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Bijdrage van Pieter Vos 
 
Beste Ad, beste mensen, 
 
Dank dat ik als collega-ethicus van de Protestantse Theologische Universiteit iets mag zeggen 
over het boek van Ad de Bruijne. Ik vind het een integer boek. Het is geschreven vanuit een 
intense betrokkenheid op homo’s en lesbiennes. Het is wetenschappelijk doorwrocht, 
theologisch vernieuwend én heel transparant in de ethische afwegingen die gemaakt 
worden. Sterk vind ik dat Ad de wissels die hij neemt steeds open op tafel legt en 
argumenten pro en contra daarbij zorgvuldig afweegt. Daardoor is het boek ook waardevol 
voor wie het niet met hem eens is of zich niet kan vinden in de uiteindelijke voorstellen die 
hij doet.  
 
En dat lijkt me heel belangrijk, omdat daardoor gesprek mogelijk is voorbij de geharnaste 
posities die veel christenen over dit thema innemen. Bouwstenen daarvoor zijn het eerste 
persoonsperspectief dat hij bepleit: recht doen aan de ervaring, identiteit en vaak moeilijke 
positie van homo’s. En de ethische vraag zo stellen dat hij zich verplaatst in de keuzes 
waarvoor homo’s zelf zich geplaatst zien. Daarmee creëert hij een gedeeld kader waarin 
gezocht wordt wat de navolging van Christus betekent in het licht van Gods bedoeling met 
de gegeven werkelijkheid in de huidige tijd en context.  
 
Ik hoop daarom vooral dat het boek bruggen kan slaan in een gepolariseerd christelijk 
klimaat. Maar een aantal reacties die ik in de christelijke bladen las, stemmen me meteen 
weer minder hoopgevend. Ze doen precies wat Ad met zijn boek niet wilde. Ze vliegen af op 
de uitkomsten van het zorgvuldige betoog en focussen direct op zijn ‘standpunt’ over 
homoseksuele relaties. Dan reduceer je dit boek tot de uitkomsten en het standpunt van De 
Bruijne. O, nu mogen homorelaties ook al volgens deze vrijgemaakte ethicus. Wat voor 
slinkse hermeneutische draai heeft hij nou weer gemaakt? Orthodoxe christenen die dit 
denken, miskennen het echt bijbelse en christelijke karakter van De Bruijne’s bezinning. Het 
belang van het boek is niet allereerst gelegen in het standpunt dat hij inneemt – een 
standpunt kan iedereen innemen. Het belang ligt vooral in de weg naar dat standpunt toe en 
het transparant maken van de beslissingen die genomen worden. 
 
De vraag is dan allereerst wat homoseksualiteit is. Op basis van een reeks van argumenten 
en afwegingen concludeert De Bruijne terecht dat homoseksualiteit een nieuw verschijnsel 
is: namelijk een diepgaande seksuele oriëntatie die een belangrijk aspect vormt van iemands 
persoonlijke identiteit.  
 
Ik zeg in colleges ethiek over dit thema tegen studenten graag: ‘homoseksualiteit bestaat 
nog maar vanaf de 19e eeuw.’ Ze vallen dan haast van hun stoel. Vervolgens zeg ik: ‘maar 
homoseksualiteit bestaat wel langer dan heteroseksualiteit’. Als ik dat dan uitleg, begint de 
noodzakelijke hermeneutische bewustwording dat we hedendaagse verschijnselen en 
concepten niet zomaar in bijbel en traditie kunnen inlezen.  
 
Daarmee is meteen ook gegeven dat de bijbel op een andere manier bron en richtingwijzer 
wordt. Het gaat om de lijnen die getrokken kunnen worden van schepping naar koninkrijk. 
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De schepping heeft normatieve waarde, maar daar blijft het niet bij: er valt nieuw licht op bij 
Jezus en vanuit zijn koninkrijk.  
 
Ik kan in deze benadering in principe heel goed meekomen. Wel geef ik er de voorkeur aan 
om te spreken in termen van het oude leven dat belicht wordt vanuit het nieuwe leven. 
Daarmee bedoel ik niet dat het oude leven vervangen wordt door het nieuwe leven, maar 
dat het oude in het perspectief komt te staan van het nieuwe. Ook dan is er een bepaalde 
normativiteit gegeven met het in de schepping gegevene, maar trek ik daar minder 
vergaande conclusies uit dan Ad doet. Dat brengt me bij drie vragen die ik heb bij het betoog 
van de Bruijne en die ik hem graag voorleg.  
 
(1) Terecht laat Ad in de bijbelse en ethische afweging ruimte om homoseksualiteit te zien 
als natuurlijke variatie binnen het man-zijn en het vrouw-zijn. Tegelijk beschouwt hij 
seksualiteit in bijbels licht als principieel gegeven met de tweeheid van mannelijk en 
vrouwelijk in de schepping. Gelijkgeslachtelijke gerichtheid lijkt daar dan moeilijk in te 
passen.  
 
Maar, zo is mijn vraag, doe je dan niet precies wat je eerder als hermeneutische 
onmogelijkheid hebt aangetoond, Ad, namelijk dat je het laatmoderne verschijnsel 
seksualiteit, zowel hetero als homo, toch weer in de bijbel inleest? Je richt je niet op de 
teksten die traditioneel gelezen worden als relevant voor morele afwegingen rond 
homoseksualiteit, zoals Romeinen 1. Die weg bewandel je terecht niet langer. Maar kun je 
dan nog wel zo’n zwaar gewicht hechten aan de bijbelse duiding van ‘seksualiteit’ vanuit het 
scheppingsverhaal?  
 
Dat specifiek de tweeheid mannelijk en vrouwelijk zo centraal staat in het scheppingsverhaal 
is ook volgens mij niet zonder betekenis – het is immers de meest voor de hand liggende 
vorm van seksueel verkeer. Maar dat seksualiteit alleen in deze termen geduid wordt, heeft 
toch vooral ook te maken met het gegeven dat het fenomeen seksuele diversiteit tot op het 
identiteitsniveau in de bijbel gewoonweg niet aan de orde is. Als je enerzijds zegt dat dit 
fenomeen in de bijbel niet aan de orde is, kun je dan anderzijds nog wel argumentatief 
aanvoeren dat gelijkgeslachtelijke gerichtheid moeilijk valt in te passen in de wederzijdse 
gerichtheid van man en vrouw in het scheppingsverhaal?  
 
Nog wat steviger gezegd: als je aan die unieke eenheid van man en vrouw zoveel gewicht 
hecht, kom je dan toch niet weer dicht bij een bepaalde opvatting van wat al dan niet 
natuurlijk is, ook al wijs je het toepassen van de categorie ‘tegennatuurlijk’ op 
homoseksualiteit juist af?  
 
(2) Dat leidt direct tot een tweede vraag. Die betreft de betekenis van wat je ‘een bijbelse 
visie op het huwelijk’ noemt. Ook hier geldt dat het bijbelse spreken over het huwelijk mede 
door tijd en specifieke context is bepaald. Dat roept de vraag op of ook het ‘bijbelse 
huwelijk’ niet veel méér is getekend door die tijd en context dan hoe dit concept nu in je 
argumentatie functioneert. 
 
Het voorstel om tot een nieuwe partnerschapsvorm voor homo’s te komen in onderscheid 
van het huwelijk, heeft als reden dat dit past bij het nieuwe verschijnsel homoseksualiteit als 
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identiteit. Maar ook omdat de homorelatie niet als huwelijk in bijbelse zin kan worden 
beschouwd. Je argument is dan 1) de onmogelijkheid van voortplanting in een homorelatie, 
2) het unieke karakter van de eenwording van man en vrouw en 3) alleen het huwelijk van 
man en vrouw is beeld van de eschatologische eenheid van Christus en zijn bruid. De vraag is 
hoe hard deze argumenten nu eigenlijk zijn.  
 
Dat voortplanting niet mogelijk is in een homorelatie is duidelijk (even afgezien van 
draagmoederschap, donorschap, adoptie, die toch allemaal als kenmerk hebben dat er iets 
van buiten deze relatie moet worden toegevoegd). Toch is het de vraag of voortplanting 
eigenlijk wel het doel bij uitstek is van het huwelijk. Daar hangt de geldigheid van het 
argument van af. Ik denk zelf dat het huwelijk bijbels gezien primair een verbond is. Dat 
verbond komt voort uit intieme omgang, die bekrachtigd wordt in een wederzijdse belofte 
van trouw. Het huwelijk is vanwege de duurzaamheid ervan vervolgens de passende plaats 
om kinderen te krijgen en op te voeden, zonder dat dit het unieke doel of de bestemming 
van het huwelijk hoeft te zijn. Ik denk dat dit een theologisch legitieme visie is, die juist in 
het protestantisme goede papieren heeft. Als we niet langer zeggen dat voortplanting het 
centrale doel van het huwelijk is, dan is er niets op tegen om het huwelijk ook voor homo’s 
open te stellen.  
 
Ook het bijbelse element dat het huwelijk tussen man en vrouw de eschatologische 
lichaamseenheid tussen Christus als bruidegom en de gemeente als bruid afbeeldt, is niet 
doorslaggevend. Ook hier kun je je afvragen of de verstaanshorzion ten tijde van de bijbel dit 
beeld niet beperkt tot specifiek man en vrouw. Waarom zou het beeld niet ook toepasbaar 
zijn op een mannelijke bruid en een mannelijke bruidegom of een vrouwelijke bruid en 
vrouwelijke bruidegom? Het lijkt mij in dit bijbelse beeld te gaan om de uniciteit van de 
liefdesrelatie en het verbond van trouw in het huwelijk als zodanig. Die werd vanouds 
uitgedrukt in de polariteit mannelijk-vrouwelijk, maar die polariteit hoeft dit unieke verbond 
van liefde en trouw niet noodzakelijk te definiëren.  
 
(3) Een derde vraag die daar, tot slot, ook mee samenhangt betreft een spanning die ik meen 
te zien in De Bruijne’s waardering van de laatmoderne cultuur en samenleving. Enerzijds laat 
hij zien dat daarin nog allerlei erfenis van het christendom is te vinden, o.a. de doorwerking 
van een christelijke waardering van intimiteit en relationaliteit in hedendaagse percepties 
van het huwelijk. Anderzijds stelt hij vrij stevig dat we in een post-christelijke situatie zijn 
beland. Dat noopt christenen ertoe eigen wegen te bewandelen. Ad stelt daarbij niet alleen 
voor om een eigen vorm van partnerschap van homo’s in de kerk te ontwikkelen. Ook 
relativeert hij daarbij het burgerlijk huwelijk en geeft de voorkeur aan geregistreerd 
partnerschap voor homo’s én hetero’s. Het ware huwelijk van man en vrouw en het 
partnerschapsverbond tussen homo’s vindt namelijk in de kerk plaats. 
 
Daar is iets voor te zeggen. Het burgerlijk huwelijk heeft meer het karakter van een contract 
met bepaalde rechten en plichten dan van een verbond van liefde en trouw tot de dood ons 
scheidt. Maar verlies je met deze boedelscheiding niet toch iets waardevols, namelijk dat het 
burgerlijk huwelijk en de kerkelijke bevestiging ervan vanuit christelijk perspectief juist 
steeds als één geheel zijn gezien? Vertoont ook het burgerlijk huwelijk daardoor voor veel 
mensen niet nog steeds kenmerken van de christelijke nadruk op innerlijke verbondenheid 
en trouw, die bekrachtigd wordt met een belofte, ook in de minimale variant op het 
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stadhuis? En is het belang daarvan niet dat die belofte ook publiekelijk wordt gedaan? Als je 
dat loslaat, versterk je dan niet de liberale tendens om huwelijk en intieme relaties tot een 
louter privéaangelegenheid te maken, zonder sociale en maatschappelijke betekenis? Het 
lijkt me dat het christelijke beleid ten aanzien van relaties en huwelijk die tendens niet zou 
moeten versterken.  
 
 
Prof dr. P.H. Vos is bijzonder hoogleraar protestantse geestelijke verzorging bij de 
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