
Over het lezen van de bijbel, homoseksualiteit en het hoofdgebod 
 

 
Beste mensen, 
 
Over veel dingen wordt binnen de kerk hetzelfde gedacht. Er zal (bijna?) geen gelovige zijn, die 
bijvoorbeeld zal zeggen: als kerk moet je niet bijdragen aan de voedselbank. We kennen allemaal de 
verhalen van Jezus die brood en vis deelt en die ons aanzet tot delen met elkaar (Matth. 25:31-46). 
Over andere onderwerpen wordt verschillend gedacht en geloofd. Dat is belangrijk, dat laatste 
woord. Want het betekent dat we zó serieus naar God willen zijn, dat je naar Zijn wil wilt handelen, 
voor jezelf, als individu, maar ook als kerkelijke gemeenschap. 
 
In alle eerlijkheid en oprechtheid naar God nemen mensen soms heel verschillende standpunten in. 
Dat kan zo zijn bijv. naar doopleden aan het avondmaal, maar ook bijv. naar de vrouw in het ambt. 
Vrouw in het ambt???? Dat hebben wij toch al lang? Zeker, maar bij onze zuster/broeder buren 
(vrijgemaakt én christelijk gereformeerd) zijn ze daarover druk in gesprek. De vrijgemaakte synode 
heeft definitief besloten dat vrouwen in het ambt mogen. Dat is voor veel vrijgemaakten bést een 
overgang: tot nu toe mocht dat vooral niet (want God wilde dat niet!) en nu zou het wel mogen???? 
De eerste vrouwelijke predikant is inmiddels bevestigd! Bij de christelijk gereformeerden is de 
discussie nog volop gaande, al ligt die nu door Corona stil. 
 
Nog zo’n onderwerp is “het zegenen van andersoortige relaties en dan in het bijzonder tussen 
mensen van hetzelfde geslacht”. Er zijn mensen die op grond van de bijbel en het geloof zeggen dat 
dat absoluut niet mag van God. Zo ken ik een homoseksuele man die zich om die reden bewust 
onthoudt van een relatie. Maar er zijn ook mensen die wél geloven dat God hun liefde goedkeurt. Zo 
is – de flink orthodoxe! – collega Marcel Oostenbrink – mijn opvolger bij de Baalderborggroep – 
homoseksueel en is hij onlangs getrouwd met zijn man. Ze zijn elkaar duurzaam trouw. En dan heb je 
eigenlijk het tegenovergestelde: als twee mensen van hetzelfde geslacht duurzaam van elkaar 
houden (zoals twee hetero’s dat ook kunnen), mag je dan in naam van God hun liefde niet willen 
zegenen, want is de kern van wat God wil juist niet de liefde?  
 
En soms kun je dus ook van standpunt veranderen, kijk naar wat de vrijgemaakten doen. Dat je al 
denkend, pratend, discussiërend, biddend anders tegen iets gaat aankijken.  
 
In de kerkorde staat dat wijkgemeenten zélf – na beraad met hun gemeenteleden – mogen bepalen 
of andersoortige relaties worden gezegend, zoals dat ook dus geldt voor de toelating van doopleden 
aan het avondmaal. In Heemser-Esch is dat toegestaan (in alle andere wijkgemeenten ook). Bij ons 
niet dus, maar nu we samengaan moeten we daar uiteraard wél een weg in zien te vinden. Aan de 
ene kant is het niet dringend om het erover te hebben: in de afgelopen 20 jaren is er nog nooit een 
vraag vanuit de gemeente geweest (er zijn wel degelijk homoseksuele mensen, maar ze komen niet 
om een zegen. Niet veilig genoeg?). Maar als er wél mensen zijn die dat willen…, dan is het goed dat 
we er nu al een antwoord op hebben.  
 
Opnieuw wil ik met jullie proberen om eerst inhoudelijk wat met jullie te delen en dan vooral over 
wat de bijbel (al dan niet) zegt over homoseksualiteit. En dan wil ik graag – als het kan net zo open 
als de vorige keer – met jullie over het onderwerp spreken aan de hand van de vragen aan het einde. 
Ik hoop op een open en gezegend gesprek. Ik wil jullie/ons allemaal wél vragen met respect – wat je 
mening/geloof ook is! – over mensen die anders geaard zijn. Wie weet zijn er onder ons wel mensen 
die deze geaardheid hebben en/of die kinderen of anderszins vlakbij mensen hebben die 
homoseksueel zijn. Laten we met respect en eerbied spreken! 

 



Inleiding 
Het is altijd wat link om te proberen te zeggen wat God wil in een bepaalde situatie. De meest 
logische stap is dan dat we in de bijbel gaan zoeken. Dat is een goede stap. Maar daarbij zijn dan al 
direct een paar valkuilen: 

1. we hebben vaak al bepaalde standpunten over hoe wij denken dat het zit. Het gevaar is dat 
je dus de bijbel gaat gebruiken om een ruggensteun voor jóuw standpunten te vinden. Dat 
gevaar geldt voor iedereen, voor voor- én tegenstanders bij een bepaald onderwerp. 

2. soms lijkt een bijbeltekst erg helder, maar zit er meer achter. Dat kun je over het hoofd zien 
3. het aparte is dat wij vaak een selectie van bijbelteksten en geboden maken: sommige vinden 

we wél belangrijk voor onze tijd, andere niet. Dat lijkt dus op een bepaalde willekeur.  
 

Toch, we hebben geen andere weg dan inderdaad met elkaar op zoek te gaan in die bijbel. Wat vindt 
God nou wel belangrijk, wat niet. En we proberen daar in alle vallen en opstaan een weg in te vinden. 
Dat probeer ik ook in dit stuk.  
 
Het is ingedeeld in drie delen: 

a. een korte inleiding over het omgaan met de bijbelse geboden naar nu.  Een paar kleine 
voorbeelden van hoe we selectief met bijbelteksten en geboden kunnen omgaan. 

b. een langer stuk over teksten die over homoseksualiteit (lijkten  te) gaan 
c. nog een keer: hoe moet je nu omgaan met bijbelse geboden in déze tijd en wat is nou een 

hoofdlijn in de bijbel en daarmee  bij God?  
 

a. over het omgaan met de bijbelse geboden naar nu 
In de bijbel staan heel veel geboden en verboden, wat mag en dus niet mag. Sommige van die 
geboden vinden we héél belangrijk en daar houden we ons nog steeds aan. Een paar 
voorbeelden uit de 10 geboden: je zult niet doodslaan. Nog steeds vinden we dat het ontzettend 
verkeerd is om een ander mens dood te slaan.  
Niet stelen: daar zijn we het ook mee eens. 
 
Maar er staan óók dingen in de bijbel die we blijkbaar niet of minder belangrijk vinden, of, 
waarvan we denken, dat God ze nu minder belangrijk vindt. Een paar voorbeelden:  
- in de bijbel, tien geboden, die veel mensen belangrijk vinden,  staat: zes dagen zul je 

arbeiden en al je werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Here je God. Waarom 
werken we maar 5 dagen in de regel? 

- in de bijbel staat dat christenen géén bloed mogen drinken/eten (Hand 15.:29) Toch vinden 
velen van ons bloedworst lekker! Mag dat dan wel? En waarom trekken we ons dan niets van 
dát gebod aan? 

- vrouwen mogen geen mannenkleren en omgekeerd: deut. 22:5 
 
Er is dus een neiging onder christenen om met het ene bijbelse gebod uit de bijbel wat strakker 
om te gaan dan het andere. Hoe kan nou zoiets? Wat is nou wérkelijk een belangrijk gebod en 
wat niet? Hoe weet je dat? En, wat moeten we dus in deze zin aan met de teksten die over 
homoseksualiteit lijken te spreken? 
 
b. over een aantal teksten die over homoseksualiteit (LIJKEN) te spreken 
In de bijbel staan een aantal teksten die telkens worden aangehaald om aan te geven dat 
homoseksualiteit niet goed is in de ogen van God. Het is belangrijk om die teksten goed te 
beluisteren. Dat gaan we hieronder proberen. 
 
 
 
 



Het verhaal van Sodom 
- om te beginnen is er het verhaal van Lot en de mannen van Sodom uit genesis 19. Er komen 

een paar mannen, engelen blijkt later, bij Lot te gast en de inwoners van Sodom (daar komt 
overigens ons woord “mietje” vandaan: sodo-mieter!) willen seks hebben met die mannen: 
“kwamen de mannen van Sodom van alle kanten op het huis af, alle mannen van de stad, 
jong en oud, zonder uitzondering. Ze riepen “Lot, waar zijn de mannen die vannacht bij je 
gekomen zijn? Breng ze naar buiten. Wij willen met ze slapen!” Lot weigert dat, hij biedt dan 
zelfs z’n dochters aan, dat de mannen van Sodom daarmee mogen slapen, want, zo zegt hij: 
“Doe met mijn dochters wat je wilt, maar doe die mannen geen kwaad; het zijn mijn gasten 
en ze staan onder mijn bescherming”. 
 
Er staat wat er staat:  
Dit verhaal wordt vaak gebruikt als hét verhaal om aan te tonen dat homoseksualiteit fout is. 
Zo kún je het inderdaad lezen. 
 
Er staat misschien nog wat anders dan op het eerste gezicht lijkt?  
Maar….. er is ook een andere manier: 

1. om te beginnen gaat het hier niet om een homoseksuele relatie tussen twee 
mannen. Het gaat over een perverse groepsverkrachting. Iets soortgelijks komt voor 
met vrouwen in Richteren 19:22-26, waar mannen van een stad óók eerst seks met 
een mannelijke gast willen hebben, maar daarna zich aan de dochter des huizes 
vergrijpen. 

 
2. voor Lot zélf is in het verhaal niet de homoseksuele handeling het probleem, de fout, 

maar het feit dat zijn gásten worden aangevallen. Dat is in de bijbelse wereld een 
heel hoog recht, je gasten! Daarom gaat Lot zélfs zo ver dat hij de mannen uit zijn 
stad aanbiedt om groepsseks te hebben met zijn dochters! Voor ons onbegrijpelijk, 
maar in die tijd wél begrijpelijk: Vs. 8: luister, ik heb twee dochters, allebei zijn ze nog 
maagd, die zal ik naar buiten brengen. Doe maar met ze wat je wilt. Maar doe die 
mannen geen kwaad; het zijn mijn gasten en ze staan onder mijn bescherming. 

 
3. de bijbel zélf geeft door de mond van de profeet Ezechiël een verklaring wat de 

“zonde van Sodom was”: hoofdstuk 16:49: Wat deed je zuster Sodom verkeerd? Zij 
en haar dochters waren trots, hun maag was goed gevuld, hun leven was zorgeloos. 
Maar de armen en zwakken hielpen ze niet. Ze waren hoogmoedig, ze beledigden 
Mij diep met hun afschuwelijke gedrag. Zodra Ik dit zag heb ik hen weggevaagd. 
 
We zien hier dus nérgens de homoseksualiteit als zonde genoemd. 

 
Een conclusie! 
Daarmee wordt het minimaal twijfelachtig of je het verhaal van Sodom en Gomorra kunt lezen 
als een argument tegen een relatie van twee mensen van hetzelfde geslacht die elkaar 
liefhebben. Eigenlijk gaat het daar niet over. 
 
- De teksten uit Leviticus 
Er staan twee teksten in het boek Leviticus die wel héél duidelijk lijken in hun veroordeling van 
homoseksualiteit: 
Leviticus 18: 22: niemand van jullie mag als man bij een andere man liggen zoals bij een vrouw; je 
zou jezelf immers in hoge mate onrein maken 
 



Leviticus 20:13: wanneer iemand als man ligt bij een andere man zoals bij een vrouw, dan 
hebben beiden zichzelf in hoge mate onrein gemaakt. Zij moeten onherroepelijk ter dood 
worden gebracht; zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. 
 
Er staat wat er staat! 
Op het eerste gezicht lijken deze teksten níet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ze zijn, m.i. het 
“sterkste geschut” tegen homoseksualiteit. 
 
Er staat misschien nog wat anders dan op het eerste gezicht lijkt? 
Toch, zónder de bijbel te laten buikspreken, is er óók een heel plausibele andere uitleg. Daar 
moet ik even iets meer over vertellen. 
 
Vooral in het OUDE TESTAMENT vind je een bijna continue strijd tussen God en de goden. Het 
eerste gebod, gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht, is niet voor niets het 
eerste gebod. In het oude testament komen veel andere goden voor. Soms worden ze met naam 
genoemd (Baäl, Astarte, Dagon, Moloch!), soms worden ze alleen maar aangeduid met “de 
Kanaänitische goden”. 
 
Veel geboden uit de eerste vijf boeken (Thora) zijn gegeven om te voorkomen dat het volk Israël 
mee gaat doen aan de gebruiken uit die andere godsdiensten. Een mooi voorbeeld daarvan is – 
het al eerder genoemde -  Deuteronomium 22:5: het is vrouwen verboden zich als man te 
kleden. Het is mannen verboden  vrouwenkleren te dragen. Van wie zoiets doet, heeft de Heer, 
je God, een diepe afschuw. 
 
Als we dát gebod létterlijk zouden nemen, dan zouden vrouwen voortaan allemaal weer in 
rokken moeten gaan lopen. Opnieuw is het overigens opvallend dat we dit gebod NIET serieus 
nemen en de uitspraken over homoseksualiteit wél.  
 
Maar is dit klerengebod inderdaad een verbod voor een vrouw om in een broek te lopen? 
Waarschijnlijker is, dat dit gebod ingaat tegen de godsdienstige gebruiken van o.a. de 
Babyloniërs, Hethieten en Syriërs, waarin gecastreerde mannen voorkwamen, die zich hulden in 
vrouwenkleren, en andersom, vrouwen die zich hulden in mannenkleren en die in de tempels als 
prostituee werkten. 
 
In het oude Oosten was men onder de indruk van het mysterie van zaaien, oogsten, 
vruchtbaarheid. Men zag dat als het werk van vruchtbaarheidsgoden en die goden kon je op 
diverse manieren gunstig stemmen, dienen. Zo was er o.a. Moloch! Als je jouw kind, jouw 
vruchtbaarheid, offerde aan deze god, dan zou Moloch jou gunstig zijn. Maar ook: als je jouw 
zaad offerde aan een tempelprostituee, dan zou dat als een offer aan de godheid worden gezien. 
En in die Kanaänitische godsdiensten werkten dus zowel mánnelijke als vrouwelijke prostituees.  
 
Nu kijken we naar de teksten uit Leviticus 18 en 20. 
 
Leviticus 18:22 
Om te beginnen is het goed om te kijken naar het begin van hoofdstuk 18. Daar wordt gezegd dat 
het niet goed is voor de Israëlieten om hun leven net zo te gaan leven als de mensen in Kanaän, 
dus ook niet volgens hun godsdienstige gewoonten. Dan volgen er een heleboel aanwijzingen op 
seksueel gebied. In vs 21 komt er plotseling het gebod om je kinderen niet aan Moloch te 
offeren! Doe dus niet aan afgoderij. Direct dáárop volgt het gebod van vs 22: mannen die dus 
niet met mannen mogen samen liggen. In vs 23 volgt dan nog het verbod dat je geen seks mag 
hebben met een dier. Ook dáár geldt dat in de verering van Baäl de priester paarde – het klinkt te 



goor voor woorden in onze oren!!! – met een vaars. Daarna, vs 24-30 wordt nog weer zeer 
nadrukkelijk gezegd dat je niet mag meedoen aan de gewoonten in Kanaän.   
 
Met andere woorden: het is zéér de vraag of het hier gaat over een verbod voor twee mensen 
van hetzelfde geslacht om elkaar lief te hebben. Waarschijnlijker is het, dat het hier gaat om het 
verbieden van afgoderij en de daarbij horende “praktijken”. 
 
Leviticus 20:13 
Daar geldt in feite hetzelfde verhaal voor: vs. 1-6 geven helder aan dat het gaat om een 
afgrenzing van het geloof en de praktijk van Israël tegenover de Kanaänitische godsdiensten. Het 
hoofdstuk eindigt daar ook weer mee: 21-27. Allerlei voorschriften die er worden gegeven – tot 
het verbieden van het oproepen van geesten – staan in het teken van: je zult het niet doen zoals 
de Kanaänieten het doen en geloven. 
 
Een conclusie 
Opnieuw dus: het is zéér de vraag of het hier gaat over een verbod voor twee mensen om elkaar 
lief te hebben. Logischer is het dat het hier gaat om het verbieden van afgoderij en de daarbij 
horende “praktijken”. 
 
Uit het nieuwe testament:  Romeinen 1:26-27 
over niet christenen schrijft Paulus daar: “ze beweren de wijsheid in pacht te hebben, maar zij 
zijn arme dwazen. De glorie van de onsterfelijke God hebben zij vervangen door BEELDEN van 
sterfelijke mensen en van BEESTEN die vliegen, die lopen en die kruipen. Daarom gaf God hen in 
de macht van hun onreine begeerten, en zo gingen zij ertoe over om elkaars lichaam te onteren. 
De waarheid over God hebben zij vervangen door de leugen; ze aanbidden en dienen de 
schepping in   plaats van de Schepper zelf, die gedankt moet worden tot in eeuwigheid. Amen! 
Daarom heeft God hen overgegeven aan hun lage driften. De vrouwen hebben de natuurlijke 
seksuele omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Niet anders doen de mannen: ze houden 
op met de normale omgang met vrouwen en branden van verlangen naar elkaar. Mannen plegen 
ontucht met mannen. Zo krijgen ze de straf te dragen die ze voor hun dwaling verdienen.” 
 
Er staat wat er staat:  opnieuw lijkt het vrij helder te zijn, dat de bijbel, dat God, bij monde van 
Paulus, de homoseksualiteit verbiedt. Dit is misschien voor christenen een belangrijke tekst, 
omdat hij in het nieuwe testament staat! 
 
Er staat misschien nog wat anders dan op het eerste gezicht lijkt? 
Zeer waarschijnlijk, daar zijn de meeste bijbelgeleerden het over eens, schrijft Paulus deze brief 
vanuit de havenstad Korinthe. Op het moment dat hij deze brief schrijft, is hij nog niet in Rome 
geweest, kent de stad slechts van horen zeggen. Wat hij wél kent – hij is vermoedelijk een jaar 
lang in Korinthe – is de havenstad Korinthe. Zoals nog steeds in havensteden is ook Korinthe een 
soort smeltkroes van allerlei nationaliteiten én godsdiensten. Er waren contacten tussen 
christenen en niet-christenen (o.a. huwelijken, 1 cor 7:12 e.v.), maar er waren ook 
“interreligieuze contacten”. Men at bijv. met niet christelijke, andersgelovige mensen in hun 
tempels (1 cor 8:10) en bij hen aan huis (10:27). 
 
In die tempels en in die godsdiensten ging het doorgaans ánders toe dan in de gemeente van 
Christus. Vooral in 1 cor 6 krijgen we daar een indruk van, waarbij opnieuw seksuele praktijken, 
incl. uitspattingen!, worden verbonden met afgodendienst. In feite hetzelfde dus als in het oude 
testament. Zo schrijft Paulus dus in vs. 9: maak jezelf niets wijs: mensen die ontucht plegen, 
afgodendienaars, echtbrekers, schandjongens, knapenschenders, dieven,  geldschrapers (soort 
beursspeculanten!!!), drinkers, kwaadsprekers, uitbuiters, zij zullen geen van allen deel krijgen 
aan het koninkrijk van God. 



 
In deze opsomming wordt opnieuw de link gelegd tussen “afgoderij” en allerlei uitspattingen. De 
vraag moet gesteld worden of daarmee ook de oprechte liefde tussen twee mensen van 
hetzelfde geslacht wordt bedoeld. Veel waarschijnlijker is, dat Paulus vooral de wijze waarop 
homoseksualiteit in die tijd voorkwam bekritiseert vanuit het verschijnsel afgoderij. Precies 
datzelfde zien we hem dus doen – vanuit wat hij dagelijks meemaakt in Korinthe! - in Romeinen 
1: hij zegt. Omdat mensen God niet kennen, gaan ze in hun tempels en daarbuiten perverse 
dingen doen. 
 
Conclusie: opnieuw is het zéér de vraag in hoeverre Paulus hier de oprechte liefde van twee 
mensen van hetzelfde geslacht verbiedt óf dat hij verschijnselen van allerlei aard verbiedt op 
grond van afgoderij. 
 
c. nog een keer: hoe moet je nu omgaan met Bijbelse geboden in déze tijd en wat is nou een 

hoofdlijn in de bijbel en daarmee  bij God?  
Een paar belangrijke vragen 
We zijn de eersten niet die ons afvragen hoe we nu God moeten dienen in ons dagelijks leven en 
hoe niet. Met daarbij óók de vraag wat we nu aan moeten met alle geboden uit het oude 
testament. 
In de eerste christengemeente ontstaat juist dáár het grootste probleem. Er komen steeds meer 
niet-Joden bij de gemeente en gelden nou ook voor hún al die geboden die voor Joden gelden? 
Daar ligt een belangrijke vraag. De vraag dus naar het omgaan met geboden uit het oude 
testament!  
 
Verder is nog een belangrijke, misschien wel de belangrijkste vraag, hoe wil God nou dat we 
omgaan met relaties, liefde? Wat is nou het HOOFDGEBOD?  
 
De vraag naar omgaan met geboden uit het oude testament 
Vandaag de dag leven wij in Nederland met een behoorlijk cultureel probleem: de integratie van 
niet-Nederlanders en de vraag naar normen en waarden. Wat zijn eigenlijk onze eigen normen 
en waarden, weten we dat nog? En in hoeverre mag je van buitenlanders verwachten dat zij zich 
daarbij aanpassen en in hoeverre moeten wij ons bij hen aanpassen? Spannende vragen, we 
zitten er middenin. 
 
Iets soortgelijks gebeurt er in de heel jonge kerk van Jezus. Je moet je voorstellen dat de eerste 
gemeente uit alleen maar Joden bestaat. Zij hebben dus hun, al eeuwenoude manier van leven, 
waarin de geboden van Mozes een zeer centrale rol spelen. Dan komen er opeens – in een mum 
van tijd, zo’n 18 jaar bijv.  – allemaal niet-Joden bij de gemeente van Jezus. Zij kénnen die 
geboden niet, het is hun helemaal vreemd. Ze eten dus dingen die Joden niet eten (varkensvlees 
bijv!!!), ze doen dingen anders. Kortom: twee culturen ontmoeten elkaar en dat botst dus. En wíe 
moet zich dus bij wie aanpassen? Moeten de niet-Joden óók de geboden van Mozes gaan 
houden? Kan het naast elkaar bestaan? 
 
Je ziet in het verhaal van Handelingen 10 – Petrus en Cornelius – de enorme ommezwaai die bijv. 
Petrus daarin maakt. Maar hij niet alleen: in Handelingen 15 komt er voor het eerst een synode 
bijeen in Jeruzalem die zich precies over dit probleem buigt. Wát moeten niet Joden nu doen om 
bij God te horen. Het is één van de belangrijkste hoofdstukken uit de bijbel. Het is belangrijk 
genoeg om het van a-z te lezen, zo ook het verhaal uit Handelingen 10. 
 
Een paar dingen springen eruit: 
a. de rol van de Heilige Geest en die van mensen. Biddend, dromend (Petrus, hand. 10!), 

overleggend, worstelend, komen mensen tot de conclusie: de Heilige Geest, God zélf gaat 



met ons een nieuw pad. God houdt net zoveel van niet-Joden als van Joden heeft Hij in Jezus 
laten zien: vs. 6-11. 

b. God houdt uit genade van deze mensen en van de Joodse wetten moeten ze in feite dit 
overnemen: vs. 20: 

1. niet iets wat aan afgoden is gewijd (weer dus die afgoden!!!!) 
2. geen ontucht, in het Grieks staat er “porneia” , waar ons woord porno vandaan 

komt. Geen seks om de seks zou je kunnen zeggen, geen seks zonder verbond, 
zonder liefde 

3. geen vlees waar nog bloed in zit (bloed is vanuit joods perspectief: leven!) 
4. geen bloed zelf 

 
Het is bijzonder dat er van de wetten uit het oude testament maar 4 overblijven in de eerste 
gemeente!. Ook iemand als Paulus gaat daar op zijn manier in mee. Dat is wel heel bijzonder, want 
juist Paulus is de man geweest, die als streng Farizeeër enorm bezig is geweest met geboden. In zijn 
2e brief aan de Corinthiërs zegt hij: “Christus heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te 
dienen. Niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de 
Geest maakt levend”.  
 
Waar het op aankomt: de liefde! 
Uiteraard wil Paulus niet dat er een zootje van wordt gemaakt. Maar het belangrijkste is niet dat er 
regels zijn, maar dat er liefde is en dat mensen in liefde, in respect met elkaar omgaan.  In Romeinen 
13 schrijft hij: het enige dat jullie elkaar schuldig moeten zijn is liefde. Wie zijn naaste liefheeft, heeft 
voldaan aan de hele wet. Want de geboden: pleeg geen echtbreuk, bega geen moord, steel niet, wil 
niet hebben wat van een ander is, deze en alle andere geboden worden samengevat in dit: heb je 
naaste lief als jezelf. Wie zijn naaste liefheeft, doet hem geen kwaad. 
 
Kern waar het volgens Paulus bij God om gaat is: liefde. Daar zijn mensen voor gemaakt. Daar zijn alle 
geboden voor bedoeld: dat mensen in liefde met elkaar kunnen omgaan. Als twee mensen van 
hetzelfde geslacht van elkaar houden, dan leven ze daarmee op een manier zoals God het bedoelt: in 
liefde. 
 
De liefde doet de naaste geen kwaad 
Veel mensen denken bij homoseksualiteit vooral aan gay parades, wisselende contacten, aids enz. 
Het is onmiskenbaar zo dat die dingen gebeuren. Tegelijk, als ik ’s avonds laat langs RTL 5, Yorin enz. 
zap kom ik de ene na de andere soft-pornofilm tegen waarin twee (of vaak meer!) heteroseksuele 
mensen met elkaar seks hebben zonder van elkaar te houden. Zowel tussen heteroseksuele mensen   
áls tussen homoseksuele mensen wordt er gevreeën op een manier waarbij het puur draait om seks 
áls op een manier, waarop twee mensen elkaar trouw zijn in liefde. Dát hoort dus bij liefde: elkaar 
trouw zijn, elkaar geen kwaad doen. Zowel voor twee homoseksuele áls twee heteroseksuele 
mensen geldt als grens: de liefde doet de naaste geen kwaad. Als je als kerk een zegen wilt 
uitspreken over een relatie, dan doe je dat alleen over een relatie waarin sprake is van liefde, 
duurzaamheid en trouw.   

 

Vragen: 
1, Wie van jullie kent – wellicht van heel dichtbij – mensen die homoseksueel zijn? Hebben ze een 
relatie?  
2, Voor heteroseksuelen is er een “brede en een smalle weg”: als je een relatie hebt, (zeker gezegend 
en wel in de kerk) is het de bedoeling dat je elkaar in liefde trouw bent. Wat zie je om je heen? Lukt 
mensen dat?  
3, Ken je zelf homoseksuele mensen die hun relatie hebben laten zegenen? Wat vind je daarvan?  
4, Wat zijn voor jou de redenen om homoseksuele mensen de zegen te geven of juist te onthouden? 



5, Ook al zou je zelf moeite hebben dat er homoseksuele mensen hun liefde – gebaseerd op liefde en 
trouw – zouden willen laten zegenen (en zou je geen dienst willen doen in zo’n dienst), zou je het 
goed vinden dat het in je gemeente gebeurt? 


