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Opening



Schriftlezing
Marcus 4: 26 –
29

gebed

zingen lied 982



In de bloembol is de krokus,  

in de pit de appelboom,  

in de pop huist een belofte:  

vlinders fladderen straks rond.  

In de koude van de winter  

groeit de lente ondergronds,  

nog verborgen tot het uitkomt,  

God ziet naar de schepping om. 



Elke stilte kent zijn zingen,  

zoekt een woord en melodie,  

ieder duister wacht een morgen  

in dat licht is alles nieuw.  

Het verleden bergt de toekomst,  

wat die brengt, je weet het niet,  

nog verborgen tot het uitkomt,  

God alleen herschept en ziet. 



In ons einde is de aanvang,  

in de tijd oneindigheid,  

in de twijfel ligt geloven,  

in ons leven eeuwigheid,  

in de dood het nieuwe leven,  

overwonnen alle strijd,  

nog verborgen tot het uitkomt,  

God alleen herkent die tijd. 



Opzet 

van 

de 

avond

Opening

Hoe gaan we met 

elkaar om

Inleiding

Pauze en verdeling 

in groepen

Gesprek in groepen

afsluiting



We kennen onze missie en visie van 

‘Veelkleurige Gemeente’ en onze opdracht 

tot eenheid in Christus. De liefde is de 

meeste.

“De gemeente is geen democratie, waar de 

meerderheid beslist, of waar de 

gemeenteleden het voor het zeggen 

hebben. God heeft het voor het zeggen en 

naar zijn stem zoeken wij, al lezend de 

Schriften en al biddend om Zijn Heilige 

Geest”. (ds. Albert Meek)

We luisteren naar elkaar en gaan respectvol 

om met elkaars visie en mening; 

We zijn bereid ons te verdiepen in 

achtergronden en persoonlijke verhalen;



Verschillende manieren van 

Bijbellezen A

Alles wat in de Bijbel staat is letterlijk waar.

Problemen die je hierbij tegenkomt:

- Sommige Hebreeuwse en Griekse teksten 
worden verschillend vertaald. Vertalen is al 
een keuze in betekenis maken.

- Veel Joodse wetten voeren wij nu niet meer 
uit. Hoe bepaal je waar je je wel of niet aan 
houdt? 

- Er zijn teksten in de Bijbel die elkaar tegen 
lijken te spreken.



Verschillende manieren van 

Bijbellezen B
- Bijbelteksten moet je lezen in de context van het hele 

Bijbelboek en in ‘gesprek’ met andere Bijbelteksten 

over dit onderwerp.

- Bij het bepalen van de betekenis van de tekst moet 

er gekeken worden naar de literaire vorm van een 

Bijbeltekst (Is het bijv. een ‘historische’ tekst, een lied, 

een gelijkenis etc).

- Bijbelteksten moet je lezen tegen de historische en 

culturele achtergronden van die tijd. 

- Daarna is er een ‘vertaalslag’ nodig naar onze tijd.

- Probleem hierbij is dat die vertaalslag niet altijd 

gemakkelijk te maken is. 



Voorbeeld van een tekst in zijn verband 
lezen:

- Mt 9:12: ‘Gezonde mensen hebben 
geen dokter nodig’

Met het oog op deze woorden van Jezus 
worden o.m. vaccinaties geweigerd en 
zelfs als verboden beschouwd.

Maar : met ‘gezond zijn’ verwijst Jezus hier 
niet naar gezonde mensen in de gewone 
en dagelijkse betekenis van dit woord, 
maar naar mensen die een goede 
(gezonde) relatie met God hebben. 



Terminologische 

verduidelijking

Is nodig voor begrijpen van verschillende 
posities in het debat.

*Altijd blijven bedenken: Het gaat om mensen 
(niet om een terminologische kwestie)

*Een mens is veel méér dan zijn/haar 
seksualiteit.

-homo/heterofilie:

Bepaalde aanleg, namelijk: seksuele 
gerichtheid op leden van het eigen, 
respectievelijk andere geslacht.  Er zijn mensen 
die geloven dat dit niet een aanleg is, maar 
sociaal/psychologisch gevormd is in 
opvoeding.



Terminologische 

verduidelijking

-homo/heteroseksualiteit: 

Daadwerkelijke seks met iemand van het 

eigen, respectievelijk andere geslacht.

Betekent: - Niet iedere homo-of 

heterofiel heeft daadwerkelijk seks met 

iemand van het eigen, respectievelijk 

andere geslacht.

-niet iedereen die seks heeft met iemand 

van het eigen geslacht is noodzakelijk 

homofiel. 



Te onderscheiden posities:

3 posities (Bijbellezing en interpretatie)

Positie 1: Men aanvaardt:   

- geen homoseksueel gedrag –

- geen homoseksuele geaardheid.

Positie 2: Men aanvaardt: 

-wel homofiele geaardheid

-geen homoseksueel gedrag

Positie 3: Men aanvaardt:

-wel homofiele geaardheid

-wel homoseksueel gedrag



Positie 1: geen-geen

- Leviticus 18: 19-24: 
19Heb geen gemeenschap met 

een vrouw wanneer zij vanwege 
haar menstruatie onrein is. 20Verontreinig jezelf 
niet door seksuele omgang te hebben met de 
vrouw van een ander. 21Ontwijd de naam van 
je God niet door een van je kinderen
aan Moloch te offeren. Ik ben de HEER. 22Je 
mag niet het bed delen met een man zoals met 
een vrouw, dat is gruwelijk. 23Verontreinig jezelf 
niet door de geslachtsdaad te verrichten met 
een dier. En een vrouw mag niet een dier 
uitlokken om met haar te paren, dat is 
pervers.24Verontreinig jezelf niet door dergelijke 
dingen te doen. De volken die ik voor jullie 
verdrijf hebben zich met al deze 
dingen verontreinigd (…)



Positie 1: geen-geen

-Leviticus 20: 13: 
13Wie met een man het bed

deelt als met een vrouw, begaat een 

gruweldaad. Beiden moeten ter dood 

gebracht worden en hebben hun 

dood aan zichzelf te wijten.



Positie geen - geen
 Paulus spreekt een streng oordeel uit over hen ‘die bij mannen liggen’ 

in I Kor. 6:9 en I Tim. 1:10

 -I Kor. 6: 9-11: Weet u niet dat wie onrecht doet 
geen deel zal hebben aan het koninkrijk 
van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers 
noch afgodendienaars, overspeligen, 
schandknapen noch 
knapenschenders, 10dieven noch 
geldwolven, dronkaards, lasteraars noch 
uitbuiters zullen deel hebben aan 
het koninkrijk van God. 11Sommigen van u 
zijn dat ooit geweest, maar u bent 
gereinigd, u bent geheiligd, u 
bent rechtvaardig verklaard in de naam 
van de Heer Jezus Christus en door de 
Geest van onze God.



Positie 1: geen-geen
Ook Romeinen 1: 24v. veroordeelt zowel de vrouwelijke al de mannelijke 

homoseksualiteit

-Romeinen 1: 24v.: Daarom heeft God hen in hun lage 
begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, 
waarmee ze hun lichaam onteren. 25Ze hebben de 
waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze 
vereren en aanbidden het geschapene in plaats 
van de schepper, die moet worden geprezen tot in 
eeuwigheid. Amen.26Daarom heeft God hen 
uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen 
hebben de natuurlijke omgang verruild voor de 
tegennatuurlijke, 27en ook de mannen hebben de 
natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn 
in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen 
ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft 
dat ze van God zijn afgedwaald.



Positie 1: geen-geen

Zouden we werkelijk mogen aannemen 

dat Paulus die homoseksualiteit 

‘onnatuurlijk’ noemt, een duurzame 

liefdesrelatie wel ‘natuurlijk’ zou noemen? 

‘Natuurlijk’ is voor Paulus: ‘dat wat eigen is 

aan de natuur’ en homoseksualiteit is dat 

niet, omdat zij niet correspondeert met de 

natuurlijke bedoelingen van de 

geslachtsorganen: seks met het oog op 

de voortplanting.



Positie 1: geen-geen
Een belangrijke Bijbelse reden om 
homoseksuele praktijken af te wijzen: Vormen 
van seks buiten het huwelijksverband om 
worden als ontucht omschreven en zijn 
verboden. In Gen.2. lezen wij: Zo komt het dat 
een man zich losmaakt van zijn vader en 
moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie 
hij één van lichaam wordt. In de Herziene 
Statenvertaling staat het dringender: Daarom 
zal een man zijn vader en moeder verlaten en 
zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één 
vlees zijn.

Dit gedeelte wordt in Efeziërs 5 aangehaald, 
waarin de relatie tussen man en vrouw als 
afspiegeling geldt als de verhouding tussen 
Christus en zijn gemeente. 



Positie 1: geen-geen

Op grond van Genesis 2 zegt de Nashville-

verklaring:

“Wij bevestigen dat God het huwelijk heeft 

bedoeld als een levenslange verbondsrelatie 

tussen één man en één vrouw, waarbinnen 

seksualiteit een plaats heeft en waaruit 

kinderen kunnen voortkomen. Het doel van 

het huwelijk is de verbondsliefde tussen 

Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te 

maken.” (Artikel 1)



Positie 1: geen-geen

Niet alleen homoseksualiteit wordt op grond 

van de Bijbel afgewezen, ook de homofiele 

geaardheid wordt betrokkenen verweten. 

Men kan zich er niet op beroepen dat ‘men 

nu eenmaal zo is’. We hebben de Heilige 

Geest om in de strijd tegen de vleselijke 

begeerten stand te houden. Sommigen 

menen dat in de kracht van de heilige 

Geest de homofiele geaardheid zelfs te 

overwinnen is en het mogelijk is heterofiel te 

worden.



Positie 2: wel-geen

De Bijbel zegt nergens dat Sodom (in Genesis 19) 

geoordeeld werd      vanwege homoseksualiteit. 

In Ezechiël 16:48-51 lezen we van welke zonden 

Sodom werkelijk werd beschuldigd:

-Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, je zuster 

Sodom en haar dochters hebben zich niet zo slecht 

gedragen als jij en je dochters. 49Terwijl zij zich toch, 

omdat ze genoeg te eten hadden en onbezorgd 

van hun rust konden genieten, hoogmoedig 

gedroegen en niets deden voor de armen en de 

machtelozen. 50Ze verhieven zich boven de 

anderen, wat ze deden vond ik gruwelijk. Ik zag het 

en heb hen weggevaagd.



Positie wel - geen

Genesis 19 mag niet opgevat worden 

als een veroordeling van 

homoseksualiteit als zodanig, want de 

zonde die de Sodomieten met Lots 

gasten wilden bedrijven was er ten 

eerste één van verkrachting en ten 

tweede gaat het bovenal om een 

zonde tegen de gastvrijheid. 



Positie 2: wel-geen

Men wilde de vreemdelingen die als 

indringers werden beschouwd, 

vernederen. De Sodomieten kunnen 

onmogelijk allemaal homofielen zijn 

geweest. Het waren verkrachters die het 

gemunt hebben op wat zij als indringers en 

dus als vijanden beschouwden.



Positie wel - geen

 In Rechters 19 vinden wij een soortgelijke 
geschiedenis. Blijkbaar beschouwde de 
gastheer in Gibea de verkrachting van zijn 
dochter en van de bijvrouw van zijn gast als 
minder erg dan die van zijn mannelijke gast, 
maar niet omdat heteroseksuele 
verkrachting minder erg is dan 
homoseksuele, maar omdat verkrachting 
van zijn gast de bijzonder ernstige zonde 
tegen de gastvrijheid betrof. Deze zonde 
werd in het oosten sterk veroordeeld, ook 
nog in het Nieuwe Testament, waar 
gastvrijheid sterk wordt aanbevolen (bijv. 
Rom. 12:13 ‘Wees gastvrij’)



Positie 2: wel-geen

In de wet van Mozes wordt homoseksueel 

gedrag weliswaar veroordeeld, maar het is 

opvallend dat het woord ‘gruwel’ (zoals in 

Lev. 18 en 20) in de wet van Mozes heel 

vaak met de heidense afgoderij in verband 

staat. 

Deuteronomium 7: 25v.

25. Hun godenbeelden moet u verbranden 

(…) 26. Geef die gruwelijke beelden geen 

plaats in uw huizen, anders wordt u net als zij 

aan de vernietiging prijsgegeven. 



Positie 2: wel-geen

Deuteronomium 20: 17-18

Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, 

Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet 

u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft 

opgedragen, 18om te voorkomen dat u de 
gruwelijke dingen die zij voor hun goden

doen van hen overneemt, waardoor u 

tegen de Heer, uw God, zou zondigen.



Positie 2: wel-geen

Het gaat hier om tempelprostitutie (tot 

afdwingen van vruchtbaarheid): de 

heidenen hebben het land ‘verontreinigd’ 

waarbij kinderoffers en seks tussen mannen 

in één adem worden genoemd. Israël moet 

zich verre houden van zulke heidense 

praktijken. Op grond van deze teksten 

kunnen wij geen uitspraak doen over 

homofilie en zelfs niet over duurzame 

homoseksuele relaties van mensen die 

elkaar liefhebben en elkaar trouw hebben 

beloofd.



Positie 2: wel-geen

Het Nieuwe Testament veroordeelt hen ‘die 

bij mannen liggen’, maar daarbij moet men 

wel bedenken dat de Korinthische en 

Efezische christenen uit het heidendom 

afkomstig waren. In  1 Korinthiërs 6 worden 

‘zij die bij mannen liggen’ samen genoemd 

met ‘afgodendienaars’. Sommige 

Korintische gelovigen waren mannen die bij 

mannen lagen (I Kor. 6:11); niet omdat zij 

homofiel waren, maar (weer) als onderdeel 

van heidense religieuze seks.



Positie 2: wel-geen

De veroordeling van homoseksualiteit in 

Romeinen 1: 26v. mag niet losgezien worden 

van de context. Bij ‘onnatuurlijk’ gedrag 

dienen we meer te denken aan de 

toenmalige gewoonte van homoseksualiteit 

tussen heteroseksuelen; m.n. aan oudere 

mannen die een jongere vriend ‘er op na 

hielden’. We kunnen deze tekst dan ook niet 

gebruiken ten aanzien van een oordeel over 

de duurzame liefdesrelatie tussen twee 

homoseksuelen. 



Positie 2: wel-geen

Belangrijke Bijbelse reden om homoseksuele 

praktijken af te wijzen is dat in de bijbel de 

seksuele omgang is voorbehouden aan het 

huwelijk tussen man en vrouw: dat is de 

doorgaande lijn van de Bijbel. 

In Gen. 2. lezen wij dat een man zijn vader en 

moeder zal verlaten en zich zal hechten aan 

een vrouw, en die twee zullen één lichaam 

zijn; Dit gedeelte wordt in Efeziërs 5 

aangehaald waarin de relatie tussen man en 

vrouw als afspiegeling geldt als de 

verhouding tussen Christus en zijn gemeente.



Positie 2: wel-geen

De homofiel mag nooit zijn homofiele 

geaardheid verweten worden. Het is God 

zelf die iemand als homofiel geschapen 

heeft, of in ieder geval heeft toegelaten 

dat een mens met een dergelijke 

geaardheid geboren wordt. De heilige 

Geest wil wel kracht geven om een 

seksloos leven te leiden. 



Positie 3: wel-wel

Belangrijke overeenkomsten met standpunt 2.

Het ‘verschil’ : 

als het God zelf is die de homofiel geschapen 

heeft, of in ieder geval heeft toegelaten dat 

een mens met een dergelijke geaardheid 

geboren wordt, wie zijn wij dan om hen te 

verbieden naar hun geaardheid te leven? 



Positie 3: wel-wel

De bijbel veroordeelt, zoals gezegd, alleen 
‘tempelprostitutie’, dat is homo-heteroseksueel 
gedrag in een heidens-afgodische context 
(afdwingen van vruchtbaarheid). Over een 
homoseksuele omgang binnen een duurzame 
liefdesrelatie van een man en een man, of 
van een vrouw en een vrouw, laat de Bijbel 
zich eenvoudigweg niet uit. Wij hebben niet 
het recht een verbod op te leggen dat de 
Bijbel ook niet oplegt. Wij hebben niet alleen 
de homofiele geaardheid (positie 2), maar 
ook de bijpassende homoseksuele 
gedragingen te accepteren.



Overige opmerkingen in het 

debat

1. Als homoseksualiteit is toegestaan, dan 

had de Heer er wel wat over gezegd….

Dit noemen we het ‘argumentum e silentio: 

het zwijgen van de Bijbel over een 

homoseksuele relatie in liefde en trouw 

moeten we uitleggen als een verbod op 

zo’n relatie.

Tegenwerping: selectieve redenering



Overige opmerkingen in het 

debat

2. Nemen we niet ons eigen 

‘levensgevoel’ als uitgangspunt in 

plaats van het Woord van God

Tegenwerping: deze opmerking 

doet onvoldoende recht aan hen 

die oprecht hierover in gesprek met 

de Schrift gaan; natuurlijk kunnen 

‘valse’ motieven een rol spelen, 

maar dat kan zowel bij hen die een 

‘pro-standpunt’ hebben als bij hen 

die een ‘contra-standpunt’ hebben.



Andere insteek: Zegenen

In plaats van de insteek te kiezen van 

‘wat zegt de Bijbel over 

homoseksualiteit?’ kun je er ook voor 

kiezen om (eventueel ook daarnaast) 

de insteek van het ‘zegenen’ te 

kiezen. Wat zegt de Bijbel over 

‘zegenen’? Is daaruit ook iets af te 

leiden richting ‘ons’ onderwerp?



Andere insteek: zegenen

In het Bijbels denken wordt de zegen herleid 

tot de Allerhoogste. De zegen is nauw met 

Hem verbonden. Wij kunnen niet over de 

zegen beschikken. Er blijft altijd een zekere 

distantie. De Here God betrekt ons 

weliswaar in zijn werk, maar Hij geeft Zijn 

Zaak niet uit handen. Veelzeggend in dit 

verband is 



Andere insteek: zegenen

Numeri 6:22-27:

22De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg 
tegen Aäron en zijn zonen dat zij de     
Israëlieten met deze woorden 
moeten zegenen:

24“Moge de HEER u zegenen en u 
beschermen,

25moge de HEER het licht van zijn gelaat 
over u doen schijnen en u genadig zijn,

26moge de HEER u zijn gelaat toewenden 
en u vrede geven.”

27Als zij mijn naam over het volk uitspreken, 
zal ik de Israëlieten zegenen.’



Andere insteek: zegenen

- In Bijbel niet rechtstreeks iets over 

‘zegenen’ van huwelijken/andere 

levensverbintenissen.

- In het Oude Testament wordt gezegend-

zijn in verband gebracht met de 

processen van groeien en bloeien. In het 

bijzonder met de vruchtbaarheid van de 

velden, met een rijk nakomelingschap, 

met welstand en aanzien. Zie 

Deuteronomium 28: 1-6: 



Andere insteek: zegenen

- 1Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, 
gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze 
u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig 
naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken 
op aarde verheffen. 2En omdat u hem 
gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen 
toevallen:

- 3Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend 
op het land.

- 4Gezegend is de vrucht van uw schoot, de 
vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de 
dracht van uw runderen, schapen en geiten.

- 5Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het 
deeg dat u kneedt.

- 6Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan.



Andere insteek: zegenen

-In teksten als die in Deuteronomium wordt 

er een oorzakelijk verband gelegd tussen 

‘gezegend-zijn’ en welstand, 

vruchtbaarheid etc…

Dit wordt in boeken als Job en Prediker 

(7:15) onder kritiek gesteld. Het boek Job 

maakt dat indringend zichtbaar; de relatie 

met God is het belangrijkste.

- In het Nieuwe Testament: ook zegenen in 

andere contexten: Jezus zegent de 

kinderen (Marcus 10:13-16), de maaltijd 

(Marcus 6:41), zijn volgelingen (Lucas 24: 

50vv.)



Kerkscheidend of niet?
Wel: 

Na de totstandkoming van de Protestantse Kerk in 
Nederland is er ook een breuk ontstaan: naast de PKN 
vormde zich de Gereformeerde kerken (voortgezet), 
maar ook de Hersteld Hervormde Kerk. Dit werd mede 
ingegeven door het bewuste ordinantie-artikel over de 
zegening van andere levensverbintenissen:

(van website HHK:)

‘Toen de Nederlandse Hervormde Kerk in 2004 samen 
met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-
Lutherse Kerk opging in de nieuwgevormde 
Protestantse Kerk in Nederland, konden vele 
hervormden daar niet in mee. Hun bezwaren hadden 
betrekking op zowel de belijdenis als de ethiek van de 
Protestantse Kerk.’

Ook binnen gemeenten waar het gemeenteberaad 
over dit onderwerp gevoerd wordt, verlaten de 
mensen de Protestantse Kerk (zowel voor-als 
tegenstanders)



Kerkscheidend of niet?
Ni(van Willem Ouweneel:)

“Wat nu zo belangrijk is, is het besef dat het 

geheel en al mogelijk is de Bijbel te 

aanvaarden als het Woord van God dat 

maatgevend is in alle dingen van het leven 

en toch verschil van opvatting te hebben 

over de interpretatie van (…) de 

Bijbelpassages over homoseksueel gedrag. 

Niemand zal willen beweren dat iemands 

visie op (…) en de (…) bedoelde 

Bijbelpassages zaken van leven en dood, 

van eeuwig behoud of eeuwige 

verdoemenis zijn.”



Kerkscheidend of niet?
Niet:

De Bijbel leert niet dat een duurzame 

homoseksuele relatie moet kunnen, maar 

de Bijbel leert ook niet het omgekeerde, 

namelijk dat een duurzame liefdesrelatie 

tussen homoseksuelen niet zou kunnen. 

Het onderwerp behoort niet tot de 

fundamentele zaken waarover we het 

eens zouden moeten zijn (ijkpunt: 

Apostolische Geloofsbelijdenis).



En dan ….

We gaan 

vanavond 

niet in 

“discussie”



gespreksgroepen



Groepsvragen

Wat hebt u geleerd vanavond en 
wat viel u op?

We hebben vanavond de 
Bijbelteksten opgezocht en belicht 
vanuit verschillende hoeken. Wat 
voor positie neemt u in?

Wat is uw vraag momenteel? Deze 
vraag kunnen we meenemen op 
weg naar een tweede avond.



Sluiting

Zingen

NLB 547



Met de boom des levens

wegend op zijn rug

droeg de Here Jezus

Gode goede vrucht.

Kyrie eleison,

wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen

uit de dood vandaan.



Laten wij dan bidden

in dit aardse dal,

dat de lieve vrede

ons bewaren zal.

Kyrie eleison,

wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen

uit de dood vandaan.



Want de aarde jaagt ons,

naar de diepte toe,

maar de hemel draagt ons,

liefde wordt niet moet.

Kyrie eleison,

wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen

uit de dood vandaan.



Met de boom des levens

doodzwaar op zijn rug

droeg de Here Jezus

Gode goede vrucht.

Kyrie eleison,

wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen

uit de dood vandaan.



dankgebed



Wel thuis


