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Is het binnen godsdienst altijd kommer en kwel? 

Geplaatst op http://www.gkplatform.nl/component/content/article/1-news/142-is-het-binnen-

een-godsdienst-altijd-kommer-en-kwel op 2 januari 2011. 

 

In orthodox-godsdienstige kringen ligt een relatief groter taboe op homoseksualiteit dan in 

liberaal-godsdienstige of seculiere kringen. Dat maakt homo of lesbisch zijn in orthodox-

godsdienstige kringen extra problematisch. 

Homo of lesbisch zijn in orthodox-godsdienstige kringen is extra problematisch. Ik zeg 

bewust ‘extra’ want de meeste homo’s en lesbiennes – gelovig of niet – stuiten op momenten 

in hun leven op onbegrip, intolerantie of geweld. Tussen het moment dat je tegen jezelf zegt 

‘ik ben homo’ en het moment dat je dat aan anderen vertelt verstrijkt gemiddeld een jaar of 

drie, zo informeert het SCP rapport Gewoon anders (2010). Blijkbaar durven homo’s en 

lesbiennes niet meteen uit te komen voor hun seksuele gevoelens, voor wie ze zijn. De 

ontdekking doet zich meestal voor in de puberteit, waarin jongeren extra kwetsbaar zijn. Dat 

is ook de periode dat je naar de middelbare school gaat, maar juist de school wordt door velen 

als onveilig ervaren. Homojongeren hebben vaker dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten 

last van gevoelens van depressie en zelfmoordgedachten. In alle segmenten van de 

samenleving doen zich spanningen voor. 

Toch is het ook zo, dat de spanningen binnen orthodox-godsdienstige kringen sterker zijn. Er 

wordt daar vaak afkeurend over homoseksualiteit gesproken. Er worden teksten uit de Joodse 

of Christelijke Bijbel of uit de Qur’an aangehaald, waarin homoseksuele handelingen worden 

veroordeeld. Vaak realiseren mensen zich dan niet dat er binnen hun eigen godsdienstige 

gemeenschap mensen zijn die homoseksuele gevoelens hebben. De harde woorden raken 

kwetsbare mensen in een belangrijk element van hun identiteit. 

 

HOMOSEKSUALITEIT IS EEN onderdeel van je identiteit, van wie je bent. In het geval van 

gelovige homo’s en lesbiennes geldt dat óók voor hun geloof: ook dat is een belangrijk 

onderdeel van wie je bent. 

Dat wordt niet altijd zo erkend. Gelovigen die afwijzend staan tegenover homoseksualiteit 

beweren soms dat homoseksualiteit iets is waar je voor kiest, terwijl het geloof deel uitmaakt 

van je identiteit. Je maakt deel uit van een gelovige traditie en gemeenschap, die jou gevormd 

heeft en blijvend vormt; homoseksualiteit is iets waar je voor kiest. Veel niet-gelovige homo’s 

en lesbiennes beweren precies het tegenovergestelde: je bent homo, maar of je wilt geloven, 

of je deel wilt uitmaken van een godsdienstige gemeenschap, dat is je eigen vrije keuze. Als je 

door je geloof of door je medegelovigen wordt afgewezen, dan neem je toch gewoon afscheid 

van je geloof? 

Beide groepen gaan uit van een nogal bedenkelijke opvatting van vrijheid: geloof en 

seksualiteit hebben beide te maken met relaties en die relaties maken deel uit van wie je bent. 

Verder beschouwen beide groepen alleen datgene als een identiteit dat zijzelf belangrijk 

vinden, en beschouwen zij het andere element als iets waarvoor je kiest – en waar je dus ook 

tegen kunt kiezen. Hierdoor komen gelovige homo’s en lesbiennes tussen twee vuren te zitten. 

Velen van hen beschouwen echter zowel hun homoseksualiteit als hun geloof als onderdeel 

van hun identiteit. Wie zich werkelijk wil inzetten voor gelovige homo’s en lesbiennes, zal 

deze ervaringen serieus moeten nemen. Dat is een leerpunt zowel voor mensen met een niet-

gelovige en/of seculiere achtergrond als voor gelovigen. 
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SOMS WORDT ER het beeld geschetst dat homoseksualiteit door de gewone Nederlander 

gewoon geaccepteerd wordt, terwijl het binnen religies een en al kommer en kwel is. Dat 

beeld moet worden gecorrigeerd. 

In de eerste plaats is zeggen dat je ‘geen probleem hebt met homoseksualiteit’ nog wat anders 

dan feitelijk verdraagzaam en respectvol omgaan met homo’s en lesbiennes. Onderzoek van 

de UvA heeft duidelijk gemaakt dat ook daders van homogerelateerd geweld geen probleem 

beweren te hebben met homoseksualiteit – totdat ze bijvoorbeeld een jongen tegenkomen die 

zich ‘niet normaal’ gedraagt – lees: die zich niet gedraagt volgens hun opvatting over hoe een 

jongen of man zich behoort te gedragen. In de tweede plaats zijn er vele kerken – op de 

situatie in synagogen en moskeeën heb ik te weinig zich – waar homo’s en lesbiennes meer 

dan welkom zijn. We kunnen dus niet monolithisch over bijvoorbeeld ‘de kerk’ spreken die 

dan als één blok tegen homoseksualiteit gekeerd zou zijn. In de derde plaats spelen niet alleen 

religieuze, maar ook bijvoorbeeld culturele en geografische factoren een rol. 

Het beeld dat religie alleen maar een complicerende factor is, moet dus worden gecorrigeerd. 

Temeer omdat met name orthodoxe gelovigen zich op dit moment in een verdomhoekje 

gedreven voelen: zij vinden dat hen een liberale moraal wordt opgelegd. Daardoor lijken ze 

juist sterker homoseksualiteit te gaan afwijzen en lijkt dit afwijzen een identity marker te 

worden. Dan wordt afwijzen van homoseksualiteit een soort bewijs dat je een ware gelovige 

bent. Precies het omgekeerde kom je in liberale kringen tegen: daar lijkt het accepteren van 

homoseksualiteit een bewijs te zijn dat je een tolerant burger van de Nederlandse samenleving 

bent. Ik hoorde onlangs over een gemeenteraadslid voor een liberale partij dat zei eigenlijk 

niks met homo’s te maken te willen hebben: zo kan achter de schijn van tolerantie nog steeds 

antipathie jegens homo’s en lesbiennes blijven bestaan. Of denk aan de vele directeuren van 

openbare scholen die beweren dat er op hun school niets hoeft te gebeuren om een homoveilig 

klimaat te creëren ‘want er werken hier ook homoseksuele docenten’. Je bent pas tolerant 

wanneer je in staat bent om anderen in hun waarde te laten – of zelfs hoger te achten dan 

jijzelf – zelfs als die ander andere dingen denkt, zegt en doet dan jij. 

 

IK ZOU RELIGIEUZE gemeenschappen willen oproepen om gezamenlijk – dus hetero’s, homo’s 

en lesbiennes met elkaar – te zoeken naar elementen in de eigen religieuze traditie die 

waardevol kunnen zijn voor homo’s en lesbiennes in je eigen kring. 

Ik kan alleen spreken over de traditie waar ikzelf in sta, namelijk de christelijke traditie. Ik 

noem enkele elementen uit het christelijke geloof benoemd die van belang blijken te zijn voor 

christelijke homo’s en lesbiennes om hun seksualiteit een plaats te geven. Zo kan het besef dat 

God onvoorwaardelijk van hen houdt hen steun bieden wanneer zij in hun omgeving met 

afwijzing te maken krijgen. Ook het idee van de bevrijding – denk aan het verhaal van het 

Joodse volk dat uit de slavernij van Egypte werd bevrijd – kan een rol spelen: bevrijd worden 

uit de slavernij van heteronormativiteit. Een ander thema is dat van de gebrokenheid en daar 

moet ik iets meer woorden aan wijden. Veel christenen geloven dat de werkelijkheid 

gebroken is. Daarmee bedoelen zij dat de werkelijkheid niet meer perfect is, zoals bij de 

schepping. Sommige gelovige homo’s en lesbiennes zijn van mening dat het huwelijk van 

man en vrouw het ideaal is; hun homoseksualiteit beschouwen zij dan als een vorm van 

gebrokenheid (en dat is iets anders dan zonde). Tegelijkertijd zijn ze ervan overtuigd dat dat 

ideaal niet voor hen is weggelegd. Dan is de cruciale vraag: hoe ga ik met deze gebroken 

situatie om? Sommigen vinden dat juist een homoseksuele relatie een manier is om die 

gebrokenheid te helen. Ten slotte geloven christenen dat de Heilige Geest grenzen doorbreekt 

die door mensen gemaakt worden. Daar zouden ook de onderscheidingen tussen man en 
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vrouw of tussen homo/lesbienne en hetero onder kunnen vallen. Het voordeel van een 

benadering als deze, is dat er aansluiting gevonden wordt bij de traditie en het geloof dat voor 

deze mensen belangrijk is. 

 

HET IS VAN GROOT BELANG dat bijzondere scholen met een godsdienstige signatuur 

homoseksualiteit bespreekbaar maken. Het draagt bij aan burgerschapsvorming en 

identiteitsvorming. Maar het draagt ook direct bij aan het welzijn van homoseksuele en 

lesbische leerlingen: als zij zich op school veiliger voelen, zullen zij beter presteren. Dat 

vertaalt zich door naar de toekomstperspectieven van deze leerlingen. 

Binnen één van de projecten die ik coördineer hebben we de lesmethode ‘Homo in de klas’ 

ontwikkeld. Deze wordt door diverse orthodox-protestantse scholen gebruikt om 

homoseksualiteit bespreekbaar te maken en diverse andere scholen hebben al interesse 

getoond. De reacties van de docenten zijn positief: ze zijn blij dat ze nu goede middelen 

hebben om dit thema aan de orde te stellen. Binnen het kader van de lesmodule komt er ook 

een christelijke homo of lesbienne een gastles geven. Met name die les maakt veel indruk, 

zowel op de leerlingen als op de docenten. 

Ten slotte moeten christelijke homo’s en lesbiennes meer zichtbaar worden, zowel binnen de 

kerk als daarbuiten. Jongeren groeien op met hoofdzakelijk heteroseksuele 

identificatiefiguren. Juist daarom is het mooi als zij tijdens een les kennis maken met een 

concreet persoon die over zijn/haar homoseksualiteit vertelt. Nog mooier is het natuurlijk als 

op de school zelf leerlingen en personeelsleden open durven uit te komen voor hun seksuele 

oriëntatie. Dan zien andere homoseksuele leerlingen dat ze niet de enige zijn. Dan zien ze dat 

het kan: gelovig en homoseksueel zijn. 

Maar er zijn ook andere manieren waarop homo’s en lesbiennes zichtbaar kunnen zijn. 

Tijdens de Canal Parade van de Amsterdamse Gay Pride vaart sinds 2008 een boot mee van 

christelijke homo’s en lesbiennes, een boot die in 2009 is gedoopt tot het ‘heilig bootje’. En 

afgelopen jaar vaarde ook een joodse boot mee. Over de vraag of dat de juiste plek is om als 

gelovige homo’s en lesbiennes zichtbaar te zijn, kunnen we lang discussiëren. Maar het heeft 

in elk geval ook een enorme positieve impact. Je ziet mensen langs de kant kijken en soms zie 

je de verbazing op hun gezicht: blijkbaar is het voor hen nieuw om te zien dat homozijn en 

christenzijn samen kan gaan. Maar bovenal denk ik aan wat een jonge gelovige homoseksuele 

jongen eens schreef. Hij was nog niet uit de kast was en die het erg moeilijk vond om zijn 

homoseksualiteit een plaats te geven. Toen hij het heilig bootje zag langs varen, schoten de 

tranen in zijn ogen. Door de tranen heen keek hij naar vrolijke mensen – jong en oud, mannen 

en vrouwen – die in één oogopslag duidelijk maken dat zij en homoseksueel en christen zijn. 

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. 
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