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Het verhitte homodebat in de Anglicaanse Kerk bracht Adrian Thatcher ertoe een manifest te 

schrijven over het gebruik en misbruik van de bijbel. Nadat hij diverse vormen van 

bijbelmisbruik in dat debat heeft aangewezen, besteedt hij uitvoerig aandacht aan 

onderdrukking van andere minderheden (vrouwen, kinderen, slaven) in de geschiedenis van 

de kerk en laat hij zien wat de desastreuze gevolgen zijn van letterlijke bijbelinterpretatie. De 

bijbel is volgens Thatcher geen gids (guide), maar getuigenis (witness). Dat leidt helaas soms 

tot dooddoeners als ‘niet de bijbel maar God dienen’. Met zijn duidelijke stellingname en 

heldere schrijfstijl slaagt hij er weliswaar in een breed publiek aan te spreken, maar de 

retorische vragen en priemende uitroeptekens hebben nogal eens een cynische ondertoon. 

Wanneer hij zijn positie geconfronteerd had met Webbs Slaves, Women & Homosexuals 

(2001), dan had hij niet alleen aan diepgang kunnen winnen, maar misschien ook meer 

conservatieven kunnen bereiken, die nu nauwelijks tot de beoogde lezers lijken te behoren. 

Tenslotte vraag ik mij af of Thatcher erin slaagt aan het individualisme te ontkomen dat hij bij 

protestantse conservatieven met hun sola scriptura signaleert. 

Ook in Loughlins Queer Theology moet het protestantisme het meerdere malen ontgelden en 

de auteurs zijn dan ook hoofdzakelijk (anglo)katholiek. Onder de geuzennaam ‘queer theory’ 

is de afgelopen decennia een nieuwe stijl van wetenschap ontstaan, die door queer theologen 

in meerdere of mindere mate omarmd wordt. Zo meent Elizabeth Stuart dat juist de kerk 

queer is en zelfs dat ‘queer theory’ alleen binnen de kerk haar telos bereikt, terwijl 

Christopher Hinkle ook kritiek levert op te simpele vergelijkingen tussen seks en 

transcendentie binnen ‘queer theologie’. ‘Queer theologie’ onderscheidt zich van de 

homobevrijdingstheologie door vormen van herbronning en (her)waardering van centrale 

elementen uit de (joods)christelijke traditie. Het betekent volgens Loughlin (31) “hetzelfde 

anders maken, het bekende vreemd, het aparte mooi, en dat niet uit perversiteit maar in trouw 

aan het andere, vreemde en mooie dat tot ons komt in het verhaal van Jezus en het lichaam 

van Christus.” Loughlin heeft een keur aan toonaangevende, Angelsaksische theologen bijeen 

gebracht, die laten zien welk beeld we krijgen wanneer we kerkvaders als Gregorius van 

Nyssa (Burrus), leerstukken als de triniteitsleer (D’Costa) of sacramenten als de doop (Stuart) 

vanuit een queer perspectief doordenken. Dan blijkt voortdurend dat (juist) de christelijke 

(gender)identiteit fluïde is. Dat zich onder deze auteurs ook theologen bevinden die zichzelf 

niet direct als queer zouden bestempelen (D’Costa, McCarthy) laat des te meer zien dat ‘queer 

theologie’ een aangelegenheid is voor de bredere theologische en christelijke gemeenschap. 
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