
Notitie over homoseksualiteit. 
Bijlage bij beleidsplan 

 
Inleiding 
Lang heeft de kerkenraad het onderwerp “homoseksualiteit” naast zich neergelegd, deels 
vanwege verlegenheid omtrent dit onderwerp en deels ook omdat we met dit onderwerp niet 
van nabij werden geconfronteerd. Bezinning over dit onderwerp is alleen al nodig omdat er 
ook in onze gemeente broeders en zusters zijn die tot de ontdekking komen dat ze een 
homoseksuele geaardheid hebben en daar kiest niemand voor. Een dergelijke ontdekking 
brengt vaak schrik, vragen en een worsteling mee bij degene die het aangaat. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat ook de kerkenraad hiermee worstelt. Dit mag natuurlijk geen reden zijn 
om de bezinning hierover zowel in de kerkenraad als in de gemeente uit de weg te gaan. Als 
lichaam van Christus zijn we geroepen om elkaars lasten te dragen en naar elkaar om te 
zien. De kerkenraad pakt deze vragen op omdat hij zich geroepen weet om herderlijk leiding 
te geven aan de gemeente van Streefkerk. 
 
Bijbelse notities over (homo-) seksualiteit en huwelijk 
Na de zondeval leven we in een gebroken wereld: we zien dat om ons heen op allerlei 
terreinen. Dat betekent dat het leven nogal eens anders gaat dan wij gedacht hadden en ook 
anders dan God aanvankelijk bedoeld heeft. Soms dragen wij de gevolgen van eigen 
zondige keuzen, zoals bij echtscheiding als gevolg van vreemdgaan. Soms overkomt het 
ons; we hadden anders gehoopt, maar de weg van God met ons is er een van gemis, een 
onvervuld verlangen, van eenzaamheid misschien, en pijn. Zoals wanneer je alleengaand 
bent, geen kinderen kreeg of ontdekt dat je homoseksuele gevoelens hebt. Daarmee kom je 
op allerlei ingewikkelde vragen die niet alleen gelden voor homoseksualiteit. De vraag is hoe 
wij met die gebrokenheid omgaan. We hebben als navolgers van Christus de weg van Jezus 
te gaan. In Zijn kracht hebben wij gebrokenheid en kruis te dragen en te aanvaarden (2 Kor. 
12). 
Niet ontkend kan worden dat de Bijbel, steeds als er over homoseksualiteit wordt gesproken, 
hier in negatieve zin over spreekt. Bij een aantal bijbelteksten is het duidelijk dat het daar niet 
gaat over de beleving van homoseksualiteit in de zin van “een homoseksuele relatie in liefde 
en trouw”. De geschiedenis van Sodom en Gomorra (Genesis 19) is zó verbonden met 
losbandigheid en perversiteit dat je haar niet of nauwelijks kunt gebruiken om iets te zeggen 
over een homoseksuele relatie in liefde en trouw. Anders ligt het met Leviticus 18 vers 22: “U 
mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een 
gruwel”. Het gaat in dit hoofdstuk niet over de heidense tempelcultus maar over 
huwelijkswetten in het algemeen. Direct daarna worden (voor de man) bijvoorbeeld drie 
vormen van seksueel contact verboden: met de vrouw van een ander, met een andere man 
en met een dier. 
Een belangrijk bijbel gedeelte over dit onderwerp is Romeinen 1:18-32. Vers 25 tot en met 
27 luiden als volgt: 
Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en 
gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 
Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen 
hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 
En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn 
in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en 
ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf”. 

Inderdaad gaat het in Romeinen 1 over losbandigheid  en afgoderij. Maar als Paulus het 
heeft over homoseksualiteit, zegt hij niet: God keurt het af omdat (en voor zover) het te 
maken heeft met afgoderij of seksueel misbruik, zodat je kunt zeggen daarbuiten is het goed. 
De reden waarom Paulus het afkeurt, is dat het tégennatuurlijk is (vers 26), dit is niet 
waarvoor vrouwen en mannen geschapen zijn. Daarmee verwijst hij impliciet naar de 
Schepping (vers 20). 



God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt (Genesis 1:27). Vanaf de Schepping is 
er onderscheid en verbondenheid geweest tussen man en vrouw. God zelf bracht dat 
onderscheid er in. 
Genesis 2 vers 24: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn 
vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” Op deze plaats wijst God voor de seksualiteit 

de exclusieve plaats aan, te weten de unieke relatie tussen man en vrouw. Nergens in de 
Bijbel kom je tegen dat het anders kan. Daarom is er volgens Paulus principieel gezien geen  
plaats voor een homoseksuele relatie. Seksuele gemeenschap heeft God een plek gegeven 
binnen de veilige omheining van het huwelijk tussen man en vrouw. Wij mensen, óók 
heteroseksuelen, moeten juist op het vlak van de seksualiteit goed opletten: de Bijbel laat 
zien dat wij op dit terrein kwetsbaar zijn. Het is daarom van groot belang dat ook onze 
seksuele gevoelens gebracht worden onder de heerschappij van Christus. 
 
Homoseksualiteit en pastoraat 
Als leden van de gemeente van Christus dienen wij elkaar tot een hand en een voet te zijn. 
Het komt er op aan dat wij oprechte aandacht en zorg besteden aan de persoon van het 
homoseksuele gemeentelid. Dit is allereerst een opdracht voor predikant en ambtsdragers. 
Daarbij dient het betreffende gemeentelid bijgestaan te worden in het zoeken naar een weg 
hoe om te gaan met zijn geaardheid. In het gesprek met hem/haar worden de Bijbelse 
notities zoals hiervoor omschreven gedeeld. We realiseren ons dat homo zijn alles te maken 
heeft met de eigen persoon en identiteit van deze broeder of zuster. Indien hij/zij zijn 
geaardheid vorm wil geven in een seksuele relatie van liefde en trouw zal door de 
ambtsdragers moeten worden medegedeeld dat de kerkenraad hierin niet mee kan gaan. 
Ons nee tegen onze broeder of zuster is geen nee tegen onze homoseksuele broeder of 
zuster, maar wel een nee tegen die verlangens die bij ons allen voorkomen maar tegen Gods 
bedoelingen ingaan. Pastoraat is dan ook iets van samen de strijd aangaan, samen de weg 
van de navolging en de volharding volgen. De gemeente is de plek waar we elkaars lasten 
dragen. Dat is iets anders dan de pijn wegnemen, maar meedragen. Een celibatair leven is 
zwaar, een offer. Het staat haaks op het menselijk gevoel, op het diepmenselijk verlangen 
naar intimiteit. In dit verband willen we iets zeggen over vriendschap. Vriendschap is een 
geschenk van God die niet wil “dat de mens alleen is”. Wij kunnen ons voorstellen dat 
homoseksuele christenen een vriendschap aangaan waarin zij elkaar als vrienden tot steun 
en zegen zijn. 
 
Conclusie 
 
1. Uit het voorgaande maken wij op dat homoseksuele gemeenteleden voor ons `

volwaardige en gelijkwaardige leden van de gemeente zijn. Dat betekent dat zij ook 
welkom zijn aan het Heilig Avondmaal en kunnen worden gevraagd voor allerlei werk 
in de gemeente waaronder begrepen het verkozen worden tot ambtsdrager; 

2. Indien door betrokkenen een seksuele relatie wordt aangegaan in liefde en trouw 
zoeken wij het pastoraal contact en gaan we het gesprek hierover aan. Wanneer 
betrokkenen aan de relatie vasthouden, zullen wij hen vragen zich te onthouden van 
de viering van het Heilig Avondmaal. We menen dat zij evenmin in aanmerking 
komen voor een verkiezing tot ambtsdrager of voor een andere  leidinggevende taak 
in de gemeente.1 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 31 mei 2018. 

 
 

                                            
1 Geraadpleegde literatuur: homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit, dr. Ad Prosman, Oke, in ben 
dus homo, Herman van Wijngaarden, pastorale notitie van de hervormde gemeente van Amersfoort, 
notitie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Assen-Peelo 


