Koersbepaling homoseksualiteit1
Inleiding:
In christelijke organisaties en kerken in Nederland (en daarbuiten) is de laatste jaren in
toenemende mate veel gesprek over homoseksualiteit en de plek van LHBT2 in de
christelijke gemeenschap. Dit gesprek gaat regelmatig met veel controverse gepaard, met
soms pijnlijke gevolgen omdat wanneer we spreken over homoseksualiteit we niet praten
over een abstract onderwerp, maar we raken aan de persoonlijke levens van mensen,
waaronder ook broers en zussen in het geloof.
Binnen Navigators wordt dit gesprek ook al jaren gevoerd, op verschillende manieren.
Enerzijds zijn er veel persoonlijke gesprekken gevoerd met studenten/staf met LHBTgevoelens, juist om recht te kunnen doen aan het individu. Daarnaast is er zo’n 10 jaar
geleden bewust gekozen om dit gesprek te faciliteren binnen onze studentengroepen
(middels seminars, vieringen en thema-avonden) en daarbinnen ook een specifieke visie
op homoseksualiteit te communiceren. Daarin is er ingezet op het vergroten van de
ruimte en het begrip voor LHBT, erkenning te geven voor de grote worsteling en
eenzaamheid die hiermee gepaard kunnen gaan, maar ook te wijzen op de bijzondere
manieren waarop God door gebrokenheid heen kan zegenen.
Tot nog toe is er bewust voor gekozen om onze visie op homoseksualiteit niet expliciet op
papier te zetten, om te voorkomen dat enkele zinnen de deur dichtgooien voor gesprek
en ontmoeting met een ieder die graag het gesprek over homoseksualiteit aangaat met
ons als organisatie.
De laatste jaren wordt ons echter van verschillende kanten en om verschillende redenen
gevraagd om meer helderheid te bieden over wat onze visie als Navigators is op een aantal
relevante vragen die er binnen de christelijke wereld leven rondom homoseksualiteit.
We hebben ervoor gekozen om onze visie nu wel te gaan verwoorden, in de hoop dat dit
mag bijdragen aan eerlijke en opbouwende gesprekken aangaande homoseksualiteit, in
het bijzonder met LHBT die op de een of andere manier een verbinding hebben met
Navigators. Zoals we dat ook met het gesprek over andere levensterreinen beogen, is het
onze hoop dat we in het praten over homoseksualiteit samen op zoek mogen zijn naar wat
God eert, naar wat past bij de navolging van Jezus Christus en naar hoe we elkaar als
broers en zussen in Christus kunnen zegenen.
Deze koersbepaling is een intern document van stichting de Navigators. In verband met de
gevoeligheid omtrent deze thematiek en het verlangen hier in relatie over te spreken vragen we
je hier vertrouwelijk mee om te gaan.
2 Een overkoepelende term die staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender
en een vertaling is van de Engelse term LGBT (waar inmiddels ook meerdere variaties van in
omloop zijn). LHBT is een meer complete aanduiding dan het verschillend gebruikte woord
‘homoseksueel’. In dit stuk worden beide termen door elkaar gebruikt. Technisch gezien zou het
in dit stuk passender zijn om over LHB te spreken, omdat de vragen rondom Transgenders van
een andere orde zijn en in dit stuk niet aan bod komen. Maar omdat LHBT de meer gangbare en
herkenbare term is hanteren we die. Dat transgenders niet in het focusgebied van dit visiestuk
liggen neemt niet weg dat we ook met hen graag in gesprek gaan voor wie daar behoefte aan
heeft.
1

Het is goed om te noemen dat (de toelichting op) onze visie, zowel qua tekst als qua Bijbelverwijzingen, niet toereikend is om volledig recht te doen aan de complexiteit van deze
thema’s. We wilden geen boekwerk afleveren, maar ook geen statement van slechts
enkele regels. We hopen dat een ieder die zich verder wil verdiepen in deze thema’s, dat
door eigen studie en gebed zal doen.

Koersbepaling homoseksualiteit
1. Gods liefde als het grotere kader
In het spreken over een visie op een specifiek levensterrein zoals homoseksualiteit willen we
spreken vanuit een groter kader: het kader van de liefde van God en het goede nieuws dat
Jezus Christus, Gods Zoon, belichaamde en verkondigde.
Als Navigators geloven we dat God elk mens liefheeft3 en oproept om zich over te geven
aan Hem4, ongeacht ras, geslacht, afkomst, seksuele voorkeur of persoonlijke
geschiedenis5. Daarom willen we bijdragen aan de ontmoeting van mensen met Jezus, of
ze nu christen zijn of niet.
In het leven van Jezus wordt zichtbaar dat Hij in het bijzonder gericht was op die groepen
mensen die om de een of andere reden in de verdrukking leken te komen of die de vrije
toegang tot God en zijn genade werd ontzegd door andere gelovigen. Soms waren dat
vrouwen in het algemeen, soms kinderen, soms tollenaars, dan weer armen, zieken,
prostituees of Samaritanen6. In dat licht mag verwacht worden dat als Jezus op dit
moment op aarde rond zou lopen, LHBT zeker zijn liefde, aandacht en tijd zouden krijgen.
Jezus combineerde een hoge, confronterende, uitdagende moraal met een
toegankelijkheid en aantrekkelijkheid die uitnodigend was voor mensen die door de
religieuze gemeenschap of de samenleving werden afgewezen. In deze koersbepaling
zoeken we hoe we dat spoor kunnen volgen als Navigators.
2. Seksualiteit & relaties in het licht van het navolgen van Christus
Alvorens in te gaan op onze visie op homoseksualiteit vinden we het belangrijk om een
heldere visie te schetsen rondom seksualiteit in het algemeen. Dit is namelijk een bepalend
kader voor onze visie aangaande homoseksualiteit. De belangrijkste aspecten van de visie
die we als organisatie willen uitdragen zijn hieronder verwoord.
A. Overgave: Van elke man of vrouw die geantwoord heeft op Gods uitnodiging tot
bekering, overgave en navolging en die verder wil gaan op die weg, mag verwacht worden
dat hij/zij bereid is om alles op te geven om Christus’ wil, hoe hoog de kosten soms ook
zijn7. Wat dat concreet betekent, ziet er in ieders leven weer anders uit, variërend van
carrière, geld en bezit, tot toekomstdromen, verlangens om te trouwen of een gezin te
stichten of het uitleven van seksuele verlangens en voorkeuren. Het gaat hier om een
principiële bereidheid die pas concreet wordt wanneer men zich vanuit gebed en
bezinning persoonlijk hiertoe aangemoedigd weet door God.
Met andere woorden: hoe begrijpelijk en vaak ook goed onze persoonlijke wensen en
verlangens ook mogen zijn, in het licht van de navolging van Jezus kunnen ze geen
absolute voorwaarde vormen om Hem te kunnen navolgen. Dat geldt overigens niet alleen
voor het aangaan van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht, maar net zo goed
voor het aangaan van een relatie met iemand van het andere geslacht. Omdat een christen
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geroepen is om tot eer van God te leven, mogen we elkaar vragen of we de levenskeuzes
die we maken vanuit geloof in God en tot eer van Hem maken.8
B. Identiteit & herstel Op het terrein van relaties en seksualiteit geloven we als
Navigators dat het van groot belang is dat men zijn of haar identiteit in de kern niet laat
bepalen door seks of relaties, maar door Christus, die kwam om ons volheid van leven te
geven.9 In Christus zijn we een nieuwe schepping geworden, geliefd als zoon of dochter
door God de Vader.10 Alleen in Hem kunnen we de vervulling vinden waar we ten diepste
naar op zoek zijn, een mooie en moeilijke opgave voor ons allemaal, ongeacht onze
seksuele oriëntatie. Een weg waarop een ieder gebrokenheid, zonde en verwarring
tegenkomt. Al te gemakkelijk verheerlijken we een (potentiële) partner, zijn we
zelfgericht in onze relaties of hebben we de irreële verwachting dat we in de ander ons
geluk en onze bestemming zullen vinden.
We hopen dat mensen binnen (en buiten) Navigators plekken zullen vinden waar ze
gesterkt worden in het vinden van hun identiteit in Christus en waar ze heling, herstel en
bevrijding ontvangen in de gebrokenheid die we in ons leven en ook in onze seksualiteit
meedragen.
C. Single zijn. In dit licht is het ook belangrijk dat we als Navigators meer gaan
benadrukken dat zowel een single bestaan als het aangaan van een liefdesrelatie &
huwelijk volwaardige levensinvullingen kunnen zijn. Zowel in de seculiere als de
christelijke cultuur is er een eenzijdige focus op en verheerlijking van het hebben van een
seksuele liefdesrelatie. In het perspectief van Gods koninkrijk laten de levens van Jezus
en bijvoorbeeld Paulus zien dat een celibatair leven een hoge en volwaardige roeping kan
zijn waarbij men zich volledig toe kan wijden aan ‘de dienst aan God’.11 Voor zowel singles
als stellen is daarbij een netwerk van betekenisvolle relaties van groot belang. In een
cultuur waarin steeds minder mensen een langdurige relatie hebben of aangaan is het
communiceren van een gezonde visie op single-zijn belangrijk.
D. Huwelijk als afspiegeling van Gods liefde voor ons. Voor wie een duurzame,
seksuele liefdesrelatie aangaat, geloven we dat de Bijbel de weg van het huwelijk wijst.
Een levenslange verbintenis van twee mensen in liefde en trouw die wordt aangegaan ten
overstaan van God en de gemeenschap. Een verbintenis waarin God twee mensen aan
elkaar verbindt en zij niet langer twee maar één zijn. Een lichamelijk eenwording die
vooraf gegaan wordt door een belofte van levenslange trouw en daarmee een uiting en
bezegeling is van de overgave en toewijding aan elkaar op elk relevant levensterrein.
In de Bijbel wordt, als er over het huwelijk gesproken wordt, gesproken over een huwelijk
tussen man en vrouw.12 Man en vrouw zijn samen geschapen naar Gods beeld, beide met
hun eigenheid, zowel uiterlijk als innerlijk verschillend. De seksuele eenwording van man
en vrouw is door God gezegend met de bijzondere gave van nieuw leven.13 Ook wordt dit
huwelijk een mysterie genoemd, verwijzend naar de relatie van Christus met zijn bruid,
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de gemeente. Zo komt het huwelijk in een groter perspectief te staan dan slechts een vorm
waarin het verlangen van twee mensen naar een relatie tot uiting komt.
Dit perspectief, waarin het huwelijk tussen man en vrouw niet slechts op zichzelf staat,
maar ook verwijst naar hoe God, in Christus zich verhoudt tot zijn Kerk, is op
verschillende plekken terug te zien in de Bijbel: in het begin van de Bijbel bij de
schepping14, in Hooglied, in de hernieuwde bevestiging van het huwelijk bij Jezus15 en
Paulus16 tot aan het eind van de Bijbel in Openbaring17. Wat naar voren komt is een
verbond van levenslange trouw en volledige toewijding aan elkaar waarin de dienende,
gevende liefde centraal staat.
Juist ook in het samenkomen van de schoonheid en eigenheid van het mannelijk en
vrouwelijk lichaam in de seksuele eenwording wordt het ontwerp van de Schepper
zichtbaar: ze zijn bedoeld als een gave aan elkaar. De man komt het lichaam van de vrouw
binnen en de vrouw ontvangt de man in haar lichaam; een eenwording die nieuw leven
mogelijk maakt. Het mag een verwijzend beeld zijn naar hoe Christus als Bruidegom zijn
lichaam geeft aan de Bruid. Als Bruid ontvangen wij Hem in ons, leven brengend doordat
Hij in ons is komen wonen.
Het aangaan en onderhouden van een gezonde relatie in liefde en trouw is geen
eenvoudige opgave, maar wel een prachtig getuigenis. Bijbelse waarden als toewijding,
dienstbaarheid, opofferingsgezindheid, zelfbeheersing, vergeving en gezamenlijk bezig
zijn met een missie in de maatschappij vormen een inspiratiebron en getuigenis in een
cultuur die dikwijls het tegenovergestelde predikt. Tot een dergelijke invulling van
relaties hopen we elkaar blijvend aan te sporen.
3. De Bijbel en homoseksualiteit
Omdat we ons als Navigators willen laten leiden door wat God in en door de Bijbel spreekt
tot ons, is het belangrijk dat we ons bezinnen op wat er in de Bijbel gezegd wordt over
homoseksualiteit en relaties. Juist door het toenemende gebrek aan eenstemmigheid onder
‘Bijbelgetrouwe’ christenen op dit terrein, blijkt dit geen eenvoudige opgave. Om te
voorkomen dat we doen alsof de vragen rondom de relevante gedeelten eenvoudig te
beantwoorden zijn, delen we een aantal van die vragen, zonder ze alle te beantwoorden.
Daarnaast leggen we uit welke interpretatie van een aantal gedeelten voor ons ten
grondslag ligt aan deze koersbepaling.
A. Relevante Bijbelgedeeltes
Als we spreken over relevante Bijbelgedeeltes inzake homoseksualiteit, dan kunnen we
naar verschillende ‘groepen’ Bijbelgedeeltes kijken:
1. Gedeeltes die expliciet spreken over ‘homoseksualiteit’18.
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2. Gedeeltes die spreken over relatie, huwelijk, seksualiteit en Gods
bedoelingen/richtlijnen in deze.
3. Gedeeltes die spreken over hoe met elkaar om te gaan als ‘volk van
God’/christelijke gemeenschap, in het bijzonder waar het botsende theologische
verschillen betreft.
1.
Bij de gedeeltes die expliciet spreken over homoseksualiteit worden vaak in ieder geval
de volgende 7 gedeeltes genoemd:
● Genesis 19. Daarin wordt het oordeel beschreven dat Sodom ondergaat. In vers 48 wordt beschreven hoe de mannelijke bevolking te hoop loopt bij het huis van Lot
om hem te dwingen de mannen die bij hem te gast zijn naar buiten te sturen zodat
ze hen kunnen verkrachten.
● Leviticus 18:22 & 20:13. Daarin is het verbod te lezen op ‘het delen van het bed
met een man zoals men het bed deelt met een vrouw’.
● Richteren 19. Het verhaal van de schanddaad te Gibea, waar in vers 22-25 wordt
verteld hoe de mannelijke bevolking de gast van een inwoner wil verkrachten en
uiteindelijk zijn vrouw tot de dood aan toe verkrachtten.
● Romeinen 1: 16-32. Paulus schrijft hier over mensen die het aanbidden van de
Schepper hebben ingeruild voor het aanbidden van het geschapene en spreekt dan
in vers 25-27 over zowel mannen als vrouwen die ‘de natuurlijke omgang’ voor de
‘tegennatuurlijke hebben’ ingeruild en voor de eigen sekse ‘in hartstocht ontbrand
zijn’ en met elkaar ontucht plegen.
● 1 Korintiërs 6:9,10 & 1 Timoteüs 1: 9,10. In beide gedeelten staan zogenaamde
‘zonde-catalogi’ waarin onder andere gesproken wordt over ‘schandknapen’ (in
het Grieks ‘malakoi’ genoemd) en/of ‘knapenschenders’ (in het Grieks
‘arsenokoitai’ genoemd).
● Naast deze 7 gedeelten zijn er verwijzingen naar ‘schandknapen’ in de context van
tempelprostitutie te vinden in bijv. Dt. 23:17,18; 1 Kon. 14:24; 15:12; 22:47; 2 Kon.
23:7; Job 36:14.
2.
We willen in de bezinning op homoseksualiteit niet alleen kijken naar hoe er in de Bijbel
expliciet over homoseksualiteit wordt gesproken. We willen juist ook kijken naar hoe er
wordt gesproken over Gods bedoelingen voor relaties, huwelijk en seksualiteit in brede
zin, waardoor er een heel scala aan Bijbelgedeelten relevant wordt:
● In ieder geval komen de gedeelten rondom de instelling van het huwelijk naar
voren die reeds in hoofdstuk 2, met name deel D aan bod zijn gekomen.
● Verder is er te denken aan de vele voorschriften en richtlijnen rondom huwelijk,
seksualiteit en leiderschap in zowel OT als NT.
● Ook kan men kijken naar de talloze voorbeelden van huwelijken binnen de Bijbel.
● Het voert te ver om al deze gedeelten hier te noemen, enkele zijn reeds aan bod
gekomen en/of zullen hierna nog verder besproken worden.
3.
Een andere invalshoek in het zoeken naar een Bijbelse benadering van de vragen rondom
homoseksualiteit is het perspectief van de Bijbelgedeeltes die spreken over hoe in het
algemeen om te gaan met elkaar op een manier die God eert en recht doet aan mensen. In
het bijzonder waar men na de bestudering van de hierboven genoemde Bijbelgedeeltes
niet tot dezelfde conclusies komt. Vele gedeelten zijn hier te noemen, onder meer:

● Het grote gebod om God boven alles lief te hebben en de naaste als jezelf19 en de
vele richtlijnen die daarvan afgeleid zijn.
● De richtlijnen die spreken over het hooghouden van de onderlinge liefde en
eenheid en het te boven komen van meningsverschillen. Te denken valt aan:
o Joh. 13:34,35. De opdracht om elkaar lief te hebben zoals Jezus deed en het
getuigende karakter daarvan naar buiten toe.
o Rom 12. De roeping om heilig te leven, functionerend als 1 lichaam, met
dienende liefde en de inzet met allen in vrede te leven.
o Rom 14. De aansporing om op die terreinen waar ruimte is voor verschil
van mening, niet de eigen mening door te drijven maar te zoeken naar wat
de ander dient en geen aanstoot geeft.
● De gedeeltes die spreken over de inhoud van de navolging van Christus en de
waarden die passen bij het Koninkrijk van God. Zoals bijvoorbeeld:
o Luk. 9:23-26. De navolging van Christus die vraagt om zelfverloochening en
dagelijks kruis opnemen.
o Gal. 5:13-26. Hoe we geroepen zijn om vrij te zijn, tot dienende liefde en het
volgen van de leiding van Gods Geest in plaats van onze eigen wil.
B. Exegetische20 en hermeneutische21 keuzes
De vraag: ‘Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?’ is eenvoudiger te stellen dan te
beantwoorden. Achter de vraag zit de overtuiging dat wanneer de relevante
Bijbelgedeeltes gevonden zijn daarmee ook duidelijk is wat God vindt. Een ‘beroep op de
Bijbel’ is dan voldoende voor het beantwoorden van de vraag. Afwijken van wat de Bijbel
zegt is ten diepste afwijken van wat God wil en daarom geen optie voor een toegewijde
gelovige.
In de discussie over homoseksualiteit blijkt dat de toepassing hiervan een enorme
worsteling oplevert. Niet lang geleden vonden veruit de meeste ‘Bijbelgetrouwe’
christenen het standpunt helder uit de Bijbel af te lezen en bestond de lastigheid er in om
dit standpunt op een respectabele en verdraagzame manier te verwoorden, zeker in een
geseculariseerde samenleving.
De verandering die is opgetreden is dat ‘Bijbelgetrouwe’ christenen van zowel
reformatorische als evangelische signatuur, in toenemende mate niet eenstemmig zijn
over de interpretatie van de duidelijkheid en de toepasbaarheid van de teksten over
homoseksualiteit22.

19 Oa

te vinden in Matteüs 22:37-40.
de exegese houdt men zich bezig met de vraag hoe een Bijbeltekst in zijn eigen context
verstaan moet worden.
21 In de hermeneutiek houdt met zich bezig met de vraag hoe een Bijbeltekst geïnterpreteerd en
toegepast kan worden in onze huidige context.
22 Hier zijn vele theologische artikelen en boeken over verschenen, waarvan we er enkele
hebben gelezen. We hebben ervoor gekozen om hier geen uitgebreid verslag van te doen, omdat
dit ons voorstel vele pagina’s langer zou maken. In de totstandkoming van dit visiestuk hebben
we de volgende literatuur geraadpleegd:
• Hill, Wesley. Washed and waiting. Reflections on christian faithfulness and homosexuality.
• Lee, Justin. Verscheurd.
• Wilson, Ken. A letter to my congregation. An evangelical pastor’s path to embracing people
who are gay, lesbian and transgender into the company of Jesus.
• Vineyard USA. Pastoring LGBT persons. Position paper.
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Het lijkt ons wijs om niet overhaast weg te bewegen van wat de wereldwijde Kerk door
de eeuwen heen op grond van de Bijbel heeft gezegd over homoseksualiteit. Tegelijkertijd
willen we de toenemende oproep tot herbezinning serieus nemen. Daarom volgt
hieronder een uiteenzetting van de vragen die opkomen rondom het interpreteren en
toepassen van de Bijbel op dit terrein.
Relevante vragen:
● Vragen naar de onderlinge samenhang van de Bijbelteksten.
o Hoe moeten we oudtestamentische verordeningen verstaan in het licht van
kruis en opstanding van Christus? Wat blijft van toepassing? Wat niet? Wat
leren we van de achterliggende principes?
o Welk gewicht moeten de keuzes omtrent dit onderwerp krijgen in het licht
van andere thema’s (bijv. gerechtigheid; omgang met geld en bezit, etc) die
de Bijbel voor het voetlicht brengt?
● Vragen naar de zorgvuldige exegese van de Bijbelteksten.
o Wat was de context van de seksuele contacten tussen mensen van hetzelfde
geslacht waarover in de gedeelten gesproken wordt? Was de context
bijvoorbeeld die van tempelprostitutie of was de context breder?
o Was men bekend met ‘gelijkwaardige homoseksuele relaties in liefde en
trouw’?
o Wat is het kernthema dat aan de kaak gesteld wordt in de Bijbelgedeelten
waarin homoseksualiteit naar voren komt?
● Vragen naar de zorgvuldige hermeneutische interpretatie van de Bijbelteksten.
o Wat is de zeggenschap van de Bijbelteksten over homoseksualiteit in de
context van toen voor de relatievormen waar sommige christelijke
homoseksuelen in onze tijd voor kiezen? Hoe groot zijn de verschillen
tussen toen en nu?
o Wat is de zeggenschap van wat de Bijbel zegt over de instelling van het
huwelijk tussen man en vrouw voor de vragen rondom homoseksualiteit?
o Wat betekenen deze interpretaties voor homoseksuelen die er bewust voor
kiezen om geen relatie met iemand van het eigen geslacht aan te gaan?
● Vragen naar de ethische consistentie van ons gebruik van de Bijbelteksten.
o Op welke manier worden we beïnvloed door de huidige cultuur en
tijdsgeest in het wel of niet van toepassing achten van Bijbelteksten?
o Waarom krijgt het ene onderwerp meer gewicht dan het andere?
Het risico van het selectief ‘inlezen’ van een persoonlijke voorkeur voor de ene of de
andere positie is reëel voor iedereen die zich hierop bezint. Die persoonlijke voorkeur kan
heel persoonlijk gedreven zijn. Als bijvoorbeeld iemand die heel nabij is ‘uit de kast komt’
verschuift de hernieuwde bezinning vaak naar meer acceptatie; en dan komt de vraag op
“Is dat erg? Is liefde niet een heel eigenlijke drijfveer in het Koninkrijk?”.
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West, Christopher. Theology of the body – for beginners. A basic introduction to blessed
John Paul II’s Sexual Revolution.
Daarnaast is het rapport van de NGK (met op de achtergrond het bijbehorende boek van
Jan Mudde ‘Van sjibbolet naar sjalom. Ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van
Christus.’) en het uiteindelijke daarvan afwijkende besluit van de Landelijke Vergadering
van de NGK meegenomen in de meningsvorming.

En zo is er aan de andere kant de zorg dat niet de Bijbel gezag heeft, maar dat onze eigen
ervaring, of de huidige culturele of zelfs juridische omstandigheden bepalend zijn. En dan
vragen we elkaar: “Moeten we niet dapper durven kiezen en desnoods de pijn of afwijzing
accepteren, voor wat God als de auteur van het leven heeft ontworpen?”.
‘Homoseksuele relatie in liefde en trouw’:
Tussen Bijbelgetrouwe christenen die verschillende keuzes maken m.b.t. accepteren van
homoseksuele relaties is volledige overeenstemming over wat in ieder geval niet
acceptabel is, nl. seksuele uitspattingen, betaalde seks, verkrachting, overspel en
ontrouw. Dit in overeenstemming met hoe men hier naar kijkt als het gaat om
heteroseksuele relaties.
Daarom wordt in de discussie tussen Bijbelgetrouwe christenen vooral gesproken over
verschil van mening over een ‘homoseksuele relatie in liefde en trouw’. Soms heeft ook
deze term nadere toelichting nodig, omdat over de specifieke kaders daarvan ook niet
altijd overeenstemming is. We gaan er hier van uit dat een ‘homoseksuele relatie in liefde
en trouw’ een relatie is tussen twee mensen van hetzelfde geslacht waarin men zich23 voor
het leven aan elkaar verbindt, waarin men elkaar trouw belooft en waarbinnen
seksualiteit een plek heeft24. Vertaald naar onze tijd hebben we het dan over een
verbintenis die wordt gesloten in verbondenheid met God, in een vorm die door de staat
en de betrokken kerkelijke gemeente erkend wordt.
Of men dit een huwelijk noemt, laten we hier buiten de discussie omdat men vanuit
dezelfde motivatie – het hooghouden van het Bijbelse huwelijk – precies
tegenovergestelde posities kan innemen. Enerzijds kan men immers redeneren dat een
‘Bijbelse’ relatie altijd een levenslange, exclusieve verbondsrelatie is en een huwelijk dus
de enige gepaste vorm is voor twee mensen van hetzelfde geslacht. Anderzijds kan men
redeneren dat een Bijbels huwelijk altijd een huwelijk is tussen een man en een vrouw en
daarmee een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet met de term
‘huwelijk’ aangeduid moet worden.
Ook de, overigens relevante, vragen rondom het vormen van een gezin met kinderen
binnen een homoseksuele relatie hebben we buiten beschouwing gelaten.
Onze interpretatie:
Zoals we dat ook hebben gedaan met een aantal andere onderwerpen dat relevant en
actueel is in het leven van jongvolwassenen, willen we ook in het palet van visies op
homoseksualiteit onze kleur als Navigators bekennen. We kiezen er bewust voor om ons
niet te onthouden van een standpunt, omdat we het belangrijk vinden dat dit perspectief
gedeeld blijft worden en we mensen een richting willen wijzen in de vragen die hierover
leven, in de vrijheid zelf tot een andere overtuiging te komen. We horen van sommige
LHBT terug hoe ze zich geholpen en erkend weten door onze visie, en vanuit een oprecht
zoeken geloven we dat we hiermee het meeste recht doen aan een Bijbels verstaan van
homoseksualiteit.
We delen ons perspectief in het besef dat we feilbaar zijn en ‘de waarheid’ niet in pacht
hebben. Daarbij beseffen we dat anderen, waaronder LHBT, zich niet herkennen in onze
richting. We hopen dat deze verschillen in visie niet tot gevoelens van afwijzing en
veroordeling zullen leiden. Over andere visies op het navolgen van Jezus willen we juist
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met respect en in verbondenheid spreken, in de hoop dat we de kloof die dit thema onder
vele christenen heeft veroorzaakt kunnen overbruggen.
In hoofdstuk 2 ‘Seksualiteit & relaties in het licht van het navolgen van Christus’ hebben
we al het een en ander uiteengezet over onze visie op het grotere kader van seksualiteit
en relaties. Als Navigators geloven we dat in de Bijbel een door God bedoelde schepping
en ordening naar voren komt waarin man en vrouw, met al hun unieke verschillen en
overeenkomsten, geroepen worden om in hun leven en samenleven te weerspiegelen hoe
zij samen naar Gods beeld gemaakt zijn en in hun huwelijk mogen weerspiegelen hoe
Christus, de bruidegom zich tot zijn bruid, de Kerk, verhoudt.
Het zijn juist deze Bijbelse noties van geschapen zijn naar Gods beeld, en de herhaalde
instelling van het huwelijk tussen man en vrouw die leidend zijn in onze visie, meer dan
de Bijbelgedeelten die spreken over homoseksuele contacten. We willen daarmee het
heteroseksuele huwelijk niet verheerlijken: zowel in de Bijbelse als in de huidige tijd
wordt de gebrokenheid ook daarbinnen soms pijnlijk duidelijk. Toch geloven we dat door
deze gebrokenheid heen, het huwelijk tussen man en vrouw zijn verwijzende functie, door
Paulus een mysterie genoemd, heeft behouden. Het is deze relatievorm die op meerdere
plekken met verwondering bezongen wordt.
Voor wie zich niet geroepen weet tot een heteroseksueel huwelijk of voor wie zo’n
huwelijk niet lijkt weggelegd of begaanbaar is, heteroseksueel of LHBT-zijnde, zien wij
geen andere relatievormen die in de Bijbel als reëel alternatief naar voren worden
geschoven. Wel wordt als een volwaardig en hoogwaardig alternatief het bewust
ongehuwd blijven genoemd als een uiting van onverdeelde toewijding aan God. Wie die
weg kiest, getuigt met zijn of haar leven van de roeping die voor elk mens geldt: een leven
van toewijding aan God. Zo krijgen beiden wegen, die van het huwelijk tussen man &
vrouw en die van het bewust ongehuwd zijn, een extra dimensie in de Bijbel: ze getuigen
beide op eigen manier van het evangelie.
Daarmee zeggen we niet dat andere relatievormen, heteroseksueel of homoseksueel, niet
kunnen getuigen van oprechte liefde en trouw25! Wat we wel zeggen is dat zij ons inziens
niet in de Bijbel als aanbevolen alternatief of als gegeven roeping naar voren geschoven
worden.
Op de Bijbelteksten die expliciet over homoseksualiteit gaan, willen we slecht beknopt
ingaan. Vele boeken en studies, waarvan enkele genoemd in een eerdere voetnoot, doen
dat op veel uitgebreidere wijze, daarvoor mist ons zowel de ruimte, tijd als expertise.
Genesis 19 & Richteren 19
We herkennen ons in de breed gedeelde visie dat het kernpunt van deze gedeelten niet
ligt in een categorisch verbod op homoseksualiteit, maar een scherpe veroordeling bevat
van het op grove wijze schenden van het gastvrijheidsgebod door de gruwelijke en
vernederende groepsverkrachting van een vreemdeling.
Leviticus 18 & 20
Van belang voor een uitgebreidere bespreking zijn de eerder genoemde vragen rondom
het verstaan van oudtestamentische geboden in het licht van kruis en opstanding. In de
grotere context worden hier immers geboden genoemd waarvan we met sommige totaal
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geen rekening meer houden terwijl andere geboden nog steeds als geldend worden
gezien.
Auteurs leggen de context van deze specifieke geboden uit Leviticus 18 en 20 heel
verschillend uit. De verzen als irrelevant afdoen omdat ze uitsluitend over een context
van tempelprostitutie zouden gaan, gaat te snel: de verzen die in de directe omgeving van
de verzen over homoseksualiteit staan, spreken ook over oa bestialiteit, kind-offers en
incestueuze relaties – gedragingen die ook buiten een context van tempelprostitutie
werden afgewezen. De hier genoemde verboden lijken over een bredere context te gaan,
maar de vraag of men hierbij ook ‘homoseksuele relaties in liefde en trouw’ op het oog
had, wordt terecht gesteld en is moeilijk te beantwoorden.
Romeinen 1, 1 Korintiërs 6 & 1 Timoteüs 1
Uit de literatuur wordt duidelijk dat het spreken en handelen op het gebied van
seksualiteit in de Grieks-Romeinse tijd vanuit een ander kader plaatsvond dan ons
hedendaagse spreken. Seksuele contacten van mannen met zowel vrouwen als mannen
leek onder in ieder geval de hogere klassen gemeengoed, waarbij in het homoseksuele
verkeer de status & leeftijd bepalend was voor een actieve dan wel passieve rol. Hoewel
het hier dus ongelijkwaardige relaties betrof, impliceert dat niet dat er geen wederzijdse
instemming was. Daarbij valt op dat beide ‘partijen’ aangesproken worden in de verzen
uit 1 Korintiërs 6, niet slechts de ‘knapenschenders’ (of meer letterlijk: ‘mannen die met
mannen slapen’).
Ook hier lijkt tempelprostitutie niet de enige context waarin deze contacten voorkwamen.
Paulus gebruikt hier de term ‘arsenokoitai’, een woord dat een aanhaling van de gebruikte
termen uit Leviticus 18 en 20 is, anders dan de gebruikelijke Griekse termen die
toentertijd bekend waren. Daarmee lijkt Paulus die oudtestamentische richting ook in
nieuwtestamentische tijd van toepassing te achten voor de homoseksuele contacten die
in zijn tijd plaatsvonden.
Wederom is de vraag of ‘homoseksuele relaties in liefde en trouw’ binnen de scopus van
Paulus lagen moeilijk te beantwoorden.
CONCLUSIE m.b.t. de Bijbel en homoseksualiteit
Op grond van onze studies en gesprekken concluderen we dat we als organisatie geen
vrijmoedigheid hebben om duidelijk bevestigende uitspraken te doen over levenslange
relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht vanwege het ontbreken van deze
bevestiging hiervan in de Bijbel.
Wij kiezen er voor om binnen de veelheid van visies die mogelijk zouden zijn, leidend te
laten zijn dat de Bijbel in zake relatie en huwelijk alleen in positieve bewoordingen
spreekt over de relatie tussen man en vrouw, niet positief over seksuele contacten tussen
twee mensen van hetzelfde geslacht. Deze koersbepaling van ons als Navigators neemt
niet weg dat we vanuit het liefdegebod en vanwege het grote belang van onderlinge
verbondenheid met respect willen blijven spreken over en met broers en zussen in het
geloof die in verbondenheid met God kiezen voor het aangaan van een homoseksuele
relatie. Dit is complex, maar alle moeite waard.
4. Christus navolgen: Navigators als een plek waar LHBT zich geliefd weten
Navigators als een plek waar LHBT zich welkom voelen is voor ons een belangrijk streven.
Hieronder leggen we uit waarom we daar naar streven en in welke mate we er momenteel
in slagen om zo’n plek te zijn.

We begonnen deze koersbepaling met het grotere kader van Gods liefde: in Jezus wordt
zichtbaar hoe de uitnodigende en uitdagende liefde van God bedoeld is voor elk mens en
hoe Jezus’ navolgers geroepen zijn om in woorden en daden van die liefde te getuigen.26
Naast heel veel goeds delen we als Navigators ook in een geschiedenis van de christelijke
gemeenschap als geheel, waarin veel LHBT bij christenen tegen een houding van
onbegrip, veroordeling en liefdeloosheid zijn aangelopen. Die houding heeft veel pijn
veroorzaakt en er toe bijgedragen dat veel LHBT de conclusie hebben getrokken dat hun
seksuele oriëntatie/geaardheid niet verenigbaar is met het navolgen van Christus
waardoor ze verwijderd zijn geraakt van de Kerk en het geloof in God. Dit is niet wat we
willen, zeker niet waar deze houding in extreme gevallen heeft bijgedragen aan zelfhaat,
depressie en soms zelfs zelfdoding onder christelijke LHBT-jongeren.
Als we dan kijken naar de ervaringen van mensen binnen Navigators, dan lopen die zeer
uiteen. De laatste jaren is er vanuit NSV actief ingezet op het doorbreken van het
stilzwijgen rondom homoseksualiteit en het tegengaan van eenzijdige veroordeling. Men
heeft daarbij niet alleen studenten willen stimuleren om eerlijk en open te worden over
hun eigen homoseksualiteit, maar ook een richting willen wijzen hoe daar verder
invulling aan te geven, niet in het minst door persoonlijke, kwetsbare getuigenissen van
onder andere stafleden/(oud)leden met homoseksuele gevoelens. Dat heeft verschillend
uitgewerkt:
● NSV is daardoor voor sommigen een belangrijke plek geweest voor hun comingout, wat de start heeft gevormd van het vinden van een weg in hun
homoseksualiteit samen met God.
● Onder hen zijn (oud)leden die zich sterk begrepen hebben gevoeld door de visie
van Navigators op homoseksualiteit en zij zijn geïnspireerd door de levende
voorbeelden die ze daarvan gezien hebben.
Voorbeelden van mensen die ondanks verlangen daarnaar, bewust geen relatie
aangaan met iemand van hetzelfde geslacht, omdat ze dat als deel van hun
navolging van Christus zijn gaan verstaan. Door een persoonlijke zoektocht en
soms ook moeizame worsteling heen hebben sommigen van hen zich bewust
celibatair toegewijd aan God. We hebben gezien hoe rijk en vruchtbaar het leven
kan zijn van mannen en vrouwen die hier bewust voor hebben gekozen en hun
opoffering is een prachtig getuigenis geworden van hoe God zichtbaar kan worden
door dergelijke keuzes heen, tot zegen van anderen.
● Tegelijkertijd zijn er ook (oud)leden die aangeven dat NSV voor hen geen veilige
plek was/is om open te zijn over hun homoseksualiteit, in het bijzonder waar zij
zich, vanuit hun geloof, oriënteren op het aangaan van een relatie met iemand van
hetzelfde geslacht. De visie binnen NSV op homoseksualiteit ervaren zij als te
beperkend, veroordelend of soms zelfs schadelijk, wat een vrije, weloverwogen
oriëntatie en keuze van de weg die men wil gaan met zijn/haar homoseksualiteit
in de weg staat.
● We zien ook (oud)leden die niet goed weten/wisten om te gaan met hun
homoseksuele gevoelens of die op een ongezonde manier hebben onderdrukt en
in reactie daarop anonieme wisselende seksuele contacten aangaan/zijn
aangegaan.
● Nog weer anderen ervaren wel genoeg vertrouwen en ondersteuning bij de
enkelingen (stafleden of goede vrienden) binnen NSV die zij in vertrouwen hebben
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genomen over hun homoseksualiteit, maar de grotere studentengroep waar ze
deel van uitmaken (dispuut/kringhuis/vereniging/Netwerkgroep) ervaren zij als
te onveilig om open te kunnen zijn over homoseksualiteit. Onder hen zijn
homoseksuele studenten die vrezen niet begrepen te worden door medestudenten
in hun keuze om geen relatie met iemand van hetzelfde geslacht te willen aangaan.
Het is ons verlangen dat Navigators voor elke betrokken LHBT een veilige plek zal
zijn/worden om eerlijk en open te zijn over zijn/haar overtuigingen, vragen en
worstelingen, ongeacht of men zich in meer of mindere mate herkent in de visie van NSV.
Dit omdat we hopen dat boven de visie van Navigators uit de liefde van God zichtbaar
wordt door Navigators heen. Zodat elke betrokkene zich geliefd weet door andere
christenen, voorbij de mogelijke verschillen die er zijn.
Als Navigators hebben we in onze visie verwoord dat we ernaar verlangen dat steeds meer
mensen zich toewijden aan Jezus en zijn Koninkrijk en in hun omgeving bewust doorgeven
wat ze zelf zien en horen. In onze missie laten we zien hoe we daar invulling aan willen
geven: leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en, net als Hij, discipelen te maken die
discipelen maken. Voor diegenen voor wie homoseksualiteit persoonlijke vragen oplevert,
willen we als discipelen van Jezus naar die vragen kijken.
Voor ons betekent dat, dat we graag goed luisteren naar het persoonlijk verhaal en de
visie van de ander op deze vragen, en daarnaast ook open zijn over onze eigen visie op
deze vragen. Het is daarom onze hoop en verlangen dat LHBT-studenten open staan om
deze gesprekken aan te gaan, met daarbij de vrijheid om op basis van die gesprekken zelf
zijn/haar verdere weg te bepalen. We hebben al verwoord wat wij als een goede weg zien
in deze vragen, maar ook wie daarin anders kiest, hopen we te helpen diens weg in
verbondenheid met God te blijven gaan.
Naast de noodzaak van een zorgvuldige omgang met de vragen rondom homoseksualiteit,
willen we het belang van het communiceren van een specifieke visie ook niet overdrijven.
Juist met het oog op de missionaire doelstellingen die we hebben als organisatie, moeten
we ervoor zorgen dat we dit thema in perspectief blijven zien, om zodoende een
toegankelijke gesprekspartner te blijven in relatie tot de seculiere cultuur om ons heen.
Conclusie: We streven er als Navigators naar een plek te zijn waar LHBT zich geliefd
weten. Door de uiteenlopende ervaringen van betrokkenen wordt duidelijk dat we
sommige LHBT ook daadwerkelijk deze plek kunnen bieden, terwijl anderen de
Navigators niet als zo’n veilige plek ervaren. Vanuit onze visie en missie hopen we in de
komende jaren te groeien als discipelen van Jezus in het samen onderweg zijn in de vragen
rondom homoseksualiteit.
5. De positie van Navigators in het landelijke debat rondom homoseksualiteit
In een reeds zeer gepolariseerd debat willen we als Navigators zoeken naar een
genuanceerde benadering die meer recht doet aan de verschillende wijzen waarop mensen
tegen homoseksualiteit aankijken.
Het gesprek over homoseksualiteit wordt vaak zeer gepolariseerd gevoerd. Enerzijds
spreken sommige christenen (of anderen) zich ongenuanceerd afkeurend en
veroordelend uit over LHBT. Anderzijds wordt er in de media of politiek onder de vlag
van diversiteit soms uiterst intolerant en laatdunkend gesproken over mensen

(waaronder LHBT!) die een andere kijk op homoseksualiteit hebben of die moeite hebben
met het volledig aan elkaar gelijkstellen van andere levensverbintenissen dan die van het
traditionele huwelijk tussen man en vrouw. Meer en meer, vanuit verschillende hoeken,
klinkt onder christenen de roep om een tussenweg, een derde weg.
Momenteel is een zeer wrange vrucht dat de bezinning op homoseksualiteit binnen de
christelijke gemeenschap tot grote verwijdering en diepe verdeeldheid heeft geleid.
Daarnaast kijken mensen van buiten de christelijke gemeenschap vaak met groot
onbegrip en soms afkeer naar de manier waarop christenen spreken over
homoseksualiteit.
Onder christenen groeit het verlangen naar een weg waarin men recht wil doen aan LHBT
en hen wil verwelkomen en waarderen binnen hun christelijke gemeenschappen, zonder
daarbij de ruimte op te geven om elkaar vragen te stellen rondom de ruimte en grenzen
van het uitleven van onze verlangens en onze levens te spiegelen aan de richtlijnen die
door de Bijbel en de geschiedenis van de wereldwijde Kerk heen tot ons komen.
In die richting zoeken ook wij als Navigators onze koers. In het zorgvuldig luisteren naar
de overtuigingen en ervaringen van LHBT-christenen wordt duidelijk dat
homoseksualiteit vele verschijningsvormen kent en het simplistisch spreken in termen
van ‘of homo, of hetero (of bi)’ geen recht doet aan hoe verschillend homoseksualiteit
beleefd wordt. Het doet meer recht om over een breed spectrum27 van seksuele oriëntatie
te spreken, met daar onderliggend naar alle waarschijnlijkheid ook uiteenlopende
oorzaken. Uit de actuele literatuur wordt duidelijk dat er nog steeds geen eenduidig
antwoord is op de oorzaak/oorzaken van homoseksualiteit, maar men wel algemeen van
mening is dat homoseksualiteit diep verankerd ligt in iemand persoonlijkheid en op zijn
minst een deel van de oorzaak gezocht moet worden in een prenataal stadium.
Ook is duidelijk geworden dat een eenzijdige focus op ‘genezing’ van homoseksualiteit
veel pijn en teleurstelling heeft gebracht en daarmee vaak geen heilzame weg is geweest.
Wel is het zo dat sommige LHBT zich gezegend weten met counseling die erop gericht is
om innerlijke heling te brengen op terreinen die verbonden zijn met gendervraagstukken,
zelfbeeld en seksuele gerichtheid. Door middel van gesprek en gebed wordt daarin
bijvoorbeeld stil gestaan bij de vraag waar men naar op zoek is binnen de ervaren
homoseksuele gevoelens en hoe die zoektocht verbonden kan worden met God. De focus
is dan niet op radicale verandering van seksuele geaardheid, maar op zelfaanvaarding en
zichzelf leren bezien vanuit Gods liefde.
De ervaring leert dat sommige LHBT28 in de loop van hun leven merken dat ze een
ontwikkeling, verschuiving of verduidelijking in hun seksuele oriëntatie doormaken,
waardoor voor sommigen (over het geheel genomen een minderheid) een heteroseksueel
huwelijk in het zicht komt.
Om misverstanden te voorkomen willen we daarbij benadrukken dat we dit niet zien als
een normatieve of betere weg voor elke LHBT.
Als Navigators willen we blijven zoeken naar een koers die niet vervalt in eenzijdigheden, maar
de nuance zoekt en reëel is over de schaduwkanten van die koers. We willen niet lichtzinnig
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doen over de pijn en worsteling die het sommige LHBT geeft om hun homoseksuele gevoelens
niet te vertalen naar een relatie met iemand van de eigen sekse.
In die realiteit horen we tegelijkertijd getuigenissen van LHBT die het als goed nieuws zijn gaan
verstaan dat de eigen identiteit in de kern niet is gelegen in iemands seksuele voorkeur, noch
dat iemands diepste vervulling is gelegen in het aangaan van een seksuele liefdesrelatie. Die
diepste vervulling en identiteit is alleen in Christus gelegen, en de liefde, bevestiging en
nabijheid die in Hem te vinden en verdiepen is, blijkt een grote bron van vreugde te zijn, ook
temidden van de worsteling. Het vraagt aandachtig luisteren en eerlijk gesprek om elkaar te
blijven vinden, wat iemands visie en levenspraktijk ook is.
Conclusie: Bovenstaande pleit er ons inziens voor dat we als Navigators ver blijven van
het spreken over homoseksualiteit in algemeenheden. We willen ons ervoor inzetten om
door persoonlijk gesprek en een luisterende houding ruimte te bieden voor ieders unieke
weg in deze vragen, zonder daarbij onze eigen visie te verloochenen.
6. Conclusie m.b.t. de theologische richting binnen Navigators
Het voorgaande in overweging nemende, komen we tot de volgende vijf conclusies:
Als Navigators herkennen we elkaar in het verlangen om God boven alles te dienen en
samen een weg te zoeken door het leven die in overeenstemming is met Gods goede
richtlijnen.
A. We delen het verlangen om daarin de LHBT onder ons tot zegen te zijn, juist omdat ook
zij innig geliefd zijn door onze hemelse Vader.
Omdat Jezus een hoge, confronterende, uitdagende moraal combineerde met een
toegankelijkheid en aantrekkelijkheid die uitnodigend was voor een ieder die oprecht
zocht naar God, willen ook wij in dat spoor bewegen. We willen daarin trouw zijn aan onze
eigen overtuigingen én open voor het verhaal van de ander.
B. In het navolgen van Jezus willen we samen zoeken hoe die navolging vorm kan krijgen
op het gebied van seksualiteit en relaties. Op dat terrein is een rode draad in de Bijbel het
spreken over het huwelijk tussen man en vrouw, dat een mysterie genoemd wordt dat
verwijst naar de relatie tussen Christus en de Kerk. Die rode draad is een centraal principe
voor ons in de bezinning op homoseksualiteit.
C. We zijn ons er terdege van bewust geworden dat het niet eenvoudig is om tot een goed
verstaan te komen van wat de Bijbelse boodschap is aangaande homoseksuele relaties in
liefde en trouw. Vanuit een oprecht en feilbaar zoeken en interpreteren zijn we opnieuw
tot de overtuiging gekomen dat de Bijbel ons inziens een homoseksuele relatie niet als
een door God bedoeld alternatief naar voren schuift. We zien en horen van de zegen die
LHBT ervaren in het kiezen van andere wegen dan die van een homoseksuele relatie en
we willen tegelijkertijd in liefde en verbondenheid blijven optrekken met broers en
zussen in het geloof die wel voor de weg van een homoseksuele relatie kiezen.
D. Als Navigators willen we LHBT een veilige plek bieden om in het volgen van Jezus te
zoeken naar de leiding van God voor hun leven, welke weg ze in hun homoseksualiteit ook
willen gaan. We willen niet enkel focussen op de uitkomst, omdat we juist in het proces
van leren zoeken met God zoveel waarde zien. We hopen dat we mensen die bezig zijn
met deze vragen kunnen ondersteunen om hun ontwikkeling hierin door te maken in
nauw contact met God. De praktijk van deze ondersteuning vraagt verdere doordenking.
E. In een dikwijls gepolariseerd en destructief debat dat zowel binnenkerkelijk als in de
bredere maatschappij wordt gevoerd aangaande homoseksualiteit, hopen we als
Navigators bij te dragen aan een ander geluid, waarin waar mogelijk de gezamenlijkheid

wordt gezocht, zonder de eigen identiteit te veronachtzamen. Al binnen onze taakgroep
hebben we gemerkt hoe moeilijk dat kan zijn, toch zijn we van mening dat het lopen van
de extra mijl voor de ander juist ook op dit terrein van grote waarde is.
We hopen met deze koersbepaling, waarin we onze visie op homoseksualiteit toelichten,
richting te kunnen geven aan studenten en anderen die ons daarover vragen stellen. Zoals
al gezegd willen we ons hiermee niet afsluiten voor andere visies, maar daar juist in
gesprek mee blijven en ernaar streven om zo lang mogelijk samen op te kunnen trekken,
in het besef dat we allen broers en zussen in het geloof zijn.
We zijn ons er daarbij van bewust dat onze visie niet alle spanning zal wegnemen in de
vragen die er leven. Dat is naar onze mening ook passend bij de complexiteit van die
vragen. Na een intensieve en oprechte zoektocht is dit waar we samen op zijn uitgekomen.
Tot slot
Hoewel deze koersbepaling al een heel aantal pagina’s telt, is er nog veel meer te zeggen
om nog beter recht te kunnen doen aan de complexe vragen die met dit thema verbonden
zijn. Vragen die de één wellicht sinds kort aan het stellen is en vragen die bij een ander
soms al vermoeidheid meebrengen omdat er al veel over gesproken is. In alle
verschillende ervaringen en visie, hopen we dat we niet verstarren in onze posities, maar
we gezamenlijk, in Geest en waarheid, door gesprek en gebed, blijven zoeken naar Gods
leiding, liefde en wijsheid, om zodoende God te eren en mensen tot zegen te zijn.

