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1. Welkom en opening

2. Terugblik

3. Waar staat LHBT voor?  

4. Kan het Bijbelse begrip eenheid ons verder 
helpen?

5. Groepsgesprek

6. Korte terugkoppeling vanuit de groepen

7. Vooruitblik & Sluiting

Welkom

Agenda



Lezen

Johannes 20 vers 19-23

Op de avond van die eerste dag van de week waren de 
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, 

omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun 
midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze 
woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De 

leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens 
zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies 

hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 

Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; 
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’



meditatie

De kracht van vergeving



Lied

Heer, ik hoor van rijke zegen

Heer ik hoor van rijke zegen

Die Gij uitstort keer op keer

Laat ook van die milde regen

Drop’plen vallen op mij neer.

Ook op mij, ook op mij.

Drop’plen vallen ook op mij.



Lied

Heer, ik hoor van rijke zegen

Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:

Gij geeft blinden d’ogen weer!

Wil, o wil nu bij mij stilstaan.

Werk in mij met kracht, o Heer!

Ook in mij, ook in mij,

Werk ook door uw kracht in mij!



Lied

Heer, ik hoor van rijke zegen

Ga mij niet voorbij, o Herder!

Maak mij gans van zonden vrij.

Vloeit de stroom van zegen verder,

Zegen and’ren, ja ook mij

Zegen and’ren, maar ook mij



Blik 
terug

Ongeveer 180 leden van onze gemeente hebben de 

eerste avond over LHBT bijgewoond. De aanpak en 

zijn benadering vanuit de Bijbel werd gewaardeerd. 

Persoonlijke verhalen werden gedeeld en men 

voelde zich veilig om dit te doen. Men was blij met 

deze avond.

De groepsgesprekken werden in het algemeen 

respectvol met elkaar gevoerd. Het beeld was 

veelkleurig. Velen zijn ook in directe zin of indirecte 

zin bekend met mensen met homosexuele

geaardheid. De vragen raken velen binnen de 

gemeente ook op persoonlijk vlak. 



Blik 
terug

Sommigen hadden het gevoel dat er dingen 

doorheen “gedrukt worden”. In enkele gevallen 

probeerden gemeenteleden aan te sturen op een 

gesprek rondom het beroepingsproces ten aanzien 

van proponent IJzerman. 

Soms kan het aangegeven van de persoonlijke 

positie belemmerend zijn voor de verbinding met 

elkaar als standpunten erg ver uit elkaar liggen.



Blik 
terug

Restvragen?

- Waar staat LHBT voor? Een korte inleiding hierop 

houden wij vanavond.

- Wat houdt veelkleurigheid in? Gaan we vanavond 

met elkaar over in gesprek.

- Bijbel en homosexualiteit? Via een handreiking en 

de uitnodiging tot gesprek.



LHBT

Kadering van LHBT+

L

H

B

T

+               (zie bijlage, laatste dia)



LHBT

Overige Termen…

Queer, Questioning, Intersekse, 

Panseksueel, 2s, a-seksueel, a-

romantisch.



Eenheid in het 

christelijk 

geloof



Eenheid 

bewaren 



De tempel



Romeinen 14



Aanvaard degenen die zwak staan in het 
geloof, ontvang hen zonder hun
opvattingen te bestrijden. 2De een gelooft
dat hij alles mag eten, maar iemand met 
een zwak geloof eet alleen
groenten. 3Wie alles eet mag niet
neerzien op iemand die dat niet doet, en 
wie niet alles eet mag geen oordeel
vellen over iemand die dat wel doet, want 
God heeft hem aanvaard.



Wie bent u dat u een oordeel velt over 
de dienaar van een ander? Of het wel of 
niet goed is wat hij doet, bepaalt alleen
zijn eigen heer – en hij zal het goed
blijven doen, want de Heer heeft de 
macht hem te laten volharden. 5De een
beschouwt bepaalde dagen als een
feestdag, voor de ander zijn alle dagen
gelijk. Laat iedereen zijn eigen 
overtuiging volgen.



Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te 

eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, 

en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet 

wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en 

ook hij dankt God. ……



Wie bent u dat u een oordeel velt over uw 

broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op 

uw broeder of zuster? Wij allen zullen voor Gods 

rechterstoel komen te staan, 11

want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef – zegt 

de Heer –, voor Mij zal elke knie zich buigen, en 

elke tong zal God loven.’ 12Ieder van ons zal dus 

over zichzelf verantwoording tegenover God 

moeten afleggen.



13Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. 

In plaats daarvan moet u zich voornemen uw 

broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te 

brengen. 14De Heer Jezus geeft mij de vaste 

overtuiging dat niets op zichzelf onrein is; iets is 

alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt. 

15Als u dus uw broeder of zuster in verlegenheid 

brengt door wat u eet, handelt u niet langer 

overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus 

gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat 

u eet. 



16Breng het goede dat God u schenkt geen 

schade toe, 17want het koninkrijk van God is geen 

zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, 

vrede en vreugde door de heilige Geest. 18Wie 

Christus zo dient, is God welgevallig en bij de 

mensen geacht. 19Laten we daarom streven naar 

wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is 

voor elkaar. 



Hoofdstuk 15

5Moge God, die ons doet volharden en ons 

troost geeft, u de eensgezindheid geven die 

Christus Jezus van ons vraagt. 6Dan zult u 

eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de 

God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

7Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals 

Christus u heeft aanvaard.



gesprek

We gaan met elkaar in groepen in 

gesprek.



gesprek

Voorwaarde Top drie

Ruimte voor elkaar

Verbinding met elkaar

Verschillen zien als kracht

Vrijheid om te ontdekken

Veiligheid om te delen wat er in hart leeft

Een besef van geheimhouding

Genade voor elkaar

Ontspanning

Begrenzing van het gesprek - goede organisatie

Broeder- en zusterschap

Eenheid in Christus

Besef van zondaarschap

De gemeente als lichaam van Christus

Eens zijn met elkaar

Eensgezindheid

…………………..

Gespreksvraag 1: voorwaarden 

voor veelkleurigheid



gesprek

Gespreksvraag 2: Waar ligt de 

grens van veelkleurigheid binnen 

de Kerk?



Terug-
koppeling

Terugkoppeling: de top drie



gesprek

Terugkoppeling: Waar ligt de grens 

van veelkleurigheid binnen de Kerk?
• Waar blijft de vermaning – zonder oordeel

• Iedereen die Jezus’ naam belijdt behoort tot de gemeente

• Vanuit Jezus kijken en praten

• De Bijbel als inspiratie en bron te zien

• Met elkaar bidden helpt om eenheid te vinden

• …..

(deze vraag is door de meeste groepen niet behandeld)



Gebed



Bedankt

Afsluiting



De term LHBT is gemeengoed maar wel lastig om goed grip op te krijgen. Als je niet aan de binnenkant van de wereld zit (dus geen hetero bent eigenlijk) dan zal je dat al snel 
ervaren als een continu in verandering zijnde “iets”. Waar je maar moeilijk grip op krijgt. Vandaar de +. Er blijken een vrijwel oneindig aantal verfijningen mogelijk ten aanzien van 
mensen hun seksuele gerichtheid. Er is geen factor aan te wijzen die bepaalt of iemand homoseksueel, biseksueel of heteroseksueel is. De ontwikkelen, neuronale, genetische 
en hormonale factoren vormen samen sociale en culturele invloeden een complexe rol in het vormen van de seksuele geaardheid. 

Tot in de jaren ’80 was de afkorting HLBT. Waarbij dus homomannen eerst werden genoemd. Toen Aids opkwam trof die veel homo’s. De overheid en zorginstellingen weigerden 
om hen medische zorg en bloedtransfusies te geven uit angst voor besmetting. De lesbische gemeenschap, waarbij aids veel minder voorkwam, heeft zich toen massaal 
aangemeld als vrijwilligers en zusters voor homo’s. Als een soort van dankjewel is toen de term van hlbt naar lhbt veranderd.

LHBT

De l staat voor lesbisch. Van oudsher gaat het dan om vrouwen die alleen op vrouwen vallen. Vrouwen die alleen van vrouwen houden. Het is lastig om te meten hoeveel mensen 
lesbisch zijn. De schatting ligt rond de 2 a 3%. 

De H staat voor homoseksueel. Een samenstelling van het Griekse woord homoios en sexes: gelijk geslachtelijk. Homoseksueel is een algemene term voor iedereen die op 
hetzelfde geslacht valt. Toch wordt het vooral gebruikt voor mannen die op mannen vallen. Hoeveel mannen zijn er eigenlijk homo? De schatting is op dit moment tussen de 2,6 
en 3,2 procent.

Een interessant weetje. In de 17e en de 18e eeuw was iedereen aan boord van piratenschepen mannelijk. Deze vormden een op zichzelf staande maatschappij los van 
thuislanden en wetten. Omdat men vrij stond was homoseksualiteit compleet geaccepteerd op de piratenschepen. Het huwelijk tussen twee homomannen kwam hier dan ook 
voor. Piraten zouden elkaar beschermen, geld delen en elkaars bezittingen erven. Er zijn in de geschiedenis altijd van dit soort uithoeken geweest die vrijhavens van 
homoseksualiteit waren (sommigen ook religieus).

De B staat voor Biseksualiteit, het gaat dan om romantische gevoelens en aantrekkingskracht naar zowel mannen als vrouwen ongeacht hun sekse. Biseksuelen ondervinden, 
meer dan homo’s en lesbiennen, veel onbegrip en discriminatie juist door homo’s en lesbiennes. Veel hetero’s en homo’s hebben biseksuele fantasieën of gevoels. Biseksuelen 
zijn relatief gezien vrij onzichtbaar omdat ze of worden gezien als homo of als hetero. Al gelang het feit of ze een monogame relatie hebben.

De T staat voor transgender.

Dat is iemand bij wie zijn identiteit of uitdrukking. Niet overeenkomt met zijn biologisch geslacht. Dat kan op heel veel manieren naar buiten komen. Als travestie tot het volledig 
van geslacht veranderen door een medische behandeling. Een hele lastige term omdat hier alles met alles voorkomt. Een biologische man die zich duidelijk vrouw voelt is een 
transvrouw. Het omgekeerde is een transman. Het tegenovergesteld van transgender is cisgender: mensen met een genderidentiteit die overeenkomst met hun biologisch 
geslacht.

Daarmee heb je zo een beetje de hoofdlijn wel te pakken. Maar er zijn nog andere termen:

• Queer: iemand die zich niet thuisvoelt in bovenstaande hokjes.

• Questioning: mensen die nog in een zoektocht zijn hun seksuele identiteit

• Intersekse: mensen die geboren zijn met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Daar zijn heel veel variaties in (komt in Nederland zo een 85.000 keer voor).

• Panseksueel: iemand die zich tot iemand aangetrokken kan voelen tot personen ongeacht hoe die personen hun eigen seksuele identiteit zien.

• 2s: two spirit, inheemse Noord-Amerikanen die zich mentaal zowel mannelijk als vrouwelijk voelen.

• Aseksueel: dat zijn mensen die weinig of geen behoefte hebben aan seksuele interactie met anderen. Soms ook a-romantisch.

In ieder geval: de focus voor ons ligt op homofilie, dus de l en de h, maar dat het een bredere focus heeft is wel duidelijk.


