



Visie op homoseksualiteit & Bijbel 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Een handreiking… 

Bij de vraag naar het gezag van de Bijbel, komt de vraag op of je elk woord letterlijk 
kunt nemen. Je ontkomt er niet aan om keuzes te maken. Onze Heer maakt die zelf 
ook. Zo zijn er verschillende Joodse wetten maar ook teksten uit het Nieuwe 
Testament die we als tijdgebonden beschouwen of als “niet voor ons”. Wij laten ons 
niet bijten door slangen (Markus 16:18) en achten vrouwen even geschikt voor het 
ambt als mannen, terwijl we ook teksten hebben die iets totaal anders zeggen (1 
Korinthe 14:34). Maar waar liggen de grenzen? Hoe gaan wij daarmee om? Wat 
leert het Woord van God? Hoe houden wij elkaar vast? Waar wij de Bijbel willen 
verstaan als het gaat om homofilie spelen verschillende overwegingen een rol. Met 
de vijf teksten die hierover gaan wordt, in hoofdlijnen, op drie manieren omgegaan. 

Homoseksualiteit als een gruwel 
In Leviticus 18:23 en 20:13 wordt gesproken over homoseksualiteit als “een gruwel”. 
In 1 Korintiërs 6:9 en 1 Timoteüs 1:10 wordt homoseksualiteit opgenomen in een 
opsomming van zonden. In Romeinen 1:24 e.v. wordt de verwording van de 
schepping in onnatuurlijk gedrag mede door homoseksualiteit geïllustreerd. Met 
deze teksten wordt op verschillende manieren omgegaan. Er is een groep die stelt 
dat homoseksualiteit, met name bij Paulus, onnatuurlijk is vanuit zijn gedachten over 
de scheppingsordinantie. God heeft man en vrouw geschapen als de enige manier 
waarop men een seksuele relatie mag hebben. De Heilige Geest moet helpen om 
bij andere relaties dan die tussen man en vrouw de vleselijke begeerten in toom te 
houden.  

De historische achtergrond 
Een andere zienswijze is dat het in het Oude Testament gaat om tempelprostitutie 
zoals bij de heidenen voorkwam. De brieven van Paulus moeten gelezen worden 
tegen de achtergrond van het Romeinse Rijk waarin schandknapen en 
knapenschenders gemeengoed waren. Prostitutie en misbruik worden scherp 
afgekeurd. Maar dit laat de vraag open of homoseksualiteit per definitie fout is.  

Geschapen door God 
Een derde wijze van verstaan van de Schrift bouwt voort op het vorige standpunt. 
Het is God zelf die iedereen geschapen heeft of heeft toegelaten dat iemand met 
een andere dan heteroseksuele geaardheid geboren wordt. Wie zijn wij dan om 
mensen te verbieden naar hun geaardheid ook te leven? Over een duurzame relatie 
tussen mensen van het gelijke geslacht wordt niet gesproken omdat deze 
levenswijze niet op het vizier van de schrijvers van de Bijbel stond. Andere vormen 
van relaties overigens wel: polygamie, een huwelijk tussen neef en nicht, het 
leviraatshuwelijk kwamen veelvuldig voor. Deze werden geaccepteerd en niet onder 
kritiek gesteld.  



Zegenen in de Bijbel 
Naast de vraag wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit komt de vraag op wat 
zegenen in de Bijbel betekent. 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: uitsluitend God zegent. In teksten als die in Deuteronomium 
wordt er een oorzakelijk verband gelegd tussen ‘gezegend-zijn’ en welstand 
hebben, vruchtbaar zijn etc. Dit wordt in boeken als Job en Prediker (7:15) onder 
kritiek gesteld. Het boek Job maakt dat indringend zichtbaar: er is geen 1 op 1 
relatie tussen de zegen van God en het aardse bestaan. In het Nieuwe Testament 
komen we zegenen ook tegen in andere contexten: Jezus zegent de kinderen 
(Marcus 10:13-16), de maaltijd (Marcus 6:41), en zijn volgelingen (Lucas 24: 50vv.). 
Opvallend is dat het woord zegenen in de Bijbel niet te vinden is in combinatie met 
trouwen. Dit is een van de vele redenen geweest waarom de reformatoren er nooit 
toe zijn overgegaan om het huwelijk als sacrament te laten voortbestaan: het is een 
aards gebeuren met de zegen van God. Uitsluitend de Heilige Doop en het Heilig 
Avondmaal zijn zuivere gestalten van Christus op aarde. Daarmee word je 
gezegend. 

Waarom zou ik mijn vrijheid blootstellen aan het oordeel van andermans geweten? 
Als ik deelneem aan zo’n maaltijd, wil ik toch niet dat het eten waarvoor ik God 

dank, aanleiding geeft om kwaad van mij te spreken? 
1 Korinthe 10:29 

Eenheid om te bewaren 
In de vraag naar het al dan niet accepteren van onze naaste en zijn of haar weg, is 
het de vraag of je in de verschillende leeswijzen van de Bijbel elkaar als 
gemeenschap kunt vasthouden. Kan dit wel naast elkaar bestaan? Tast de vrijheid 
van de een een ander zijn vrijheid aan? Is deze kwestie kerkscheidend? Dat is een 
vraag die uiteindelijk ieder voor zichzelf moet beantwoorden. De apostel leert ons in 
Efeziërs 4 dat eenheid niet iets is om te zoeken, maar om te bewaren. De eenheid in 
Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan, heeft ons tot een eenheid gemaakt. 
Kunnen wij erop vertrouwen dat Hij ons vasthoudt ter linker- en ter rechterzijde? En 
dat niet wij dat hoeven te doen? De oproep in de Schrift is om een te zijn in Hem. 
Dat is niet hetzelfde als het met elkaar eens te zijn. Zowel de leerlingen van onze 
Heer zelf als de eerste gemeenten gesticht door Paulus zijn dat nooit geweest. De 
zoektocht zal blijven tot in het Koninkrijk. Laten we voor elkaar bidden. Dat we 
mogen groeien in Hem.  
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Heeft u vragen of dit onderwerp? U kunt altijd met een van onze predikanten erover in 
gesprek! Er is ook veel goede informatie te vinden op de EO visie site.


