). Genesis zegt dat 
de mens naar Gods beeld is geschapen. Man 
en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1:27). In de 
woorden voor man en vrouw valt iets bijzon-
ders op. Het woord voor ‘man’ bevat de letter 
‘jod’, en het woord voor ‘vrouw’ bevat de let-
ter ‘he’ (beide in paars aangegeven). Samen 
vormen die twee letters de verkorte naam van 
God: ‘Jah’. Het woord op de tweede regel 

is de Naam van God: ‘Jahweh’, waaraan te 
zien is hoe de letters ‘jod’ en ‘he’ in de Naam 
terugkomen. Hieraan is te zien dat alleen als 
man en vrouw samenkomen de Godsnaam 
wordt gevormd. Dit is niet het geval als een 
man samenkomt met een man, of een vrouw 
met een vrouw. Verder valt op dat de overige 
letters in de woorden voor man en vrouw 
dezelfde zijn. Als de twee letters die Gods 
verkorte naam vormen worden weggelaten in 
de woorden, blijft er bij beide het woord ‘eesj’ 
(= vuur) over. Samen vormen ze dus ‘dubbel’ 
vuur. 

Een uitleg die me nederig maakt en me laat 
uitspreken naar de Here God: ‘Leer mij Uw 
weg, Heer.’ Om stil van te worden. Maar hoe 
interpreteer ik dit als mens? Bovenstaande 
doet me telkens weer beseffen dat meerdere 
invalshoeken nodig zijn om te kunnen leven 
vanuit de basis van het geloven in Christus. 
Het is goed te beseffen welk Godsbeeld 
leven geeft. Door zo met God te leven heb ik 
Zijn liefde ervaren in mijn hart als iets overwel-
digends en liefdevol! En deze liefde mogen 
uitdragen, zoals de Bergrede in Mattheüs 5 
vers 14 het aangeeft, een lichtend licht kun-
nen zijn voor mensen om je heen! Het dubbe-
le gevoel wordt zo een verbindend gevoel.

Dan is daar 
een geestelijke 

vurigheid die in 
mij aanwakkert 
om vanuit mijn 

ziel te leven.
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WHAT’S HAPPENING?
Rond m’n dertiende  jaar droomde ik over een 
lerares. Ik was er weken beduusd van. Help, 
what’s happening? Waarom droom ik niet 
over een man? Zocht ik iets bij deze vrouw? 
Nee, het was zelfs zo, als ik even graaf in mijn 
geheugen, dat ik heel diep van binnen alleen 

maar iets voelde voor vrouwen. Weet u, toen 
ik een jaar of 21 was, zei ik als het ware tegen 
mezelf: ‘Oké, ik val op vrouwen, maar dat mag 
niet van de Bijbel, dus conclusie: ik blijf alleen, 
ik sluit dit af met een dikke vette PUNT.’ En ik 
heb me ervoor afgesloten.

‘Waar zijn de keuzes voor mannen dan ge-
bleven?’, hoor ik u zeggen. Mannen kwamen 
eerlijk gezegd niet voor in mijn woordenboek. 
Ik was heel erg bang voor mannen. Ik wist 
me geen houding te geven bij mannen. Door 
de innerlijke overtuiging dat ik niet lesbisch 
mocht zijn, stopte ik mijn gevoel van het 
zoeken naar verbinding met de ander diep 
en diep weg. Nee, voor mij geen puberteit, 
leek het wel. Hiermee stopte ik ook alles wat 
vrouwelijk aan mij was, weg. Ik wilde me 
optrekken aan het mannelijke, dat gaf, hoe 
vreemd het ook klinkt, nog een beetje lucht. 
Het beschrevene hierboven klinkt zo dubbel 
misschien, maar dit is het ook geweest voor 
een lange tijd. En soms nog.

GROOT GEHEIM
Ik voelde me thuis in de nabijheid van vrou-
wen. Een groot geheim dat ik meer dan twin-

tig jaar bij me droeg. Ja, God wist het, maar 
eerst durfde ik het ook Hem niet te vertellen. 
Ik kon er dus eigenlijk niet mee overweg, 
daarom stopte ik mijn echtheid weg. Na deze 
jaren barstte de bom om verschillende rede-
nen. Ik werd overspannen en zat lange tijd 
thuis. Mijn ouders hielpen me waar ze kon-
den, ook al wilde ik hen beschermen, door af-
stand te bewaren. Wat jammer achteraf. In die 
tijd ben ik op zoek gegaan naar wat lesbisch 
zijn betekent voor mij en waarom ik lesbisch 
ben. Voor ik mijn zoektocht begon, ervaarde 
ik het lesbisch-zijn in stilte. Dit gaf me tevens 
een soort rust om als het ware achter de 
schermen, in mijn eenzaamheid te genieten 
van vrouwen die warmte en geborgenheid 
uitstraalden. Alhoewel niet geheel eerlijk, was 
het wel heerlijk om dit gevoel te koesteren!

Maar toen kwam het geheim op tafel. Heel 
goed en ook lastig om uit de kast te komen, 
met name na het traject van hulp hierin. 
Ik moet hier denken aan wat Jeff Imbach 
schreef, in het boek Genieten is geen zonde 
van Sam Storms (2003): ‘Het leven wordt een 
weg vol hindernissen door de dingen die we 
zouden moeten vermijden en een weg vol 
waarschuwingsborden door de dingen waar 
we voorzichtig mee zouden moeten zijn. 
We zijn zo druk bezig met het demonstreren 
van onze geestelijke correctheid, dat we het 
vermogen kwijtraken om vanuit onze ziel te 
leven. We brengen onze ziel in de verdruk-
king om aan de veilige kant van de grens van 
godsdienstige aanvaardbaarheid te blijven. 
We zitten klem tussen de rimpelloze correct-
heid van godsdienstige dogma’s en regels, 
en de plicht gebonden activiteiten die het 
bewijs van onze geestelijke vurigheid zouden 
moeten zijn.’ 

EENZAAMHEID EN ALLEEN
Ja, gekscherend heb ik weleens een con-
versatie gehouden in m’n hoofd … tussen 
Eenzaam en Alleen. Ze beseften dat ze uit-
gehuwelijkt waren aan elkaar. Een weg vol 
hindernissen. Een klem tussen dogma’s en re-
gels en dat te doen wat ze dachten dat goed 

God gaat met 
een ieder van ons 

Zijn weg.
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was om Christus te volgen. Want ze hadden 
dit eigenlijk niet zo voorgesteld om het leven 
zo met elkaar te delen. Maar oké, nu wilden ze 
het beste ervan maken en ontdekten al snel 
dat ze elkaar konden steunen door elkaar te 
wijzen op de waarschuwingsborden. Daar 
Eenzaam uitnodigt om veel te geven, zodat 
Alleen toch een beetje waardering ontvangt, 
om toch te kunnen (over)leven …

Het steeds meer beseffen dat God ook mij 
heeft gezegend met een rugzak waarin liefde, 
gezelligheid en vrolijkheid zit om elke dag 
aan de ander te mogen uitdelen, heeft me 
soms lam geslagen. Aangezien ik dit niet mag 
delen met een vrouw, omdat het alleen zijn al 
een norm aan het worden is! En toch, spreek 
ik hier over rimpelloze correctheid? Zegt dit 
niet meer over hoe ik het leven op dit mo-
ment leef, ja waarvoor ik kies als christen met 
lesbische gevoelens? ‘Hebreeuws denken, 
Margriet,’ zeg ik dan tegen mezelf. Ga terug 
naar waar het goed was voor je! En begin 
opnieuw: tel uw zegeningen één voor één.

LEVEN VOLGENS ZIJN WAARDEN
Ofwel: maak een keus welk beeld van God je 
kracht geeft en energie om het leven volgens 
Zijn waarden te leven. Is het correct om je, als 
je anders bent, te houden aan regels die je in 

de eenzaamheid storten en die je strijd ge-
ven om alleen het leven te leven? Een stukje 
identiteit te verdringen door zo druk bezig te 
zijn met de plichtsgetrouwe activiteiten (?) 
die eigenlijk tegelijkertijd tegen jezelf ingaan, 
zodat je jezelf onwaardig acht en het gevoel 
hebt alles op eigen kracht te moeten doen? 
Dit omdat je niet van de ander kunt en mag 
houden en dit mag ontvangen?

Ik raakte het vermogen kwijt om vanuit mijn 
ziel te leven. Ofwel me heel te voelen in wie 
ik kan, wil en mag zijn in Christus! Juist dit 
besef van zijn brengt heelheid, brengt leven! 
Ik zocht hierbij contact met christelijke hulp-
verlening, wat me erkenning gaf in het zijn 
van een kind van onze Here. Hierdoor ont-
dekte ik dat het ertoe doet dat we als man en 
vrouw onze echtheid in Christus vinden, dat 
is pas geestelijke vurigheid! Ja, een vurigheid 
die de veilige grens van godsdienstige aan-
vaardbaarheid doet afbrokkelen. Gods Heili-
ge Geest kan dan pas Zijn werk in mij doen, 
omdat ik hier zelf voor kies en mijn ziel niet 
langer verdruk. Zeker ook kijkende naar mijn 
medemens, respect ook voor elk zijn en haar 
keus. God gaat met een ieder van ons Zijn 
weg. En in mijn waardigheid kan ik zeggen: 
‘Heer, hier ben ik, laat me kijken naar de leliën 
in het veld!’

Margriet Kinderman ontwierp twee 
spellen. Het Genderiespel, dat uitnodigt 
tot een potje ‘genderen’: spelen met 20 
kaarten, met eigenschappen van het 
mannelijke en vrouwelijke in ons als mens. 
Met als doel in gesprek te komen met 
elkaar over menselijke eigenschappen. 
En ze ontwierp Het Woordenbegripspel, 
dat is spelen met woorden om een woord 
te begrijpen en hierdoor in gesprek te 
kunnen gaan of juist te handelen. Zie ook 
Margriet haar website: www.dewolkom.nl.
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Mijn naam is John Lapré, ik ben 
32 jaar. Met mijn partner Lionel, 
met wie ik in 2013 een gere-
gistreerd partnerschap sloot, 

woon ik in Almelo. Ik studeerde rechten aan 
de Rijksuniversiteit in Groningen en ben sinds 
2014 beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine. 
Daar werk ik als militair-jurist en vervul ik ook 
logistieke functies.

In 2017 verscheen mijn boek De veilige kerk. 
Dit boek gaat over de acceptatie van seksu-
ele diversiteit binnen de christelijke geloofs-

gemeenschap. Een belangrijk deel van het 
boek betreft mijn persoonlijke verhaal. Mijn 
helaas door een medechristen – aan wie ik 
alles in vertrouwen vertelde – geforceerde 
coming-out had verstrekkende gevolgen. Zo 
raakte ik niet alleen in een sociaal isolement, 
maar raakte ik ook onder andere mijn kerk 
kwijt. Ik ervoer deze periode in mijn leven als 
een inktzwarte nacht. Ik zie het als een groot 
wonder dat nu het licht weer zo royaal mag 
schijnen.

Ik realiseer me dat het voor veel christenen 

Oog hebben voor 
de mens achter de 
thematiek
John Lapré 

John Lapré houdt regelmatig lezingen over de inhoud van 
zijn boeken. Het boek De veilige kerk is het eerste deel in een 

serie van drie boeken over de kerk. In 2018 verscheen Stoppen 
met moeten, met daarin een pleidooi voor een stilterevolutie in 
kerken. In het voorjaar van 2019 verschijnt het derde deel in de 

serie. Voor meer informatie, zie: www.johnlapre.nl.

Foto: Jaap Schuurman

http://www.johnlapre.nl
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niet eenvoudig is om zich op een goede manier te verhouden tot de combi-
natie geloof en homoseksualiteit. Er is al zoveel over gezegd en geschreven, 
dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Sommige christenen raken 
verstrikt in allerlei theologische vragen. In De veilige kerk ga ik bewust niet 
uitvoerig in op de vraag hoe we de ‘homoteksten’ uit het Oude en Nieuwe 
Testament moeten interpreteren. Niet omdat ik dat onbelangrijk vind, maar 
omdat ik vind dat ik met de kennis die ik heb niks toevoeg met een volgend 
boek over de interpretatie van de teksten.

VEILIGE HAVEN
Belangrijker voor mij is de vraag, door alle andere vragen heen: hoe kan de 
kerk een plek zijn waar iedereen, homo- of heteroseksueel, een veilige haven 
vindt? Ik geloof dat het mogelijk is uit te stijgen boven onderlinge verschillen 
en elkaar de broeder- of zusterhand te geven. Niet even voor de vorm aan 
het einde van een studiedag, maar voor het leven. Daarvoor moeten we oog 
hebben voor de mens achter een thematiek. 

Een studiedag over homoseksualiteit voegt naar mijn bescheiden mening 
weinig toe als het niet vooral gaat over de mensen zonder wie het thema 
‘homoseksualiteit en geloof’ niet eens zou bestaan. Ik hoop dat de studiedag 
een ontmoetingsdag zal zijn. Daarin zit de grootste winst. Ook na een stu-
diedag als deze zullen niet alle vragen zijn beantwoord. Maar waar we liefde 
ervaren, waar we de ander in de ogen hebben gekeken, bloeit iets kostbaars. 
Daar wordt de kerk veilig, voor wie celibatair door het leven gaan en voor 
wie in alle vrijmoedigheid een relatie aangaan en trouw onderhouden. Daar 
kunnen we het in de kerk met elkaar uithouden, ook als het schuurt.

Mijn hoop en gebed voor de studiedag is, dat we elkaar de hand reiken en 
zeggen: ‘We zijn het dan misschien niet in alles met elkaar eens, maar je bent 
m’n broeder, m’n zuster – ik heb je lief met de liefde van Christus.’ Als we zo 
kerk zijn, hebben we een groot geheim te pakken.

T
it

el
: D

e 
ve

ili
g

e 
ke

rk
Sc

hr
ijv

er
: J

o
h

n
 L

ap
ré

U
it

ge
ve

ri
j: 

A
rk

 M
ed

ia

T
it

el
: S

to
p

p
en

 m
et

 m
o

et
en

Sc
hr

ijv
er

: J
o

h
n

 L
ap

ré
U

it
ge

ve
ri

j: 
A

rk
 M

ed
ia



76

S
tu

d
ie

d
ag

 H
o

m
o

se
ks

u
al

ite
it 

en
 d

e 
K

er
k 

- e
-b

ro
ch

u
re

 v
o

o
ra

f

Op mijn 16de kwam ik tot geloof en ont-
moette ik God. Ik ben niet christelijk op-
gevoed. Mijn ouders, ik ben geadopteerd, 
kwamen uit verschillende religieuze tradi-

ties, maar hadden hier geen goede ervaringen mee. 
Mijn vader is Indonesisch en islamitisch opgevoed, 
mijn moeder Nederlands en gereformeerd opgevoed. 
Zij vonden dat mijn zusje en ik onze eigen keuzes 
moesten maken en wilden ons niets opleggen. Maar 
zelf hadden ze wel iets met stromingen als het hindoe-
isme en het boeddhisme.

In dezelfde periode dat ik God ontmoette, ontdekte ik 
ook dat ik wel op meisjes verliefd kon worden, maar ik 
zette dat gelijk weg. Er waren zoveel dingen waarmee 
ik te dealen had in de puberteit. Ik verloor in vrij korte 
tijd twee ooms en twee tantes en had daar zoveel ver-
driet over. Bovendien worstelde ik met mijn identiteit. 
Met het feit dat ik geadopteerd ben en ook nog eens 
te vondeling gelegd. Mijn hoofd stond er niet naar. Ik 
wilde het ook eigenlijk niet.

STUDENTENTIJD 
Pas in mijn studententijd – ik begon met een studie 
Psychologie en stapte later over naar de studie Cul-
turele Antropologie en Sociologie der niet-westerse 
Samenlevingen – ontdekte ik dat er ruimte was om 
het te vertellen. Ik studeerde in Amsterdam, in een vrij 
liberale omgeving. Mijn medestudenten veroordeel-
den mij niet en dat deed me goed. Toen ik zo’n 19 of 
20 jaar was, vertelde ik het ook aan mijn zusje en later 

Mijn Liefde
door Kristi Satjadibrata

Mijn liefde
Is als de zee
Soms rustig, soms woest
Eb en vloed wisselen elkaar af
Pootjebaden mag
Diepzeeduiken is voor pro’s

Mijn liefde
Is als de wind
Ongrijpbaar
Toch voelbaar
Soms krachtig, soms stil
Altijd in staat iets in beweging 
te krijgen

Mijn liefde
Is als een vulkaan
Eromheen vruchtbare grond
Trekt veel bekijks
En na een uitbarsting
Is het weer rustig

Mijn liefde
Is als de aarde
Elke dag blijft deze draaien
Elke dag gaat de zon op
Elke dag is er een van geboorte
En elke dag houd ik van jou

Mijn liefde

Niet met het 
vingertje wijzen
Kristi Satjadibrata
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aan mijn moeder. Zij was niet verbaasd en zei 
gelijk: ‘Ik dacht het al.’ Zij vertelde het vervol-
gens, op mijn verzoek, weer aan mijn vader. 
Mijn ouders vonden het niet heel erg, want 
hun uitgangspunt was en is dat ze het vooral 
belangrijk vinden dat ik gelukkig ben.

Intussen ging het studeren niet goed. Ik kon 
me niet concentreren en besloot te stoppen 
met mijn studie. Ik ging daarna fulltime wer-
ken. Ik had in die periode nog weinig ervaring 
met relaties en was nog niet helemaal in het 
reine gekomen met mijn gevoelens voor 
vrouwen. Ik probeerde daarom wel relaties te 
hebben met mannen, maar ontdekte dat dat 
het toch niet was voor mij.

ZOEKEN, BEZINNEN EN VINDEN 
Op mijn 23ste kreeg ik mijn eerste vriendin-
netje. Ik heb sinds die tijd een aantal relaties 
gehad met vrouwen en weet hoe dat is, hoe 
dat voelt. Mijn laatste relatie eindigde begin 
dit jaar abrupt. Dat schaadde mijn vertrou-
wen, maar heeft mij wel gesterkt in mijn 
geloof. Ik heb na het eindigen van die relatie 
mijn best gedaan om mijn leven weer op te 
pakken, ging zelfs weer daten, maar had sterk 
het gevoel dat ik zo niet wilde doorgaan. Ik 
heb afgelopen periode veel nagedacht over 
mijn weg hierin. Zo was ik gestopt met daten 
en heb ik in mijn hart toegelaten om celibatair 
te gaan leven. Ik heb dit als een woestijnerva-
ring ervaren. Een periode waarin ik heb beslo-
ten niet langer geworteld te zijn in mijn onbe-
kende afkomst, of mijn adoptiegezin, maar in 
God zelf. Daardoor is er heel veel veranderd. 
Ik schrok ook wel van mijn verschuiving of op 
z’n minst overweging naar een meer ortho-
doxe visie, in ieder geval wat mijzelf betreft. 
Eerst leek het erop alsof ik tot leven kwam, 
dat deze beslissing maakte dat ik krachtiger 
werd. Later ervaarde ik het alsof ik van binnen 
afstierf en werd ik iedere keer heel verdrietig 
als ik erbij stil stond dat ik celibatair zal moe-
ten leven. Zo graag wilde ik het goed doen en 
God laten zien dat ik bereid ben om datgene 
op te offeren waar ik van droomde: dat ik ooit 
een vrouw zal ontmoeten met wie ik  

kinderen wil krijgen en die samen met mij 
God wil dienen.

Ik heb inmiddels wat meer rust en ben weer 
terug bij God. Als God mij zegent met een 
vrouw met wie ik mijn leven mag delen, kan 
ik alleen maar heel dankbaar en gelukkig zijn. 
Juist nu ik heb ervaren wat het betekent als 
het celibaat een serieuze optie is. Wat dat be-

treft heb ik veel meer respect en begrip gekre-
gen voor mensen die vanuit henzelf voor het 
celibaat kiezen. Feitelijk maken zij dezelfde 
beslissing als nonnen, monniken en priesters. 
Ik heb op dit moment nog steeds het vermoe-
den dat de ware voor mij een vrouw is. Die 
weg wil ik dan ook verder met God bewande-
len, en alleen God zal mij kunnen openbaren 
welke weg ik daarin heb te gaan.

VEROORDELING
Als we het over het thema ‘Kerk en homosek-
sualiteit’ hebben, zie ik helaas veel misgaan. 

Als God mij 
zegent met een 
vrouw met wie 

ik mijn leven 
mag delen, kan 
ik alleen maar 

heel dankbaar en 
gelukkig zijn.
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Ik constateer dat de schijnwerper wordt 
gericht op één bepaalde groep mensen in de 
kerk. Alsof we oorlogje aan het spelen zijn in 

de kerk. Dat heeft tot gevolg dat veel mensen, 
homo’s, lesbiennes, maar ook transgenders, 
trauma’s oplopen en de kerk verlaten. Er 
vallen slachtoffers, mensen worden als zon-
debok gebruikt.

Voor mij persoonlijk is het wat makkelijker om 
me niet zoveel aan te trekken van de veroor-
deling die er vaak is. Mijn geloof zit vast aan 
mijn relatie met God. Maar anderen zitten 

vaak hun hele leven in een bepaalde kerk, 
hebben daar hun vrienden, hun familie. Als 
zij er dan voor durven uitkomen dat ze homo-
seksueel zijn, lopen ze het risico alles kwijt 
te raken. Verliezen ze naar hun gevoel een 
fundament onder hun leven.

WERKELIJKE LIEFDE
We mogen elkaar niet met de Bijbel om de 
oren slaan, met het vingertje naar de ander 
wijzen. Dan zijn we geen haar beter dan de 
farizeeërs uit de tijd van Jezus. Oordelen is 
zondig. Het beschadigt mensen. Het is juist 
zo belangrijk te laten zien wat werkelijke lief-
de is. Om toenadering tot elkaar te zoeken. Ik 
denk zeker dat ik daarin een missie heb. Als ik 
als bruggenbouwer kan fungeren, doe ik dat 
graag.
 
Ook zoiets is: als je werkelijk naar elkaar wilt 
luisteren, ontdek je dat je helemaal niet zo 
verschillend bent. Het is voor iedereen een 
uitdaging om niet de uitersten te zoeken, 
maar juist in het midden te blijven. Dichtbij 
Jezus. Om uit geloof te leven. En de wereld in 
te gaan vanuit je geloof. In die zin zie ik zeker 
nog hoop.

Als ik als 
bruggenbouwer 

kan fungeren, 
doe ik dat graag.
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Herman van Wijngaarden (1963) werkt bij de Hervormd 
Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB), vooral als maker 
van catechesemateriaal. Daarnaast zet hij zich in voor 

Hart van Homo’s, een stichting die ernaar streeft om 
homoseksualiteit bespreekbaar te maken in orthodox-

christelijke kringen. Ze geeft daarbij aandacht aan de optie 
om single te blijven, maar heeft ‘hart voor homo’s, ongeacht 

hun visie op geloof en homoseksualiteit’ (missiestatement 
op website www.hartvanhomos.nl). Van Wijngaarden 

schreef onder andere het boekje Oké, ik ben dus homo – 
over homoseksualiteit en het volgen van Jezus. Hij noemt 

zichzelf ‘(gelukkig) ongetrouwd’ en is lid van de protestants 
evangelische gemeente Traject24 in Driebergen.

‘Wat zou Jezus  
ervan vinden?’
Herman van Wijngaarden

Het zijn gelukkig niet alleen ‘eigen 
parochies’ waaraan ik soms een 
bijdrage mag leveren aan de 
bezinning over homoseksualiteit. 

Dat houdt mij scherp en dwingt me om mijn 
positie te blijven doordenken. Het kan zomaar 
gebeuren dat je een opmerking of vraag 
hoort die blijft nazingen. Zoals die avond 
waarop een gemeentelid de vraag stelde: 
‘Wat zou Jezus ervan vinden?’

Impliciet stelde Adrian Plass die vraag al in zijn 
prachtige novelle Het Bezoek. Hij beschrijft 
daarin het bezoek dat de Grondlegger (Je-
zus) brengt aan een gemeente die Hij heeft 
gesticht. In één van de hoofdstukken gaat 
het over Philip, een homoseksuele jongen 
van een jaar of twintig. Bij de ik-persoon heeft 
hij zijn nood geklaagd, want gemeenteleden 
hebben hem verteld dat je geen goede chris-
ten kunt zijn als je homoseksueel bent. Daar 

http://www.hartvanhomos.nl
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zit hij mee, omdat hij bang is dat dat wáár is.

De ik-persoon besluit daarop een ontmoeting 
te regelen met de Grondlegger. ‘Ik heb abso-
luut geen idee van wat Hij zal gaan zeggen of 
doen’, zegt hij tegen Philip. ‘Ik weet alleen dat 
Hij het op een of andere manier zal oplossen.’ 
Ook ouderling Van der Steur vindt dat een goed 
voorstel. Hij verwacht dat de Grondlegger Philip 
duidelijk zal vertellen hoe het er met hem voor 
staat. Maar het gesprek verloopt anders dan 
verwacht. Philip vertelt erover als ouderling Van 
der Steur hem – samen met de ik-persoon – 
opwacht. 
‘Wat zei Hij over … eh … jouw probleem?’ vraagt 
Van der Steur.
‘O ja, da’s waar ook! Nou, eigenlijk hebben we 
het daar maar even over gehad. Hij zei dat het 
erg belangrijk was dat we daar een oplossing 
voor zouden vinden. We gaan er volgende 
week weer over praten.’
‘… het er maar even over gehad?’ Het blauwe 
pak klonk ongelovig: ‘Waar hebben jullie het 
dan een uur lang over gehad?’
De herinnering bracht weer een voldane glim-
lach op Philips gezicht. ‘Hij wilde meer over mij 
weten; wat ik doe; wat me bezighoudt, en meer 
van dat soort dingen. Het leek Hem echt te 
interesseren.’
Even was iedereen stil, tot Philip op zijn horloge 
keek. ‘Ik moet er maar weer eens vandoor,’ zei 
hij. [-]
Vlak voor hij de kerk verliet, draaide Philip zich 
nog één keer om en riep vrolijk naar ons:
‘Weet je … ik denk dat Hij me echt mag!’

Hiermee stopt het verhaal over Philip. Wat er in 
het volgende gesprek door de Grondlegger is 
gezegd, vertelt Het Bezoek niet. Is dat omdat 
Adrian Plass die vraag expres in ons midden wil 
leggen? Misschien, maar ik denk dat het vooral 
is omdat hij een andere boodschap belangrijker 
vindt: zie een homoseksueel gemeentelid niet 
als een probleem, en ook niet in de eerste plaats 
als een gemeentelid met een probleem, maar 
als een mens van wie Jezus houdt! Een persoon 
die méér is dan ‘homo’ en die ernaar hunkert om 
zijn of haar eigen verhaal te mogen vertellen.

Vlak voor hij 
de kerk verliet, 
draaide Philip 

zich nog één 
keer om en riep 
vrolijk naar ons:

‘Weet je … ik 
denk dat Hij me 

echt mag!’
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Voor de tijd waarin Plass Het Bezoek schreef, ruim 25 jaar geleden, was dat 
een eye-opener. En nog steeds is het dat voor veel christenen: een homo zit 
er niet op te wachten om ‘de waarheid over zijn situatie’ te horen, maar om 
liefde en acceptatie te ervaren. Ik merk dat dat ook steeds meer wordt erkend 
in gemeenten die in de Bijbel geen ruimte zien voor de homoseksuele relatie.

‘WE ZIJN ERUIT!’
Toch merk ik daarnaast dat het verhaal over Philip tegenwoordig ook een 
andere reactie oproept – een reactie die ik vijf jaar geleden niet of nauwelijks 
hoorde. Steeds meer christenen ergeren zich namelijk aan het volgende 
zinnetje: ‘Hij zei dat het erg belangrijk was dat we daar [‘het probleem’ van 
Philip] een oplossing voor zouden vinden. We gaan er volgende week weer 
over praten.’

Want … hoezo ‘een oplossing vinden’? Wat is het probleem dan? De kerk 
moet toch juist laten merken dat homoseksualiteit voor ons, voor Jezus, 
geen enkel probleem (meer) is?

Zo ging het ook op die avond waarop een gemeentelid vroeg: ‘Wat zou Je-
zus ervan vinden?’ We waren begonnen met de constatering dat homosek-
sualiteit best een moeilijk onderwerp is. Maar het stellen van deze vraag leek 
alles in één keer op te lossen. ‘We zijn eruit!’ Want Jezus staat voor alles wat 
liefde, acceptatie, tolerantie en bevrijding is. Dus waar doen we nog moeilijk 
over? Ik heb daar op die avond verder niks meer over gezegd, ik had mijn 
bijdrage al geleverd, maar ik ging wel met nieuwe vragen naar huis.

Wat zou Jezus ervan vinden? Voor mij is het inderdaad een mooie vraag, juist 
ook bij het onderwerp homoseksualiteit. De manier waarop Adrian Plass hem 
in ons midden legt, spreekt me erg aan. Vóór alles moet de kerk aan homo’s 
laten zien en laten weten dat God van hen houdt zoals ze zijn. Verder ben ik 
er ook van overtuigd dat als ik later voor God zal verschijnen, niet beslissend 
zal zijn of ik wel/niet een relatie met een man heb gehad, maar wel of ik een 
relatie met Zijn Zoon heb gehad. Dat zet de vragen over homoseksualiteit in 
een ander perspectief dan dat van ouderling Van der Steur.

Tegelijkertijd gaat het mij vooralsnog te ver om te zeggen dat de vragen over 
homoseksualiteit er dus niet meer toe doen. Wat Jezus er precies over zou 
zeggen, weet ik niet. Ik zou het dolgraag willen weten. Aan de ene kant denk 
ik dat Hij er milder over zou zijn dan ik lang heb gedacht. Maar aan de andere 
kant kan ik me gewoon niet voorstellen dat Hij zo snel met de kwestie klaar 
zou zijn als veel christenen er tegenwoordig klaar mee zijn, zo van: ‘Natúúrlijk 
vindt Hij het oké!’

GROTER KADER
In de evangeliën kom ik niet bepaald een Jezus tegen die ‘makkelijk’ doet 
over seksualiteit. Integendeel, Hij heeft er vrij strenge opvattingen over. Niet 
alleen de overspelige daad is zonde, maar ook het met een begerige blik 
kijken naar een andere man of vrouw (Mattheüs 5:28). Diezelfde verbreding 
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zie je onder andere in Mattheüs 15:28. Naast 
‘overspel’ noemt Jezus daar ook ‘ontucht’ als 
een ‘kwaadaardige overweging’. De Bijbel in 
Gewone Taal geeft dat weer met ‘verboden 
seks’, dus zeg maar elke variant van seksuele 
omgang die God heeft verboden.

Evangelie is dat Jezus geen enkele seksuele 
zondaar afwijst. Maar in Zijn barmhartigheid 
laat Hij direct ook strengheid doorklinken: 
‘Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zon-
dig niet meer’ (tegen de ’overspelige vrouw’ 
in Johannes 8:11).

Deze teksten gaan uiteraard niet over ho-
moseksualiteit. Voor zover wij weten heeft 
Jezus daar nooit iets over gezegd. (Je kunt je 
trouwens afvragen of Hij dat niet had moeten 
doen als Hij het joodse denken hierover wilde 
doorbreken, zoals Hij dat impliciet deed als 
het ging om de omgang met vrouwen). Maar 
met name in Mattheüs 19:1-12 geeft Hij wél 
duidelijk onderwijs over huwelijk en seksua-
liteit in het algemeen. Gevraagd naar het ge-
oorloofd zijn van echtscheiding, geeft Jezus 
geen eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord op 
een concrete vraag, maar plaatst Hij de vraag 
in een groter kader.

In een artikel op www.hartvanhomos.nl be-
toogt Wolter Rose dat dit grotere kader ons 
óók iets heeft te zeggen als we nadenken 
over vragen rond homoseksualiteit. Rose 
noemt met name drie aspecten, die ik hieron-
der kort weergeef (de gecursiveerde woor-
den zijn van Rose):

  1. Jezus beantwoordt een actuele vraag 
door terug te gaan naar het begin van 
de geschiedenis van de mensheid, toen 
de Schepper de mensen mannelijk en 
vrouwelijk maakte – Als je bezig bent met 
vragen over echtscheiding, huwelijk en 
seksualiteit, is het volgens Jezus belang-
rijk je te herinneren dat er een Schepper is, 
en dat Hij de mensen ‘in het begin’ heeft 
gemaakt in tweevoud: ‘mannelijk en vrou-
welijk’.

Evangelie is 
dat Jezus geen 

enkele seksuele 
zondaar afwijst. 

Maar in Zijn 
barmhartigheid 

laat Hij direct 
ook strengheid 

doorklinken. 

http://www.hartvanhomos.nl
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  2. Jezus is waar het gaat om huwelijk en 
echtscheiding streng, zelfs strenger dan 
Mozes – De echtscheidingsbrief waarmee 
iemand in de oude wetgeving zijn vrouw 
mocht verstoten, was een compromis, zegt 
Jezus – geen ‘mooi compromis’, maar een 
tegemoetkoming aan ‘de hardheid van uw 
hart’. Je kunt erover twisten of Jezus nog 
steeds ruimte ziet voor dat compromis, 
maar als dat zo is, is Hij daar in ieder geval 
niet enthousiast over. Want ‘van het begin 
af is het zo niet geweest’. Opnieuw doet 
Jezus een beroep op de oorspronkelijke 
bedoeling van de Schepper.

  3. Jezus stemt in met de absurde gedach-
te dat ongetrouwd zijn een waardevolle 
levensbestemming is – De discipelen 
hebben Jezus’ boodschap opgepakt. Ze 
schrikken ervan: ‘Als de zaak van de man 
met de vrouw er zo voor staat, is het beter 
niet te trouwen.’ De reactie van Jezus daar-
op moet hen verrast hebben. Gezien het 
denken van die tijd zou je een antwoord 
verwachten in de zin van: ‘Nee, dan heb-
ben jullie het verkeerd begrepen. Natuurlijk 
blijft het een opdracht om te trouwen.’ 
Maar wat zegt Jezus? ‘Inderdaad, soms is 
het beter om niet te trouwen.’ 

Opvallend daarbij is het perspectief op het 
‘Koninkrijk der hemelen’. Dat is het nieuwe 
van Jezus’ tijd. In het Oude Testament klon-
ken de woorden: ‘Het is niet goed dat de mens 
alleen is’, gesproken door de Schepper. Nu 
stemt Jezus in met een heel andere uitspraak, 
die je zou kunnen weergeven als: ‘het is goed 
dat een mens ongetrouwd – en in die zin 
“alleen” – is.’ Als het over echtscheiding gaat, 
gaat Jezus terug naar het begin. Nu het gaat 
over niet getrouwd zijn, zet hij een stap voor-
uit. 

LIEFDEVOL
Met bovenstaande wil ik nog steeds niet sug-
gereren dat ik ‘dus’ precies weet wat Jezus 
zou zeggen als iemand bij Hem kwam met 
de volgende vraag: ‘Ik wil U volgen, Heere, als 

homo. Hoe doe ik dat?’ Nogmaals, ik zou het 
dolgraag willen weten, juist ook omdat ikzelf 
die homo ben. Maar ik kan me gewoon niet 
voorstellen dat Jezus eenvoudigweg zou 
zeggen: ‘Joh, dat maakt niks uit, als je maar 
van Mij houdt.’ Ik weet zeker dat Hij dat laat-
ste het allerbelangrijkst zou vinden. Maar of 
Hij vervolgens in het midden zou laten welke 
keuze ik met mijn homo-zijn maak …? Gezien 
het bovenstaande lijkt me dat Hij me eerder 
(of: in elk geval ook) zou wijzen op de moge-
lijkheid om ‘alleen’ (met Hem) door het leven 
te gaan. Een optie die wij bij Hart van Homo’s 
dan ook serieus aan jongeren voorhouden, 
wat ons bij sommigen bij voorbaat al verdacht 
maakt.

Ik kan niet bewijzen dat Jezus er zo mee zou 
omgaan. Je kunt nu natuurlijk een beroep 
doen op de teksten en Bijbelgedeelten waar-
in Jezus vooral als liefdevol en inclusief wordt 
getekend. Dat zijn inderdaad belangrijke 
teksten die we serieus moeten nemen. Alleen, 
ik kan daar met het grootste gemak andere 
teksten naast plaatsen. Op dezelfde manier 
waarop je vanuit de evangeliën een ‘liefdevol-
le Jezus’ kunt tekenen, kun je er een ‘strenge 
Jezus’ uit schetsen. Sterker nog, als alleen 
het aantal teksten beslissend zou zijn, zou 
de ‘strenge Jezus’ het nog weleens kunnen 
winnen. Ik (h)erken dat de ‘strenge Jezus’ (die 
van ouderling Van der Steur) in het verleden 
té dominant is geweest, maar vraag me af of 
de balans ondertussen niet teveel doorslaat 
naar de andere kant.

Ik begrijp hoe dat komt. De kerk moet nog 
leren om meer de houding van de Grondleg-
ger aan te nemen. Maar is dat een houding 
van ‘wij veroordelen niks (sic) of niemand’, 
zoals een christelijke homobeweging zich 
recent presenteerde? Hoe serieus neem je 
de christen-homo als je geen enkele kritische 
vraag meer durft te stellen? Want hoe dan 
ook, de kern van Jezus’ boodschap is toch 
eerder zoiets als ‘Neem je kruis op en volg 
Mij’ dan dat het een oproep is om lief te heb-
ben. Dat laatste hoort er zeker bij, maar strikt 
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genomen hoef je daar niet eens christen voor 
te zijn. 

ALS EEN SINAASAPPEL
Daarmee kom ik op een paar andere redenen 
waarom ik me er toch over verwonder dat in 
christelijk Nederland zó vanzelfsprekend (!) 
het traditionele standpunt over homoseksua-
liteit wordt losgelaten. De overgrote meerder-
heid van de wereldwijde christenheid hangt 
nog steeds dit standpunt aan, maar ‘wij in het 
Westen’ hebben ontdekt dat dat berust op 
een groot misverstand … Hoe komt het dat 
dat zo snel is gegaan? Deel van het antwoord 
is dat we de nood van homo’s hebben ‘ont-
dekt’. Maar een ander deel is volgens mij dat 
het ons als kerk niet is gelukt om een paar be-
langrijke kernnoties van het christelijk geloof 
op een positieve manier voor het voetlicht te 
brengen.

Of laat ik het anders zeggen: dat ik het kan 
plaatsen dat Jezus van mij vraagt om als 
single door het leven te gaan, komt mede 
door deze kernnoties. Ik heb ze van huis-uit 
meegekregen en geloof er nog steeds van 
harte in. Het zou me niet verbazen als Jezus 
het ook hierover met me zou hebben als ik 
bij Hem kwam met de vraag: ‘Heere, ik ben 
homo. Wat nu?’ In elk geval weet ik dat ze 
ook voor tal van andere christen-homo’s een 
belangrijke rol spelen in hun keuze om als 
single door het leven te gaan, misschien nog 
wel méér dan de bekende Bijbelteksten over 
homoseksualiteit. Hier komen ze:

  1. De ‘genoegzaamheid’ van Christus – 
Eén van mijn lievelingsliederen is ‘Wat mij 
dierbaar was’ van Graham Kendrick (Op-
wekking 460): ‘Ik wil U kennen, Jezus; dat 
is mijn grootste schat.’ Ik heb ook ‘gewone 
mensen’ nodig, maar ik hou ervan om te ge-
loven dat als het erop aankomt, Jezus voor 
mij genoeg is. Het lied is een verwijzing 
naar het Bijbelboek Filippensen, waarin 
ook dit prachtige vers staat: ‘Ik heb geleerd 
vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben’ (4:11, 
Statenvertaling). Omdat ik Christus ken!

  2. Besef van kruisdragen - Jezus heeft 
nooit beloofd dat Hem volgen makkelijk 
en leuk zou zijn. Het is mooi en goed, en je 
zult er nooit spijt van krijgen, maar het kan 
ook pijn doen. Het vraagt om kruisdragen. 
Voor de één kan dat betekenen dat hij ge-
loofsvervolging ondergaat, voor een ander 
dat ze trouw blijft aan een moeilijk huwelijk, 
en voor mij (zo zie ik het) dat ik afzie van 
seksualiteit. 

  3. Relativering van seksualiteit - Derde 
overweging is dat in deze tijd volgens mij 
seksualiteit erg wordt overgewaardeerd. 
Tegenwoordig is de stelling bijna: zonder 
seks ga je dood, of word je in ieder geval 
gefrustreerd. Ik ontken niet dat sommige 
mensen er gefrustreerd van raken, maar 
bestrijd wel de gedachte dat seks hoort bij 
de primaire levensbehoeften. Volgens mij 
is dat eerder een knieval voor de gesecu-
lariseerde cultuur dan een staan voor de 
christelijke ethiek over seksualiteit.

Nergens in 
Romeinen 1:18-

32 blijkt dat 
Paulus zich daar 

beperkt tot een 
beschrijving van 
het heidendom.
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  4. Het zicht op het toekomende leven - Ik 
zie het leven niet als een sinaasappel die 
je moet uitpersen. Ik sta echt met beide 
benen op deze aarde en ik geniet daar ook 
van, maar ik ben niet bang dat ik iets zal 
missen. Ik hoef niet rijk te zijn, ik hoef geen 
carrière te maken en ik hoef zelfs niet per 
se een seksuele relatie. Want hoe dan ook, 
het beste komt nog.

NIET VANZELFSPREKEND
Conclusie is voor mij dat het beslist niet van-
zelfsprekend is dat Jezus een christen-homo 
zou adviseren om een seksuele relatie aan te 
gaan. Of Hij het daarmee ook zou uitsluiten, is 
een andere vraag, waarop ik straks wil ingaan. 
Wat ik op dit moment wil stellen, is alleen dat 
de vragen rond homoseksualiteit echt niet 
als vanzelf zijn opgelost zodra we de vraag 
stellen: ‘Wat zou Jezus ervan vinden?’ Ik denk 
dat christenen in Nederland daarover vaak 
een te laconieke houding aannemen.
Ik ga daar nu niet uitgebreid op in, maar de-
zelfde houding is er nogal eens als het gaat 
om de interpretatie van wat Paulus zegt over 
homoseksualiteit. ‘Het is overduidelijk dat 
Paulus het in Romeinen 1 heeft over situaties 
van afgoderij en seksueel misbruik’, zeggen 
steeds meer christenen in de huidige Wes-
terse kerk. En dus: ‘We zijn eruit!’ Voor mij is 
dat echt veel te simpel. Nergens in Romeinen 
1:18-32 blijkt dat Paulus zich daar beperkt 
tot een beschrijving van het heidendom. Het 
kopje dat de Herziene Statenvertaling erbo-
ven zet, is dan ook fout: ‘De toorn van God 
over de heidenen’. Want Paulus heeft het hier 
niet over heidenen, maar over ‘mensen’ (1:18) 
in het algemeen – joden én Grieken (zie 1:16, 
2:1 en 3:9).

Verder is het opvallend dat Paulus hier ook 
vrouwelijke homoseksualiteit afkeurt. Voor 
zover (mij) bekend speelde die in de afgoden-
cultus geen rol, en in ieder geval niet in situa-
ties van seksueel misbruik. Waarom is Paulus 
er dan toch zo negatief over? Omdat deze 
vrouwen heteroseksueel waren en met ho-
moseksueel gedrag tegen hun eigen natuur 

ingingen? Letterlijk staat het er niet zo. Paulus 
heeft het niet over ‘hun natuurlijke omgang’, 
maar over ‘de natuurlijke omgang’. Daarmee 
doet hij volgens mij hetzelfde als wat Jezus 
doet in Mattheüs 19: terugverwijzen naar de 
oorspronkelijke bedoeling van de Schepper.

EXISTENTIEEL PROBLEEM
Ik snap heel goed dat deze gedachtegang 
een dilemma kan opleveren als je de nood 
van individuele homo’s erbij betrekt. ‘Kán’, 
want beslist niet elke christen-homo raakt 
hiermee in de knoop. Maar dat terzijde, want 
ik wil het nu hebben over díe homo die het 
onderwijs van Jezus en de apostelen wél als 
een existentieel probleem ervaart. Er zijn veel 
homo’s die er totaal geen weg mee weten 
(mogelijk doordat ze – buiten hun schuld – 
daarvoor teveel een kind van deze tijd zijn 
geworden).

Op avonden zeg ik het vaak zo: er lijkt bij dit 
onderwerp een spanning te zijn tussen Gods 
heiligheid en Zijn barmhartigheid. Natuurlijk is 
die spanning er in God niet, maar we kunnen 
haar wel zo ervaren. Zowel ‘behoudende’ toe-
hoorders als ‘vooruitstrevende’ daag ik altijd 
uit om in die spanning te gaan staan en er 
niet te makkelijk uit weg te lopen – naar welke 
kant uit dan ook.

Een manier om in die spanning te staan, zou 
kunnen zijn dat je zegt: ‘Bijbels gezien is het 
niet vanzelfsprekend dat een christen-homo 
een seksuele relatie aangaat, maar het is de 
vraag of het daarmee ook uitgesloten is.’ Zou 
de kerk – ondanks het Bijbels onderwijs over 
seksualiteit – in bepaalde gevallen toch geen 
ruimte moeten laten voor de homoseksuele 
relatie? Dus niet omdat we de Bijbel anders 
gaan lezen, maar omdat we hier een botsing 
ervaren tussen twee Bijbelse grondprincipes? 
God openbaart zich niet alleen als heilig, maar 
ook als barmhartig. (Om een misverstand te 
voorkomen: ik besef dat ik het theologisch 
niet goed formuleer. God is heilig in Zijn barm-
hartigheid en barmhartig in Zijn heiligheid. Er 
is dus helemaal geen tegenstelling. Ik gebruik 
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deze woorden alleen ter aanduiding van een 
dilemma waarvoor we ons zien gesteld.)

Je zou homoseksualiteit dus kunnen bespre-
ken als een moreel dilemma. In Zorgen voor 
een eigenwijze kudde – Een pastorale ethiek 
voor een missionaire kerk schrijft Patrick Nul-
lens daarover. Zijn onderwerp is dan morele 
dilemma’s in het pastoraat in het algemeen, 
waarbij hij homoseksualiteit als één van de 
voorbeelden geeft. Voor Nullens is de homo-
seksuele relatie geen vanzelfsprekendheid, 
maar hij vindt het óók niet vanzelfsprekend 
dat de kerk hierin een streng standpunt in-
neemt. 

TRAGIEKMODEL
Een streng standpunt, zo zegt hij, gaat uit van 
het model van het moreel idealisme: de ge-
dachte dat de gemeente moet streven naar 
volkomen heiliging en naar perfectionisme. 
Volgens Nullens houdt dit model onvoldoen-
de rekening met de gebroken werkelijkheid. 
Mijn aanvulling: je zou dit kunnen vergelijken 
met de noodleugen in de Tweede Wereld-
oorlog. Vanuit het streven naar perfectionis-
me kun je zeggen dat je niet mocht liegen als 
de Duitsers vroegen of er joden in huis waren. 
Toch hebben we er alle begrip voor dat men-
sen dat wél gedaan hebben.

Nullens kiest óók niet voor het model van de 
situatie-ethiek. Dit model stelt dat er maar één 
absoluut gebod is, namelijk dat van de liefde. 
Daartegenover stelt Nullens dat de liefde an-
dere geboden niet uitsluit. ‘Het verzet tegen 
richtlijnen en algemene normen zorgt ervoor 
dat liefde uiteindelijk wordt uitgehold en tot 
een romantische en holle slagzin wordt. Ook 
vanuit het perspectief van de liefde blijven 
keuzes soms pijnlijk’ (p. 148).

De meeste sympathie heeft Nullens voor het 
zogenaamde tragiekmodel. Dat is wat an-
ders dan het compromismodel, waarbij het 
probleem wordt opgelost door een ‘mooie’ 
tussenoplossing. Een compromis is voor 
Nullens niet een ‘mooie’ oplossing, maar een 

verlegenheidsoplossing, waarbij je kiest voor 
het ‘minst kwade’ (dat daarmee niet per se 
‘goed’ wordt.)

Vanuit deze gedachte zou de kerk in bepaal-
de situaties ruimte kunnen geven aan de 
homoseksuele relatie. Nullens verwijst hierbij 
naar Thielicke, die de duurzame homosek-
suele relatie onder christenen goedkeurde. 
‘Dit pastorale voorstel over homoseksualiteit 
is geen spitsvondig compromis, maar eerder 
een tragische verlegenheidsoplossing, het 
gevolg van complexe grenssituaties’ (p. 150). 
Nullens tekent hierbij aan dat dit tragiekmo-
del sterk past bij de lutherse theologie ‘die 
grote nadruk legt op het kruis en het feit dat 
we heel ons leven zowel zondaar als gerecht-
vaardigde blijven. We hebben steeds dit kruis 
nodig om vergeving te vragen.’

GODS TEGEMOETKOMENDHEID
Je kunt hierbij ook denken aan wat ds. Jan 
Mudde ‘Gods tegemoetkomendheid’ noemt. 
Ik citeer wat ds. H.G. de Graaff hierover schrijft 
in het blad Kontekstueel (mei 2014): ‘In de 
Bijbel leren wij de God van Israël kennen als 
een God die in Zijn barmhartigheid mensen 
in menig opzicht tegemoet komt. De situaties 
waarin dat gebeurt zijn heel verschillend, 
maar telkens blijkt dat Hij de mens niet over-
vraagt. Hij houdt rekening met menselijke 
draagkracht, met zijn zwakte en onmacht, 
zelfs met zijn zondigheid!’

‘Als voorbeelden van tegemoet komen aan 
menselijke zwakte kan gewezen worden op 
Mozes en Samuël. In Exodus 4 brengt Mo-
zes allerlei bezwaren in tegen zijn verkiezing 
tot leider van het volk Israël. De HERE komt 
Mozes tegemoet door het mede aanstellen 
van Aäron. [-] De houding van tegemoetko-
mendheid van Gods kant tref je ook aan in de 
wetgeving in het Oude Testament. De HERE 
stond bij voorbeeld echtscheiding toe, zie 
Deuteronomium 25:1-5. Deze tegemoetko-
mendheid zegt allereerst iets over de mens; 
vanwege “de hardheid uwer harten”  
(Mattheüs 19:8). Maar ze laat ook iets zien van 
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Gods karakter. Hij komt ook aan ongehoorza-
me, falende en zondige mensen tegemoet.’

Deze gedachtegang spreekt mij aan, al heb 
ik er ook wel vragen bij. Wordt zo’n oplossing 
niet gauw de standaardoplossing in plaats 
van een verlegenheidsoplossing? Ik kan me 
ook goed voorstellen dat homo’s die kiezen 
voor de homoseksuele relatie, hier niet be-
paald gelukkiger van worden. Als het erop 
aankomt, klinkt het natuurlijk nog steeds erg 
zuinig. Veel christen-homo’s zijn dit stadium 
al lang voorbij. Verder moet ik eerlijk zeggen 
dat ikzelf geen homo’s ken die op deze basis 
een seksuele relatie zijn aangegaan. Dus hoe 
‘werkt’ deze oplossing in de praktijk? Ik wil 
hier verder over nadenken.

Met bovenstaande ben ik bewust níet gaan 
staan voor een simpel ‘nee’ tegen de homo-
seksuele relatie. Maar het is ook een oproep 
om voorzichtiger te zijn met een simpel ‘ja’. 
Of het een bijdrage is aan het gesprek, weet 
ik niet (ik heb daarover geen illusies). Ik hoop 
wel dat ik bij mijn andersdenkende broeders 
en zusters wat meer begrip heb opgeroepen 
voor de (zeg maar) behoudende positie die 
Hart van Homo’s, samen met veel andere 
christen-homo’s, inneemt.
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SLAPENDE VULKAAN
De eerste 45 jaar leefde ik een ‘rustig’ leven, 
een ‘huisje-boompje-beestje-bestaan’. Het 
was als een slapende vulkaan. Maar soms, en 
in toenemende mate, rommelde het en was 
het alsof God tegen mij sprak: “Van buiten 
als een witgepleisterd graf, maar van binnen 
vol ongerechtigheid en onreinheid.” Op enig 
moment móest de vulkaan wel uitbarsten: 
ik werd depressief, kon mijn werk niet meer 
doen en in de mooie buitenkant kwamen 
steeds meer barsten. Ik deed mijn best om 

de barsten weer te dichten; ik had gesprek-
ken met een maatschappelijk werkster, een 
psychiater en een pastoraal werker. Het bleef 
echter lapwerk. Zolang ik om de hete brij 
bleef heen draaien, zou het niet beter met mij 
worden.

De vulkaan barstte in alle hevigheid uit toen ik 
voor het eerst aan een medewerker van Diffe-
rent1 mijn ‘echte’ levensverhaal vertelde. Voor 
het eerst durfde ik expliciet onder woorden te 
brengen dat ik lesbische gevoelens had. Dat 

Een persoonlijke 
worsteling met 
homoseksualiteit
Ine Wildschut 

Mijn naam is Ine Wildschut (1948). Ik ben ongehuwd en 
christen. Tot ik in 2009 met pensioen ging, werkte ik als hoofd 
P&O bij het Leger des Heils. Hier zou ik kunnen stoppen, maar 

ik wil jullie nog wat meer vertellen. Graag wil ik jullie deelgenoot 
maken van mijn persoonlijke worsteling als christen met 

homoseksualiteit. 
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ging gepaard met veel schuldgevoelens en zelfafwijzing: homoseksualiteit 
was immers zonde!

Ik ben een lange weg gegaan. De ontwikkelingen in de maatschappij in de 
laatste decennia op het gebied van onder meer psychologie en psychiatrie 
en de daarmee gepaard gaande veranderingen in de visie op homoseksu-
aliteit, heb ik in een aantal jaren ook allemaal doorgemaakt. En al die visies 
spelen op een of andere manier een rol in mijn beleving van mijn homosek-
suele gevoelens.

ACCEPTATIE
Indertijd was ik betrokken bij een zeer behoudende gemeente waar velen 
van mening waren dat homoseksualiteit zonde is, zonder enige nuance. Dat 
weerhield mij ervan om erover te spreken, bang als ik was voor afwijzing en 
veroordeling. Gelukkig waren er ook mensen die wél enige nuance konden 
aanbrengen en mij niet bij voorbaat veroordeelden omdat ik homoseksuele 
gevoelens had. Nu voel ik mij thuis in een evangelische gemeente, waar ik 
open kan zijn over wie en wat ik ben en waar ik mij volledig geaccepteerd 
weet.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat het feit dat ik lesbische gevoelens heb op zich 
geen zonde is, lesbische seksuele contacten zijn dat voor mij wel. Ik kies er 
dus bewust voor om geen relatie aan te gaan met een vrouw.

Lange tijd werd homoseksualiteit beschouwd als een ziekte. Tijdens mijn 
opleiding stond het boek Neurosenleer van psychiater Piet Kuiper nog op de 
lijst van verplichte literatuur. Hierin wordt homofilie als een perverse neurose 
beschreven. (In zijn boek Nieuwe neurosenleer nam Kuiper hier overigens 
afstand van.) Als homoseksualiteit een ziekte is, kun je er ook van worden 
genezen. God is immers onze grote Geneesheer. In het begin was mijn hoop 
en verwachting dan ook dat de gevoelens zouden verdwijnen als ik ervoor 
zou bidden en ervoor zou laten bidden. Maar zo werkte het niet. Iemand zei 
eens: ‘Er is niet zoiets als een charismatische wasstraat …’ 

Ik ben ervan overtuigd dat er niet één oorzaak is voor homoseksualiteit, maar 
dat vele factoren een rol spelen. Het is niet of/of, nature versus nurture, aan-
geboren versus aangeleerd. Voor mijzelf kan ik zeggen dat er sprake is van 
aanleg, waardoor de lesbische gevoelens aanwezig zijn en waarschijnlijk 
altijd zullen blijven. Daarnaast heb ik in de vele gesprekken, die ik met mijn 
therapeut heb gevoerd, geleerd en gezien, dat allerlei omstandigheden in 
mijn jeugd ertoe geleid hebben dat ik mij heb afgekeerd van mannen. Ook 
mijn verlangen naar de lichamelijke, warme aanwezigheid van een vrouw in 
mijn leven werd daardoor versterkt. 

Als christen weet ik dat God mensen verandert, mijn fouten en tekortkomin-
gen vergeeft Hij; Jezus is daar immers voor naar de aarde gekomen en is 
daarvoor aan het kruis gestorven. Groeien in geloof betekent voor mij dat Hij 
groter wordt in mij en dat ik steeds meer word veranderd naar Zijn beeld. Ik 
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dacht dat dat ook betekende dat ik de ho-
moseksuele gevoelens moest afleggen, dat 
wilde ik immers heel graag. Maar allereerst 
moest ik leren mezelf te accepteren en daar 
hoorde ook de acceptatie van mijn lesbische 
gevoelens bij. 

HEILZAAM
Het verwerken van bepaalde jeugdtrauma’s 
in therapiegesprekken en ook in Levend 
Watergroepen2 werkte voor mij heilzaam. Mijn 
zelfbeeld veranderde ingrijpend, ik kon vrede 
sluiten met mijn vrouwelijkheid en God er-
voor danken dat ik echt vrouw mag zijn. Ook 
mijn kijk op mannen veranderde: in plaats 
van diepe minachting voor hen, leerde ik te 
zien dat zij mij werkelijk iets  goeds hebben te 
bieden. Dat was een grote verandering. Ik kon 
de deur van mijn hart openen voor mannen. 
Als ik toen een lieve man had ontmoet, was ik 
bereid geweest om het risico van een relatie 
aangaan te onderzoeken. Ik ken in mijn om-
geving ook diverse mannen en vrouwen met 
homoseksuele gevoelens, die die stap heb-
ben gezet en een gelukkig huwelijk hebben.

Betekent dit nu dat ik heteroseksueel ben 
geworden, dat ik ben ‘genezen’? Nee, dat 
niet. Maar er heeft zeker wel een verschuiving 
plaatsgevonden. De homoseksuele gevoe-
lens zijn afgenomen, spelen een minder grote 
rol.

Natuurlijk zijn er momenten dat er een sterk 
gevoel van eenzaamheid is, dat er een ver-
langen is naar iemand heel dichtbij, soms ook 
heel specifiek het verlangen naar een vrouw. 
In die momenten mag ik naar God gaan met 
mijn verdriet en Hij vertroost mij. God heeft 
mij in de gemeente waartoe ik behoor een 
huisgezin gegeven waarin ik mag wonen, 
samen met mijn broers en zussen. Dat is heel 
belangrijk voor mij. Ook is er een jong stel in 
mijn leven, dat mij als ‘tweede moeder’ heeft 
geadopteerd. Ik mag echt een oma zijn voor 
hun dochtertje. Dat is een grote rijkdom in 
mijn leven, waar ik zeer dankbaar voor ben.

“Ja” zeggen 
tegen Jezus, 
wat het ook 
kost, maakt 
uiteindelijk 

ECHT  
gelukkig.
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GEBROKENHEID EN STRIJD
In de Bijbel openbaart God Zijn plan met de 
schepping in het algemeen en met mensen 
in het bijzonder. Hij heeft ons geschapen 
als man en vrouw, “de man zal zich aan zijn 
vrouw hechten met wie hij één van lichaam 
wordt” (Genesis 2:24). Ikzelf geloof niet dat 
God varianten daarop heeft geschapen, zoals 
een vrouw die zich aan haar vrouw hecht …

Dat homoseksualiteit bestaat en dat ik dat 
persoonlijk in mijn leven ervaar, is een gevolg 
van de zondeval, waardoor het onvolmaakte 
intrede deed in Gods volmaakte schepping. 
Omdat ik als kind van God en door de wer-
king van de Heilige Geest in mijn leven een 
verlangen heb naar het volmaakte, wat ik hier 
op aarde nooit zal bereiken, is er vaak strijd te 
voeren tegen verlangens die niet in overeen-
stemming zijn met Gods plan voor mijn leven.

CHRISTEN-ZIJN IS ANDERS-ZIJN
Gesprekken én gebeden hebben mij geleerd 
mezelf te zien zoals ik werkelijk ben: een 
geliefd kind van God. Gods liefde en gena-

de openbaarden zich aan mij. Dat leidde tot 
zelfacceptatie, bracht rust in mijn leven.
Christen-zijn is echter ook jezelf verlooche-
nen, je kruis opnemen en Jezus volgen. Dat 
werd mij duidelijk toen ik de geschiedenis las 
van de rijke jongeling. Jezus kijkt hem liefde-
vol aan en vraagt hem alles op te geven en 
Hem te volgen. Voor de jongeling is dat teveel 
gevraagd en hij gaat somber en terneergesla-
gen weg (Lukas 18:17-22).

In mijn stille tijd met God werd mij de indrin-
gende vraag gesteld of ik wilde opgeven wat 
voor mij veel betekende: een seksuele relatie 
met een vrouw. Het is Jezus’ liefde voor mij, 
die Hem ertoe brengt dat van mij te vragen. 
Dat verlangen niet op willen geven, zou mij 
misschien op het eerste gezicht gelukkig 
maken, maar ik zou me dan altijd diep in mijn 
hart droevig voelen. Dezelfde droefheid die 
de jongeling ook ervoer toen hij van Jezus 
wegging.

“Ja” zeggen tegen Jezus, wat het ook kost, 
maakt uiteindelijk ECHT gelukkig.

1  Different is een christelijke organisatie die hulp en begeleiding biedt 
aan mensen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens 
en daar hulp bij zoeken. Different maakt deel uit van de Stichting 
Tot Heil des Volks.

2  Vanaf 2003 zijn er Levend Watergroepen in Nederland, waaraan 
mannen en vrouwen deelnemen die willen groeien in hun identiteit 
en relaties zoals God die heeft bedoeld, door in contact te komen 
met Jezus, de Bron van Levend Water.
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Tijdens de studiedag hoort u allerlei 
informatie en ervaringen van spre-
kers en panelleden. Verschillende 
visies worden gegeven, maar met 

elkaar willen we de verbinding zoeken in het 
geloof in Jezus Christus: ‘In het geloof dat we 
als hetero- en homoseksuelen de opdracht 
hebben elkaar lief te hebben, elkaars lasten te 
dragen en zo de wet van Christus te vervullen.’ 
De studiedag beoogt het zoeken van elkaar 
in liefde, respect en vertrouwen, rond een 
thema dat zo kwetsbaar is.

DOEL GESPREKSKAARTEN
In de verschillende pauzes kunt u als deel-
nemers aan de studiedag ook onderling met 
elkaar in gesprek gaan. Om dit gesprek te fa-
ciliteren en te stimuleren liggen op de diverse 
tafels verschillende gesprekskaarten met vra-
gen om de onderlinge dialoog te bevorderen. 
De volgende doelen zijn daarbij belangrijk: 

•  Reflecteren op input van sprekers studie-
dag

•  Verwerken van nieuwe inzichten als deel-
nemers

•  Zoeken van overeenkomsten en verbin-
ding tussen deelnemers

UITWERKING
1.  De kaartjes liggen op de tafel om het on-

derlinge gesprek te starten. Het is echt de 
bedoeling dat de antwoorden op de vraag-
kaarten in een onderling tweegesprek 
worden uitgewisseld.

2.  Op flap-overs staan de vragen ook; daar 
kunt u ook uw reactie in steekwoorden 
bijschrijven (anoniem). Uw reacties kunnen 
behulpzaam zijn in het verder doordenken 
en verwerken van de studiedag, ook voor 
ons als organisatie. 

Hetty Pullen-Muis, adviseur Praktijkcentrum

Gesprekskaartjes 
Praktijkcentrum
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Homoseksualiteit en de Kerk
boekuitgave ter ondersteuning van het gesprek in de kerk

Het gesprek over homoseksualiteit dat op het symposium wordt gevoerd, vraagt om een 
vervolg en een dialoog in de kerken. Om dat gesprek te ondersteunen en te stimuleren 
verschijnt in februari een boekuitgave met:

l de lezingen van het symposium
l persoonlijke verhalen van homoseksuelen die op het symposium  

aan het panel deelnamen
l een interview met sprekers over pastoraat
l gespreksmateriaal voor kerken en kringen

Het boek verschijnt onder redactie van Maarten van Loon, Henk Medema en Jan Mudde.

Homoseksualiteit en de Kerk
144 pagina’s - ISBN 978-94-6369-028-7
Winkelprijs € 18,95; intekenprijs tot 31 december 2018: € 14,95

Lever op het symposium het onderstaande intekenformulier in bij de boekentafel.

Ik teken in op het boek Homoseksualiteit en de Kerk en geef toestemming voor incasso* van het verschuldigde bedrag 

(boeken tegen intekenprijs € 14,95 en verzendkosten)

Voorletters………………  en achternaam: ………………………………………………………………………....…………………

Straat ………………………………………………………………………………………  en huisnummer……………………….

Postcode .……………  en plaats …………………………………………………………

Aantal exemplaren: …………… IBAN-rekeningnummer ……………………………………………………………………

Datum …………………………..  Handtekening ……..................…………………………………………………………….

* Machtigingsnummer incassant Buijten & Schipperheijn ID NL46ZZZ332770630000

De uitgave wordt gerealiseerd door 
                    

                                                             
                                                         Buijten & Schipperheijn Motief
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08.30 – 09.30 uur:  
 Inloop en registratie

09.30 – 09.50 uur: 
  • Welkom door Ad de Boer
  • Opening door Henk Medema

Blok 1: Praktijk en Ethiek 
09.50 tot 10.30 uur:
 • Lezing Ad de Bruijne 
 • Voorstellen panel

Blok 2: Exegese en Hermeneutiek (1): 
Wat zegt de Bijbel? 
10.30 tot 12.00 uur:
  • Lezing Maarten Kater
 • Lezing Jan Mudde
  •  Gesprek tussen Jan Mudde  

en Maarten Kater, o.l.v. Ad de Boer 
  •  Gesprek tussen panel en de  

drie sprekers, o.l.v. Elsbeth Gruteke
  •  Vragenronde vanuit de zaal,  

o.l.v. Ad de Boer.

12.00 – 13.00 uur: 
 Lunchpauze

Blok 3: Exegese en Hermeneutiek (2): 
Scheppingsorde en Huwelijk  
13.00 tot 14.15 uur:
 • Lezing Robert Plomp
 • Lezing Gerard den Hertog
  •  Gesprek tussen Gerard den Hertog  

en Robert Plomp, o.l.v. Ad de Boer 
 •  Gesprek tussen panel en de twee  

sprekers, o.l.v. Elsbeth Gruteke

14.15 – 14.45 uur: 
 Pauze 

Blok 4: Samen christen zijn in één gemeente 
(n.a.v. Romeinen 14/15) 
14.45 tot 16.30 uur:
 • Lezing Wim Dekker
 • Lezing Jan Hoek
 •  Gesprek tussen Jan Hoek en  

Wim Dekker, o.l.v. Ad de Boer
  •  Gesprek tussen panel en de  

twee sprekers, o.l.v. Elsbeth Gruteke
  •  Vragenronde vanuit de zaal,  

o.l.v. Elsbeth Gruteke

16.30 – 16.50 uur:
  •  Nawoord en gebed  

door Wieger Sikkema
  • Sluiting door Ad de Boer

16.50 – 17.30 uur:  
 Napraten, met een hapje en een drankje

Homoseksualiteit en de Kerk
Verschillende visies, één geloof

Programma Studiedag  
16 november 2018
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