
WOORDWIJS

Homofilie - in bijbels perspectief
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Inleiding
Moet dat nou echt? Alweer een artikel over homofilie? Is daar al niet genoeg over geschreven? Wat voor nieuwe dingen
kun je nu nog naar voren brengen? Ik kan me voorstellen dat heel wat lezers en lezeressen van dit blad zulke vragen voelen
opkomen. Toch heeft de redactie gemeend er goed aan te doen (opnieuw) over dit onderwerp te publiceren. En ik denk
dat daar ook goede argumenten voor zijn.
In de eerste plaats is het zo dat homofilie nog steeds een beladen onderwerp is. De integratie van homofielen in de
gemeente van Christus verloopt nog altijd moeizaam. Niet voor niets organiseert het GSEV op 13 december een (tweede)
studiedag over 'Homofilie en pastoraat'. Daar is blijkbaar behoefte aan.
In de tweede plaats is vandaag een voortgaande bezinning op de homofilie vanuit het Woord van God geen overbodige
luxe. Vanuit de wereld om ons heen wordt de druk steeds sterker om homoseksualiteit als een normale variant te
beschouwen. Homo's presenteren zich nadrukkelijk (denk aan Roze Zaterdag, maar ook aan allerlei tv-programma's). In
veel kerken wordt een verbintenis tussen twee homofielen op dezelfde lijn gezet als het huwelijk tussen een man en een
vrouw. Ook in eigen kring zijn er homofiele gemeenteleden die vinden dat ze 'van God mogen zoeken naar een man'. God
kan toch niet de oprechte liefde tussen twee mensen, twee mannen of twee vrouwen, afwijzen? De liefde is toch uit God?
Bovendien loopt er een discussie over de vraag hoever je als kerk moet gaan in de aanvaarding van homofiele
vriendschappen. Ds. B. Luiten schreef daarover in De Reformatie van 10 mei jl. Wat hij schreef, bleef niet
onweersproken. Daarbij ging de discussie over de vraag waar de grens ligt tussen enerzijds genegenheid, vriendschap en
christelijke liefde en anderzijds de erotische liefde. Waar legt de Here de grens?
Met die vraag zijn we aangekomen bij het onderwerp van dit artikel: de Here mag het zeggen, als het gaat over liefde,
seksualiteit, heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Dat moet dus ook altijd voorop gaan.

Een moderne benadering
Voordat ik op de bijbelse gegevens inga, wil ik eerst even een kijkje bieden op de manier waarop mensen vandaag met de
Bijbel omgaan, als het gaat over (bijvoorbeeld) homoseksualiteit. In het boekje Homoseksualiteit en theologie, uit 1988,
staat o.a. een gesprek beschreven met dr. J. Veenhof. Hij valt met de deur in huis als hij zegt: 'Persoonlijk ben ik er van
overtuigd, dat noch Mozes, noch Paulus weet hadden van wat bij ons bekend is als, zeg maar, kern-homofilie.' Hij vindt
dat de Bijbel duidelijk maakt dat het gebied van de seksualiteit met allerlei gevaren en verzoekingen omringd is. De
schriftgedeelten die negatief spreken over homoseksualiteit, hebben betrekking op ontsporingen waar het in het heidendom
toe kan komen. Maar als je nou vraagt of er gegevens in de Bijbel staan, die iets uitsluiten voor wat betreft homofiele
relaties die in liefde en trouw bestaan, zou Veenhof willen zeggen dat dat niet het geval is.
Hij komt tot de conclusie dat vanuit het gebod van de liefde de christelijke gemeente ruimte moet bieden aan homofiele
partnerschappen, met dien verstande dat het ook werkelijk relaties in liefde en trouw dienen te zijn.

Terug naar het begin
Het is opvallend dat de Here Jezus, wanneer Hij spreekt over zaken als huwelijk en echtscheiding, heel vaak teruggrijpt
naar het begin: hoe heeft God het in het paradijs aan de eerste mensen meegegeven? Natuurlijk kunnen we over de
zondeval en de gevolgen daarvan niet zwijgen. Toch is het goed die les van de Here Jezus ter harte te nemen. Te meer
omdat we dan allemaal in de kerk teruggeleid worden tot de oorspronkelijke bedoelingen van God.
In Genesis 1 en 2, waar we die oorspronkelijke bedoelingen op het spoor komen, lezen we hoe God de wereld geschapen
heeft en hoe Hij in die wereld het huwelijk heeft ingesteld. We lezen dat God man en vrouw geschapen heeft, de vrouw
tegenover de man, als aanvulling, als de ene hand die in de andere past. En die twee, man en vrouw, zullen tot één vlees
zijn. Als je dus over de meest intieme relatie tussen mensen spreekt, dan heb je het over de huwelijksrelatie van man en
vrouw. Dat wil niet zeggen dat er geen andere relaties bestaan, soms ook heel intiem. Dat zeker. Denk aan de vriendschap
tussen David en Jonatan, een heel hechte band, maar toch van een ander karakter dan het huwelijk.
Mag ik Genesis 1 en 2 zo samenvatten: God schiep de mens heteroseksueel. Zo is de mens bedoeld.

Reacties
Je kunt je afvragen: als dit zo duidelijk is, waarom is daar dan niet meer overeenstemming over? Iedereen kan toch het



begin van de Bijbel lezen? Daar is geen woord Frans bij. Toch blijkt in de praktijk dat men op een heel verschillende
manier met het begin van de Bijbel omgaat. Ik geef twee voorbeelden.
De al eerder genoemde J. Veenhof zegt van Genesis 1 en 2: 'Die tweezaamheid van de mens lijkt mij ook een heel
wezenlijk iets. Dat het huwelijk daarvan een zeer concrete uitbeelding is, is duidelijk, maar daarmee is nog geen absolute
uitspraak gedaan over allerlei andere vormen van samenleving tussen mensen.' Zo kun je je vrij gemakkelijk afmaken van
het duidelijke onderwijs van God.
Maar ook in eigen kring worden kanttekeningen geplaatst bij wat ik hier uit Genesis 1 en 2 opdiep. In Bij de Tijd van
december 1996 schrijft Tom Schilder: 'Veel christenen gebruiken die combinatie, die God toen maakte, als norm: man en
vrouw horen bij elkaar. Ik neem direct aan dat de combinatie man-vrouw een perfecte combinatie is; God heeft alles
namelijk perfect geschapen. Maar ik geloof niet dat er nu nog een perfecte man-vrouw relatie is. Alle mannen en alle
vrouwen zijn toch na de zondeval gestraft met onvolkomenheden. Niemand kan zijn/haar naaste meer volmaakt liefhebben.
Daarom zie ik (als homofiel) Gods oorspronkelijke orde niet als reden om alleen te blijven of om een vrouw te moeten
'nemen'.'
Ik zou daar twee dingen van willen zeggen. Allereerst dat de Here Jezus juist over de zondeval (met z'n gevolgen) heen
teruggrijpt naar het begin. Dat blijft blijkbaar de norm! Voor ons allemaal, hetero, homo, getrouwd of ongetrouwd.
Vervolgens: inderdaad mogen we niet doen alsof we nog in het paradijs leven. Op Genesis 1 en 2 volgt de geschiedenis
van zondeval en vloek in Genesis 3. Er treden allerlei storingen op in het functioneren van de mens. Allerlei begeerten,
allerlei gevoelens van haat, jaloezie en eerzucht hebben sindsdien de schepping verziekt. Maar ook in het wezen en de
positie van mensen is er van alles mis gegaan. Ook op het gebied van de seksualiteit. Een van die storingen is, dat bij een
aantal mensen de seksuele gerichtheid op en begeerte naar het andere geslacht zich verplaatste naar mensen van hetzelfde
geslacht (Jannes Janssen). In de vloek van Genesis 3 ligt de oorsprong van homofilie. Dat betekent niet dat de homofiel
zwaarder gestraft wordt dan een ander, of de vloek erger ervaart dan een ander. Dat laatste kan, maar hoeft niet. Ieder
mens deelt van nature in de zonde van Adam en dus in de gevolgen daarvan. En in de kerk worden we allemaal op
dezelfde basis verlost, namelijk op grond van het offer van Christus.
Dat betekent niet dat alle storingen nu al opgeheven worden. Er blijven mensen gehandicapt, er blijven mensen ongehuwd,
er blijven mensen homofiel. Maar, zoals je bent, ben je nu voor God bruikbaar en mag je leven vruchtbaar zijn.

Gods norm
Ik ga nog even terug naar het begin van de Bijbel. Ik schreef hierboven dat in de huwelijksrelatie de meest intieme relatie
wordt gevonden. God heeft heel duidelijk de seksuele eenwording van twee mensen een plaats gegeven binnen de
omheining van het huwelijk. Buiten die omheining is er natuurlijk wel sprake van liefde en van seksuele gevoelens. Die
hoeven we ook niet te ontkennen. En het levert genoeg strijd op om er goed mee om te gaan. Maar wat nu belangrijk is,
dat is hoe God, de Schepper, de Uitvinder van liefde en seksualiteit, wil dat wij ermee omgaan. De Schepper mag ook de
gebruiksaanwijzing leveren bij zijn 'producten'. En in zijn wijsheid heeft God duidelijk gemaakt dat seksuele gemeenschap
vraagt om de bescherming van de huwelijksgemeenschap.
De Here maakt ook duidelijk dat de (beleving van de) seksualiteit buiten deze door God toegewezen ruimte zomaar tot een
tiran wordt, die het leven gaat domineren. Let wel: ik zeg niet dat dit getrouwden niet kan overkomen, ook in het huwelijk
kan seks een macht worden; maar heel duidelijk heeft God gezegd: Ik geef de seksuele gemeenschap een veilige plaats
binnen een levenslange band van liefde en trouw tussen één man en één vrouw. Daarom: of je nu homo of hetero bent,
buiten die huwelijksgemeenschap is er geen legitieme ruimte om tot seksuele daden te komen.

Seksualiteit is niet alles
In Bij de Tijd van februari 1997 staat een artikel van Jaap Ytsma (pseudoniem) als reactie op het eerder genoemde artikel
van Tom Schilder. Dat artikel valt op door een zorgvuldige en eerlijke omgang met de Bijbel. Ik vind ook heel mooi dat hij
schrijft: 'Ik probeer net zoveel onderscheid te maken tussen geaardheid en praxis (het 'zo zijn' en het 'doen') als duizenden
ongetrouwde christen-heterofielen dat moeten doen'. 'Ik geloof niet', schrijft Jaap, 'dat ik het moeilijker heb dan mijn
ongetrouwde vrienden.'
Wat ik ook graag uit zijn artikel naar voren haal, is dat hij niet, zoals zovelen vandaag wel doen, alle nadruk legt op de
seksualiteit als zodanig. Hij wil seksualiteit niet onderwaarderen, maar met Paulus in 1 Korintiërs 7 wel zeggen dat een
mens desnoods zonder seksualiteit kan. Onthouding kun je als een gave zien, maar ook als een opgave.
Daarmee is niet het laatste, maar wel een belangrijk woord gezegd. De Bijbel is, als je eerlijk leest, heel duidelijk in de
afwijzing van homoseksuele beleving. Maar tegelijk: er staat zoveel meer in Gods Woord! Vooral dit, dat Christus' bloed
ons schoonwast van alle zonden en dat wij allemaal van genade moeten leven. Niemand kan in eigen kracht leven zoals
God het in Genesis 1 heeft bedoeld. Maar door de kracht van de Heilige Geest mogen we als man, als vrouw, heterofiel of



homofiel, een nieuwe mens zijn, en het beeld dragen van Gods Zoon.
In dit artikel gaat het niet over onze omgang met en acceptatie van homofiele medebroeders en -zusters in de kerk. Dan
zouden er nog heel andere zaken ter sprake moeten komen. Ik heb geschreven over een aantal bijbelse aspecten. Het is
geweldig belangrijk juist vandaag, waarin mensen leven vanuit hun gevoel, ons startpunt te nemen in het Woord van God,
dat van A tot Z betrouwbaar is. Als we niet meer buigen voor dat Woord, kunnen we onze homoseksuele broeders en
zusters niets méér aanbieden dan de wereld om ons heen doet: heb lief en doe wat je wilt. Maar Gods Woord wijst ons
een weg. Niet een gemakkelijke weg. Wel een weg waarop we de zegen van de Here mogen ontvangen. En alleen die
zegen maakt je leven mooi.
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