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• ‘Ik vind het verwarrend dat er in de kerk zoveel verschillende meningen 
bestaan over LHBT’

• ‘Ik heb wel duidelijk wat je moet vinden van LHBT’.

• ‘Omdat in Christus man en vrouw, rijk en arm, slaaf of vrije er niet meer toe 
doet, kunnen we vandaag LHBT’ers van harte omhelzen in wie ze zijn’

• ‘Agree to disagree: dat zullen we als christenen moeten accepteren als het 
gaat om LHBT’.

• ‘Homoseksualiteit vandaag is anders dan in de wereld van de Bijbel’

• ‘Antwoorden zijn niet altijd te geven’.

• ‘Volgens mij bevat de Bijbel alle antwoorden die we nodig hebben voor 
vandaag’



• Wij leven in een verwarrende 
wereld.

• Niets is zeker, niets ligt vast… 

• De veilige zekerheden van vroeger 
liggen voorgoed achter ons.

• Dat doet iets met deze generatie…

• Er moet nagedacht worden over 
vragen waar vroeger nauwelijks 
over nagedacht werd.

• Het zorgt ook voor grote 
onzekerheid over wie ze zijn.



• LHBT is een gevoelig onderwerp 
in zowel de samenleving als in 
de kerk. 



• In de sport….



• In de samenleving…



• Voor jongeren…



• Voor ouders… 



• In de kerk….





• ‘Naastenliefde is bij InSalvation een selectief 
begrip’ (Charlotte Cremer, predikant)

• ‘Mooi dat InSalvation zo voor hun overtuiging 
staat’ (Kees Thoutenhoofd).

• ‘Mooi dat PKN Monnickendam zo voor hun 
overtuiging staat’ (Joop Barelds)

• ‘We zullen als kerk moeten leren omgaan 
met onze verschillende overtuigingen’ (Jan 
Pool)

• ‘Wow. Ruggengraat bestaat nog’ (Gert-Jan 
Noorman, Friedestimme).

• ‘Het is mogelijk op allerlei terreinen de Bijbel 
verschillend te interpreteren. Volgens mij is 
het belangrijk dat we elkaar als 
broeders/zusters eigen gewetensruimte 
geven’ (Gerhard Rijksen, directeur Gideon).



• Het gedachtegoed van de 
seksuale revolutie is via 
wetenschap, media en 
belangenorganisaties breed 
uitgezet in de samenleving. 



• De media spelen een actieve rol 
bij de acceptatie en normalisatie 
van LHBT



• Ook binnen christelijk 
Nederland is er op dit moment 
een duidelijke omslag waar te 
nemen:
• Was de houding tot twintig jaar 

geleden vooral afwijzend…

• …momenteel wordt er steeds 
meer een houding van acceptatie 
zichtbaar. 

• …met name geïnitieerd door de 
EO en het ND.



Thema-avond ‘Trans in de kerk’, 
Hilversum, 17 november 2022

‘De seksuele revolutie is niet eenvoudigweg 
daarbuiten in de wereld; het is springlevend in 
de kerk’ (Carl Trueman)





• De onderbouwing van deze 
acceptatie vinden we in boeken 
als ‘Vuur dat nooit dooft’ van 
René Erwich & Almatine Leene 
en ’Verbonden voor het leven’ 
van prof. De Bruijne.

• Ze genieten brede belangstelling 
en krijgen veel aandacht. 



Synodepreses dr. E.A. de 
Boer, 2005



• De Bruijne pleit voor een ‘derde weg’, 
tussen afwijzing en afvaarding in.

• Hij vindt dat je met alleen de Bijbel er niet 
komt.
• Volgens hem gaat het in de Bijbel niet direct 

over wat we vandaag onder 
homoseksualiteit verstaan.

• Op dit punt is de Bijbel volgens hem vaak 
verkeerd gelezen. 

• Wij weten vandaag meer dan de Bijbel.

• Hij wil ‘in lijn’ van de bijbel gaan, maar 
daar ook ‘bovenuit’. 
• ‘De kerk verbood homoseksuele 

handelingen. Ik denk dat we dat niet meer 
kunnen volhouden’.



• Volgens de Bruijne is 
homoseksualiteit geen gevolg van 
de zonde(val), maar een ‘variatie’ 
in de schepping. 

• Ook voor homo’s moet ruimte zijn 
om in relatie te leven.

• De Bruijne wijst het homohuwelijk 
af, maar ziet wel ruimte voor een 
partnerschap (inclusief 
seksualiteit). 

• Zo’n partnerschap zou ook de 
zegen van de kerk kunnen krijgen. 

• De Bruijne vindt dat er in de kerk 
ruimte moet zijn voor meerdere 
standpunten.

• We kunnen het over de kern eens 
zijn, over andere zaken verschillen 
– waaronder homoseksualiteit. 

• Een thema als homoseksualiteit 
raakt volgens hem niet de inhoud 
van het geloof. 

• Geloof gaat over Jezus en Zijn 
werk, verder is er ruimte voor 
verschillende ethische visies. 



• Iets dergelijks zien we ook in het 
pas verschenen boek ‘Vuur dat 
nooit dooft’ (Erwich & Leene).

• Er is meer dan man en vrouw, 
daartussen zijn allerlei varianten 
mogelijk.

• Zo ontstaat er openheid voor 
transitie en homoseksualiteit. 



Een aantal karakteristieken
• Informatief:

• Bevat veel relevante informatie over de 
geschiedenis van seksualiteit, wetenschappelijke 
inzichten etc. 

• Breed:
• Maatschappelijke context duiden, historisch 

overzicht geven, wetenschappelijke 
benaderingen bespreken en theologische 
inzichten delen. 

• ‘Open minded’:
• ‘…we [gaan] dus niet voorschrijven wat we 

vinden dat er moet gebeuren’ (10)
• ‘…als je op zoek bent naar een ethisch kader, dan 

moet je elders zijn’ (10)

• Bewust bescheiden:
• ‘…een beetje orde in de verwarring (…) 

scheppen’ (11)

• Onduidelijk
• ‘We zijn gewoon mensen onderweg, die houvast 

vinden bij elkaar en bij God’ (11) 

• Theologisch vaag:
• ‘Theologie is vooral bedoeld als een ‘logica van 

de hoop’ die erop gericht is bij te dragen aan 
leven van wijsheid’

• Per definitie moet het een theologie zijn die 
inwijdt in the kingdom of the impossible’ (37)

• Klakkeloos
• Allerlei wetenschappelijke theorieën worden vrij 

klakkeloos overgenomen, zonder inhoudelijke 
toetsing in het licht van de Bijbel. 

• ‘Er blijken veel meer geslachtsvariaties te 
bestaan dan slechts de mannelijke en 
vrouwelijke vorm’ (30) 

• ‘…wij [zien] Gods schepping niet als een binair en 
polair gegeven, maar als een continuüm 
waarbinnen ruimte voor diversiteit is’ (158)



De Bijbel open? 
• Schriftvisie:

• Bijbel is geen handboek, ook niet een 
verzameling gedateerde schriften, maar een 
‘verhaal van verlangen’ (171)

• De Bijbel is een ‘getuige van de openbaring van 
God in Jezus Christus. De Bijbel getuigt van God 
die zich in Jezus heeft laten zien’ (119)

• ‘Getuige van de openbaring’ ≠ openbaring. 
• De Bijbel getuigt van God, maar is niet het 

gezaghebbende Woord van God. 

• Verkeerde insteek:
• Auteurs steken in bij ‘verlangen’ als belangrijk 

thema in de Bijbel.

• Bijbel niet normerend:
• ‘Ons uitgangspunt is dat we onze eigen ervaring, 

de tradities waarin we staan, de wetenschap en 
ook de Bijbel met elkaar in gesprek willen 
brengen’

• De bijbel is geen gids voor seksualiteit die vertelt 
wat wel en niet mag; dan maak je van de Bijbel 
een soort wetboek (115)



• Dubieuze uitspraken:
• Prostitutie wordt ‘gedoogd’ (127)

• ‘Er lijken geen regels te zijn voor 
mannen die voor het huwelijk 
seksueel actief zijn’ (138)

• ‘Masturbatie kan (…) een positieve 
betekenis hebben, zolang zij niet 
in het openbaar plaatsvindt, en zal 
geen schade toebrengen aan een 
ander of aan degene die 
masturbeert, behalve als het een 
verslaving wordt’ (226).



• Erwich/Leene komen met 
ondeugdelijke exegeses van 
cruciale bijbelteksten.

• Zo zou het bij het oordeel van 
Sodom en Gomorra gaan om 
gebrek aan gastvrijheid.

• Echter, het is duidelijk dat God al 
voor het bezoek van de engelen 
van plan was de stad te oordelen.  

• Ezechiël 16: 50 vertelt ons dat ze 
‘gruwel’ bedreven voor het 
aangezicht van de HEERE. 

• Ez. 22: 11 en 33: 26 maken 
duidelijk dat dit slaat op seksuele 
zonden.

• Dit wordt versterkt door Lev. 18: 22 
en 20: 13 waar het woord ‘gruwel’ 
uitsluitend gebruikt wordt voor 
homoseksuele zonde. 

• ‘Gruwel’ = gedrag dat te allen tijde 
en overal ontoelaatbaar is. 
• Zoals afgodendienst, offeren van een 

kind (ook ‘gruwel’) genoemd. 



Hoe zit het met de Schrift? (2)

• Bij Romeinen 1 (‘mannen die met mannen 
schandelijkheid bedrijven’) stellen Erwich/Leene 
dat dit met zou gaan over misbruik en exploitatie, 
bijv. van jonge jongens.

• Dát zou verboden zijn. 

• Echter, niets maakt duidelijk dat het alleen maar 
om die zaken gaat.

• Romeinen 1 impliceert gelijkwaardigheid en 
wederzijdse instemming. 

• Het gaat dus om een totaalverbod op 
homoseksueel gedrag. 

• Nergens geeft het OT en het NT een voorbeeld van 
een homoseksuele relatie, laat staan dat deze 
positief benaderd wordt. 

• Maar volgens Erwich/Leene moet Romeinen 1 niet 
gelezen worden als een boodschap die cultuur en 
geschiedenis overstijgt (165)…



Transgender: hoe te duiden? 

• Anders dan homoseksualiteit is 
(trans)gender geen thema waar de 
Schrift zich over uitlaat.

• Wél bevat de Schrift principes die 
ons helpen bij een 
standpuntbepaling.

• Het is onze roeping de geesten te 
beproeven of ze uit God zijn (of 
niet). 

• De geest die de mens, zijn rede en 
gevoel zo centraal stelt, staat haaks 
op het Evangelie. 

• Tegenover het ‘gevoel alleen’ staat 
voor een christen het sola
Scriptura.

• Het is de Schrift die Gods 
gedachten vertolkt over de 
oorsprong, roeping en bestemming 
van de mens.



• Twee belangrijke Bijbelse 
principes:

• 1. God schiep de mens 
man(nelijk) en vrouw(elijk).
• God heeft de mens binair gemaakt 

heeft: twee verschillende 
geslachten, die juist in die 
verscheidenheid het beeld van 
God vormen. 



• Deut. 22: 5 laat zien dat we die 
tweevoudigheid ook dienen te 
bewaren en te bewaken. 

• Er is kleding die typisch 
mannelijk of vrouwelijk is en dat 
mag niet door het andere 
geslacht gedragen worden. 



• De Bijbel waardeert het lichaam als 
goed. 
• ‘Ik loof U omdat ik ontzagwekkend 

wonderlijk gemaakt ben…’ (Ps. 139). 

• Dat blijkt uit…
• De schepping..., 
• …de opstanding van Christus,
• …de opstanding der doden.

• Daarom kunnen we niet met ons 
lichaam doen wat we willen.

• Ons lichaam is geen Lego, maar 
een kunstwerk waar je niet aan 
knutselen mag. 



• Transgenderisme verraadt een 
dualistische visie:
• De geest wordt boven het lichaam 

geplaatst (dat als minderwaardig 
gezien wordt). 

• Bijbels gezien is dat onjuist: 
lichaam en ziel horen bij elkaar en 
vormen een eenheid. 

• We ‘hebben’ geen lichaam, we 
‘zijn’ een lichaam, een ‘bezield 
lichaam’



• Verder zou gedacht kunnen worden aan de Tien 
Geboden:

• Het 1e gebod verbiedt ons andere goden te dienen
• Positief: Laat God regeren en het voor het zeggen 

hebben in je leven. 

• Het 6e gebod verbiedt te doden.
• Positief: het (door God geschapen) lichaam verdient 

respect. 

• Het 8e gebod verbiedt te stelen
• Positief: vertrouw op Gods zorg voor je leven: Hij 

voorziet wat je nodig hebt. 

• Het 9e gebod verbiedt onwaarheid te spreken (en 
te doen).

• Positief: heb de waarheid lief. 

• Het 10e gebod verbiedt te begeren wat niet van 
jou is. 

• Positief: het gebiedt tevreden te zijn met wat je hebt.



Wat te denken over gender?
• Gender is een roeping… 

• …voor sommigen een eenvoudige roeping, voor 
sommigen een zware roeping.

• De door God gegeven lichamelijke en 
biologische identiteit dient leidend te zijn 
onze gevoelens en gedrag. 

• Onze cultuur: je psychologie bepaalt je 
seksuele identiteit → laat je lichaam zich 
daaraan aanpassen.

• Bijbelse weg: je lichaam ís je seksuele 
identiteit → laat je geest zich daaraan 
aanpassen.

• Het aannemen en uitleven van een andere 
identiteit dan waar God je toe roept is zonde. 

• Daarom dient de weg van transitie ontraden 
te worden. 

• Het is een weg die vaak tot diepe geestelijke 
duisternis leidt. 



Evaluatie
• In onze samenleving is seksualiteit (onderdeel 

van) je identiteit geworden. 

• Het is je eigen ‘project’ en maakbaar. 
• Je kunt een fase hetero zijn, of homo, of allebei… 

• Hoe dienen we dit te beoordelen vanuit de 
Bijbel?

• Identiteit is niet iets dat je maakt, maar iets 
dat je gegeven wordt. 
• Je bent geschapen
• Je bent man/vrouw
• Je bent gevallen
• Je hebt verlossing nodig

• Onze diepste identiteit kan daarom nooit in 
onszelf liggen, maar in de verbondenheid en 
de gemeenschap met Christus. 

• Zolang een mens zijn identiteit in iets anders 
zoekt dan de Heere, zal hij nooit tot zijn 
bestemming komen. 

• De identiteit van een christen ligt niet in zijn 
gevoelens, maar allereerst in het kennen en 
dienen van God.  

• Waar God op de eerste plaats staat, zullen 
ook onze gevoelens en worstelingen in ander 
licht komen te staan. 

• Ze beschrijven misschien hoe je bent, niet wie 
je bent (Roberts) 

• Hoe belangrijk gevoelens ook zijn, we dienen 
het ook te relativeren. 



• Zelf heb ik mijn homo-zijn nooit uit de kast gehaald. Ondanks de goedbedoelende COC-voorlichter op mijn middelbare school, 

die verkondigde dat homoseksualiteit volkomen natuurlijk en normaal was, had ik het gevoel dat dat niet zo was. Ik heb mijn 

homoseksuele gevoelens volledig aanvaard, maar die liggen – als een paar gympen – al bijna dertig jaar ongebruikt in de kast. Ik

ben bewust lid geworden van een kerk waar homorelaties niet geoorloofd zijn. Daar voel ik me thuis. De Nashville-verklaring 

van een jaar geleden was mij tot steun. Waarom zou ik mijzelf positioneren als homo? Dan doe ik mezelf toch ongelofelijk 

tekort? Ik ben toch veel meer dan mijn seksualiteit? Natuurlijk heb ik seksuele verlangens. Maar als geldt: ‘Wat je aandacht 

geeft, groeit’, dan geldt het omgekeerde ook. Ik heb mijn aandacht gericht op andere gebieden, waardoor mijn muzikale, 

sportieve, creatieve en intellectuele kwaliteiten tot bloei gekomen zijn. Misschien ben ik nu wel meer mezelf dan wanneer ik als

homo zou leven. Ongelukkig ben ik er beslist niet van geworden.

• Anonieme scribent in Tijd, bijlage bij Trouw, 25 januari 2020, 11. 



• Onze houding dient te allen tijde 
gekenmerkt te worden door 
liefde…
• Tot de persoon

• Luisteren en ontferming: er is een 
mens in nood. 

• Tot de omgeving
• Mensen verkeren in verwarring: hoe 

moeten we hiermee omgaan?

• Tot de waarheid
• Gods wil is een christen lief. 



• Heel belangrijk is het bespreekbaar 
maken en erkenning van gevoelens.

• ‘Ik heb de genderdysfore gevoelens 
altijd onderdrukt, maar dat heeft de 
situatie alleen maar erger gemaakt’.

• ‘Ik merkte tegelijk dat de 
genderdysforie minder bepalend 
werd. Er veranderde iets doordat ik de 
gevoelens erkende, ermee aan de slag 
ging en het verdriet toeliet. Alleen dat 
gaf dus al rust. Nu gaat het zo goed 
dat ik blij ben dat ik niet in transitie 
ben gegaan. Ik heb een fijn positief 
leven. De genderdysforie is er alleen 
op de achtergrond’. 



‘…[ik] ontkende hoe God mij geschapen had 
en mijn gevoelens voorrang gaf boven Zijn 
Woord’.



1. Zijn LHBT-gevoelens volgens u zonde of ziekte? 

2. Hoe verhouden gevoelens en verstand zich? Liefde is van God, dus zijn zulke relaties ook van God? 

3. Wat kunnen we als gemeente betekenen voor iemand met LHBT-gevoelens?

4. Kan en mag je iemand stimuleren om afstand te nemen van deze gevoelens? En hoe dan?

5. Stelling: we moeten ten alle tijden onderscheid maken tussen persoon en gevoelens. 

6. Wat staat ons te doen als een gemeentelid in transitie wil of een homoseksuele relatie onderhoudt?

7. Er zijn christelijke LHBT organisaties, community’s voor LHBT jongeren, kerken met rituelen voor 

transgender zoals bv liturgische zegen over de transitie. Hoe kunnen de reformatorische kerken onze 

jongeren vasthouden binnen onze gezindte?




