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10 Prangende vragen

l Good Old (ampen

'Her blijÍt een lasti8e vraag hoe we om moelen Saan mer onze ho.
Dofiele bmedeE en zuíers.' Dar zei een predikanl leSen mij op hel
con8res in radpen, Seorsaniserd door de uDiveEiteit waaraan we
dels tegelijkenijd Íreolosie hadden sestudeerd. zijn woorden en
nÉder vaD spreken maakten mii ervan bsusl hoe veschilleDd
onze prcfessionele, kerkelijke en relalionele conrexlen waren. Op
zek naar de spreekwoordelijke kNp die ik om moest zetlen, vroeS
ik me aÍ wie die we' dd wel niel vdeD die zich aÍvragen hoe ze
noeren omSaan hef homo'. en lesbiennes - excuse., met onze
homofiele brceders en zusters .

Het con8.es was met een Se.eIomeerde degelijklreid oDgezel:
diverse stukken ler voorbereidnr8, zeveD lezingen over uiteenlo-
pendë deeionderwerpen, twee Sroepsbesprekin8e. en een slotde
bat. Natuurlijk was dil een le vol prcg.amma voo. een eendaags
congres, maar ik Mm hel Sraa8 voo.liel wanl het leek ne ook wel
weer ëoed: een hele daa op falsoe.lijk niveau over dil 1hema nel
elkad van gedachlen wisselen. Niet de ónderhuik die de boveD
roon voen. Niet die eeuwrSe herhahg vaD zenen die je vaak ziet
in krànr"n or op rnr"n'er. Vààr jp làren vomen door le?r18en un
nensen die lanSer er Srondiser dan anderen over deze en aanver
wante vraged hebben nagedacht. Elkaar in de o8en kiiken bij de un-
wisselins v arsumenle.. Dat le doen mel tweehonded bezóekeis
was zeer de moeire waàrd.

Dis@ssies en gespÈkkèn over homoseksuàliteir worden in or.
thodox-Berelormeerde kingen al een ja oÍ veeÍig gryoerd.' Lan'
deliik en lol.aàl vauen en toenemend bewustzijn en een Srceiende
openheid le bespluren. Tegelijkertijd li,ken veel discussies vast
te lop€n en te lijden aan een 8eb.ek aan theolo8is.he diepganS.
Daàrom was de doelstellins van het congres ve€lbèloverd. l,r de
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bijdraeen en discusies kwan veel waardevols aan de orde. lbch
Diste ik een Soede (itwerking van die doelsrellinS, waardoor €en

aànlal neer fundàmentele vra8en onbeànlwoord bleven en kansen

verloren Singen om structuele voötuitganS re boeken in een vasl
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Op het conSres zouden we 'doorspreken over e*cle van de pran

Berde vragen rond homoseksualiteit, waaNoor "oíhodoxe " kerken

en.hristeden in de weslere wereld momenteel slaan.ln de uil
werking had men moSen henadrukken dal hèt dus niet Eaal over

één vraag (bijv. Mosen homot eèn seksuele Élatie aan8aan?'),

maar over needeP vrà8eD (die niet uileindeliik tot die ene vraaS te

herlc,.len zijnl. Ze worden gesteld door veBchillende mènsen met

veBchiUende achter8londen, e.vanngen en posilies. Ook de @4rq/
van deze vraaen werd benoemd: het Saal om vra8e. die àier ( in de
westèse wereld'l en a, ('momenreel'l spelen. Deze conrext werd
echrer oovoldoende Seanalyseerd en Seduid, teNiil deze bepaalt
welke vrager we stellen en welke antwoorder we daarcp iómu
leren. Daarom noen ik hier kóit enkele aspeder van die context.

Seksuele contaclen tussen meMn van hetalÍde Seslacht ziln
weliswaàr v alle tijden en alle plaalsen, maàr de belekenissèn die

daaraar SeSeven worden ve$chillen per liid en per plaals. Honosek_

sGlitel, zoals w,jdiehier en nu kennen, is eer modem, negentien

de-eeuws concept en wederziids alhànkeliik van hel eveneens mo

dprnÈ torept vàn dp herpEselsurljrpir.'z vo.' m-{e-n. menqPn'5
seksuàliteit ideniiteibbepalend en hangt die snen met romanlische
lieÍ.tsidealen en .omplementanteilopvatdngen zoals ook De Bruij
nè benàdrukte, helpl er helde. inzicht in het continSèrle karakler
van homoseksualiten en vat seksualiteit in het al8edeen le voor
komen dal de Bijb€l gMeld àangedaan wórdt doo. hedenrlaaSse con-

ceplen reru8 te prcjederen op in de Bilhel bschreven l€nÓmenen.

verder is hel Boed om, zoals Ganzevoort deed, de vraag le §tel'
len waarcm juist en cól8res over homoseksualiteit een volle zaal
iÍekr wàirom is homoseksualileit voor zo veel kerken er ch s'
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tenen in de 2re èeuw zoLr belanSritk (en belader) óndetuèrp?3
HoÈoseksualiren ljkt een id. ,y mar&er l€ ziln 8eworden, zowel
roor 'o[l'odorp 8Flov'84' àh voor §Àu[ercn. voor sor mjSe -e
culièren is hel Soedkeuren van c.q. 'geen prcDleem lebben mec
homoseksuaheit een mader oD te làten nen hoe tolera men zou
zijr. Aàn de andere kant lijken somni8e o hodoxe' christenen het
aÍwijzen van hoDoseksnaliteit te gebnriken om naar zichzelÍ cn
hun mede8elovi8en ee. schijn van vrconheid hoo8 le horden oi
te s!88ere.en dai z€ loch .o8 wel eniSe seksuele moraal hebbeD.a
Soms lijkr hel er dan ook op dal niel homot en lesbiennes, naar
'o.thodoxe kerken en chnstenen hun identileil ten onrechte aeken
in (hun v€rzet te8en) hohosèksualileil in ptaats van in Chdstus.

veel onhodoxe' chriseNn voeled zich in publieke debatten
tudd irómosèksuaheit en gelool nr Let beklaagdedbaihe 8èplaalst.
SomiSen van hen creéren vervolgers een morolnMrch vijard
beeld van de homobe{eging' ol de seculieren' die hel genu
zóuder hebhen óp 'de christenenl Chri§enen zóuden 8eèd ruimre
neer kijgen om honto.eksualiten aI te wijzer op Srond van de
Aijbel. Vanwe8e de contexl van deze bundel chr ik mij nu rot nijl
hetercfiele brcedeE en zuslers. Her risico h aa.wezi8 dat orho-
doxe' ch.istenen homosekuaheii afwijzen, niel omdal zij daadoe
in de ch.istelijke tradirie voldoende aanleidin8 vinde., naarondat
zii zich hiernee wiUen verzetlen le8€n de s€culiere ongevin8 die
haa r seculiere moraa t aanhen zouople8gen. Maar wanner ch.iste-
npn (rl,Bropp)al slrch'oÍip Dl drnnpaen. BJàF /r rlns 

'n,ensi. te8en de.oepin8 van Codswege om de wer€ld ioi heil en ze8en le
ziin, en daann iuisr op te komen voor kwelsbare..lk vind her daaÈ
om nisplaatsl weneer chnslenen zichzeli als verdrukte ninder
heid' betuemèn h @n nÉals.happelijk dèbal óver de psychosoci
ate positie van hono's er lèsbienfts. IG U chníe.en die zich in
Nederla.d zo bedrei8d vóelel dàt zij hur gelooÍ ergívallig Beheim
houden? (ent u clrisleDen die zo srerk lijden onder peÍerijeD èn
bedEiBingen dat zij her leven niet meer zien zittenl Ik niet. Ik tien
wel homo's en lesbiennes die lijden onder aiwijzin8 eD veroorde
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linS door hud omgeving, in het biizonderdoorhm Eelools8enoten
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Dàamee konen we bii ,nisschien wel hel b€làngrijk§e aspet van
ónz.ontqt: de eNaringer var selovi8e homot en lëbiennes zelf.
Hóe is het voor hen als zii onldetnen op mensen van helzeLfde ge

slacht te vallenl H@ .ea8een hun ónl8evin8 en wat doei dal net hen?

Opvallend senoes kwamen juisl hun verhalen tijdens hel conSÉ
amper aar bod. In enkele lezingen weideD ze.lechts iuustràlieI6e
noend. Dn Semis zou te Daken kunnen bebben mel en inad€quale
bijbels deductieve visie op thslosie. Dit bleek biivoorbeld in de hii
draBe van Màànèn var Loon, die hemeneuiiek iek op te vanen als

het sinp€lweg tóepasen v bijbehe iuichten in de hedendaasse
contqr TheoloSie gaat shter mar n,in dërtui8in8 ek over het 8e'
leelde gelool, over dè verhalen van mensen en over her heÍ dat zich
in hun lwens vollreki. Hun veÀalen kleuEn hel voonSaande verhaal
van God mel ons mensen (en vi@ veMl en de berekenissen die
bilh€lse er deE teksten uil de chiíelijke traditie kunnen k.ijgen.

Ddt homo's en lesbiennes het noeilijk kunnen hebben, daar
zullen de meste con8resbezoekers zi.h hopelijk wel van bewusl
zijn geweest. De vraa8 is oi zij oók bèseÍÍen /De noeiliik homot
en iesbiemes het kunnen hebben en Ddmee. Uil onderzo€k var
her sociràl pn CuhurFel Pldrb,trcàu bli kr d"r vel hnmo,onSe?r'
depressiwë kla.hten hebben. Suitidale gedachten en zeltmoordpo
sinEen komen significant vaker voor onder homo's en lesbiennes
àan onder heretuseksuelen.s In hoevere is de emsl van die leiten
doorgedron8e. bi.den gereÍormerde kerken?

onder oÍhodox€ prótestanten wodt vaak Sespmken over
homo's en lesbienn€s die worstelen net hun homoseksuele 8e-
voelens'.6 Her prcbleem van deze uitdrukkin8 is niët alleen de pro'
restanrse manier va. om8aan et de spanninS tussed ideaal en
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werkelijkheid, maar voóral Let Íèii dar de tern een moEle betekenis
heell. WoNtelen' duidr oD de m@ite om te leve. net de Bevol8en
van de zondeval in Gsu net zondige dëigill8en. Daardoor verhult
deze lem .le pq,.àordiai. probleÈen waarmee homo s en l$bien-
les te maken kunneD hebben. Het gebruik van deze tem werkt on-
Semerkt als een theoloSische leSitnratie van hel lijden van homo s

No8 zo'. uitdrukking die vaak eerdcr vertmebelend werki,
kwàm ik le8en i. het verhaal van van de KaD!. Hij betoo8de dat
homó's hun iden&eit niet in hun honoseksualiteit moester zoe
ken, maar h Chníus. Concreer betekent dit dat zij volgeDs hen in
onlhoudinS zoude. moeten leven. Tijdens het slotdebàt gai Ruàrd
Canzevoort aan dat hij in de pauze enkele mensen had BesprokeD
van wie hijtoevàlli8 wisl dal die Àomo waren: zi,bleken klitisch re
zijn over de lenng van Van de IGnp. Ook had canzevoort enkele
men*n Se.proken van wie hij toevauiS wist dal die pEdikant wa
En: zij bleken juht Leel endrousiast te zijn.

le idendlen aek€n in Clristus, dat zal neni8 predilant van de
kansel kunnen verkondigen. Maàr over de codcrete consequenties
hadden de door Canzevood aan8ehaalde predilianten blijkhaar niet
naSedacht. tre beteilende honos wel. Die conseque ies raken
hen immeb DeBoonlijk. wie even kniisch doordenlt, ontdekl dal
de gumentatie van Va. de Kamp de nodige zwàkneden ve.toonl.
De Semiddelde hono of lesbien.e herkenl zich .iel in dn Bay
5.ripf no.h in de tegensrelling tussen 8ay scripf en Chrisr scriptl
AIs deoloóg lreb ik mk de nodise kanttekeniqen bii dÈ cèrebrale,
zo nier Snosiis.he connoraties va. dn Chn§ scnpa. En ter sloxe,
hoe zou ee» staiShr scdpf eruitzien en hoe a( zich dàt moeren
verhouden tor een 'Christ scdpfiT Hel heeii mij verbaöd dàt Var
de Kamp als praktisch thèotoog en verhaal kan houden dat zo los
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Her congres was nadrukkelijk aangeko.di8d als eenwetenschaPpe
lijk con8res. In de aankondiging viel te lezen: Hoewel het Soed is
om bi,allerlei Selesenheden ook minie lè hieden aan hel níenvan
emoties en hèt uitaisselen van ewanng€n,8aàt het bij dn codgres
vooral om welens.happelijke eD lheologische bestuderin8 van iret
ondeMerp homoseksuaheil en de daarbii pass€nde uitwisselinS
,àn àrgumenten.' Ook dil ónderdeel van de doel§ellin8 van het
.ongres had Deer uit8$erkl mogen wo.den, omdat het de indruk
l.àn wekken dar enoties en eNadnsen nier belangdjk zijn voor
theologische visievornin8.

Dmr bepaalde onhodóxe' .hisleDe! wordl geze8d dat je niel
je gevoel moet vol8en', nÉar lnoet tuistercn naar wal de Bijbel
e8l. Voor hen is echter vooral hel Eevoel ,an de aaler het pro

hleem, teNijl men niskent dat l:edere, 8evóelens heeit ten aan
zien van homoseksualiteit. Het klinkt vrcon, maar in ieite wordt
chdsrus hie. van zij. troon Sestolen door koniry onderbuik €n
rc8eren de onderbuiksoelerE van hen die i. macht oÍ aantal in de

merderheid zijni blanke, heieróseksuele man.e..
Een bevnende bezoeker 8al me een dnideliik vóoibeeld van

hoe hel mis kan lopen Tijdens eer van de Srcepsbesprekingen
raaken diveBe coD8res8angers in discussie, niet over eeD meer'
voud vón prangende vragen', naar over die ene vraag: mag een
homo een relatie aangaan? De ene predikani was ervan ovenuiSd
dat dir en grote zo.de was, teNijl de aDdere Predikant naar.uimte
zocht. Toen aB die vriend zich Eenoodzaakt odl rc ze8qen wat dil
mel heN ah homo deed en ontdekte men dat order h€n ook een
homo aanwezigwas Er viel een piinlijke slille.

Al neerdere deennia worden in SereÍo.meerde k.ingen gesprek_

ken en discussies ove. honoseksualiteil Eevoerd. Daarin hebben
chriíelijke homo-o€aDisalies voondÍrend benadrukl hoe belan8riik
het is óm Diet ore. maar zpr hodlo's te spEken. Maar hier vond een

srmpsgesprek plaats als was hel een helero*kueel Ónderonsje.

Stèl

Het co.€res in Kampen was €ed wetens.happeliik .o.€rcs. Tijdens
hel slotdebat stond iemand op die aan8ai blii re ziji dar er ook
no8 mense. waren die de bi,belse weg van de onrhoudnlg Sinsen



Gèer nftóudeliike readie op wàt door deren geze8d was. ceen
órgmenten ter oMerbouwing v deze visie. Geen debàtleider die
doorvoeg. Wèl een nrdirecte (religieuze!) vercordelinS van hen die

HHr -erÈ rn- up riHus àà.' I'e' dÈnkn. \àI *ip n,à8 ie e Bpr'
liik vetuachler dal zijzicLop werens.hapDelijk niveau bezi8 kun
nen houder met vraSen rond homoseksuheit? Voor wie was dit
con8res ntr ei8enlijk bedoeldl' Hierachter gaat een fundamenle
lere vraas schuil: wat zijn de alzon{:leÍijke ralen van de kerk c.q.
amblsdraEeB, van lheolo8en en andere wetenschappes, en van

Llal ik mij aan het slol van nii. biidrage opnieuw nchten tol
nijn helercfiele brceders en zuíes, in het bijzonder de p.edikan-
len en anderen nel een pastorale rcI. Slel dat er onder'o.lhodore'
ch.istenen ve.schillend Sedachl wordl over homoseksuatileil - Ílit
lJl,l m',. /eter nd hel conSres. v'r e\'denr.5rp drr er rn ur Be-
De.te een srel van twee mannen oI twee vrcuwen is die naar eer
en Sewelen en voo. hel aangeà.hi van Cod hebben besloten om
hun levens te delen. stel dàl u meent dat hun relarie in sr.iid is met
de wil van God. Hoe gaat u dàar da. nFè om?

Àls u dat wil, kur u Nerover een hhoudèlijk gesprek eryer
net deze mensen. Ik hoop wel dat u deze mensen dàn in en buiten
dat gesppk blijit zien als broedeB c.q. zusteB in de Heèr er als
neer dar alleen een honoseksueel oÍ lesbisch slel. DaarMàsr hoop
ik dar u ndr ervan b€wust bent dat maar weinig gelovigen allè
keuzes die zij Dake. (kumenl oMerbouwen mèl bijbèlsè, rheolo

SiscLe en/of wete.s.Lappelijke argumenten. Helaas heb ik le vaàk
gehoord hoe predikarten aan homo's oÍ lesbieones vragen om lrun
visie uneen re zetren, hun uitleg van Leviticus 18,23 of Romeiner
r,26 27 te Seven, hun kijk op de schepDins§orde reveNmrden. Op
schdit. In tweevoud. Maar wanneer hebben zij dat naàr tevredeD
heid gedaani Hoeveel vragen Doelen zii beanlwoorden voordal u

Homo s en lesbiennes mel een lelatielevenin een Bereiomeer
de kerk haast altijd onder een hypotheek, IedeEen lijkt er iets van
le mosen oÍ zelÍs re moelen vinden. De leEitimiteit van hun relalie
sraat voortdurend ier discussie - tordal Chistus terugkomr ol de
dood hen zal scheiden. PEdikanten en andere ambtsdrasers zijn



dààr e.n e,nd àan te naker. Te wcrken aàn €en kerk
waar homo s en lesbiennès zj.h veiiig voelen. waar
ond.r zo n zwar€ hyliolleek, Daar onder de Éenade


