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Veiligheid creëren en verantwoordelijkheid nemen 
 
Amicae amicique, 
 
Het is met enige schroom en terughoudendheid dat ik deze woorden aan het papier toevertrouw. De 
discussie rondom homoseksualiteit sleept zich nu al een aantal edities voort, en het gevaar ligt op de 
loer dat dit verzand in een eindeloze discussie over details waar homo noch hetero een dienst mee 
bewezen wordt. Toch is het ook juist om die reden dat er een aantal zaken zijn die mij van het hart 
moeten. 
 
Vragen 
Om te beginnen is het mij eerlijk gezegd enigszins tegengevallen dat er uiterst stellige uitspraken zijn 
geponeerd aangaande homoseksualiteit en relaties, terwijl de auteurs er slechts minimaal blijk van 
geven zich verdiept te hebben in de hedendaagse (theologische) literatuur over dit onderwerp. Dit 
komt de discussie niet ten goede. Allereerst belemmert dit een gedegen meningsvorming bij de 
lezers. Ten tweede, en dat vind ik nog urgenter, kan het nogal bot overkomen op homo’s (m/v) 
binnen de vereniging wanneer dergelijke ingrijpende uitspraken worden gedaan over hoe iemand al 
dan niet zijn leven in moet richten op basis van onderbouwingen die weinig open deuren overslaan 
en geen antwoord geven op de vragen die er voor de gemiddelde homo echt toe doen.1 
 
Voor iemand die zelf geen homo is, is het wellicht heel makkelijk te verkroppen dat God ooit een 
bepaalde orde heeft bedacht en dat er geen enkele mogelijkheid is voor de mens daar ter linker of 
ter rechter zijde van af te wijken. Het klinkt zelfs nog best wel mooi. Maar als je jezelf wat minder 
makkelijk binnen die orde kunt plaatsen levert dat wel wat vragen op. En dat heeft niets te maken 
met rechtvaardigheidsgevoel2. Dat heeft veeleer te maken met je diepste emoties en verlangens, en 
dat datgene wat goed en mooi zou moeten zijn wordt afgeschilderd als iets gruwelijks of 
tegennatuurlijks. Zou God dan – in alle eerbied – zo star zijn dat Hij geen enkele ruimte wil bieden 
aan twee jongens, of twee meisjes, die zielsveel van elkaar houden? En bovendien, vanaf waar gaat 
het dan ‘mis’? Als ik verliefd ben? Als ik hand in hand loop met een jongen, of als ik hem omhels? Als 
ik een relatie heb, maar geen seks? Of gaat deze hele discussie echt alleen maar om seks tussen twee 
mensen van hetzelfde geslacht? Voor u is het wellicht allemaal heel zwart wit, dat onderscheid 
tussen ‘zonde’ en ‘zondaar’. Voor mij niet. 
 
Verantwoordelijkheid 
Er was echter nog een andere vraag die mij bijbleef. ‘Wat zijn we nu opgeschoten met deze hele 
discussie?’ Mijns inziens is de discussie rondom homoseksualiteit geen discussie die vrijblijvend 
gevoerd kan worden. Bedenkt u zich bijvoorbeeld dat zelfmoordgedachten significant vaker 
voorkomen bij homo’s dan bij hetero’s. Recent onderzoek van het SCP wijst uit dat van de volwassen 
Nederlanders (18-64 jaar) 8,3% van de hetero’s ooit overwogen heeft zelfmoord te plegen, 
tegenover 42% van de homo’s.3 Wat schieten we er mee op als we mensen die in meer of mindere 
mate worstelen met hun eigen seksuele identiteit nog eens gaan uitleggen hoe God het allemaal 
bedoeld heeft en vooral even duidelijk maken dat een relatie onder geen beding goed te keuren is? 
Veel christenen zijn hier erg goed in, en veel kerken laten homo’s na deze ‘liefdevolle vermaning’ 
verder in de kou staan.  
 

                                                           
1
 Ik pretendeer zeker niet voor alle homo’s te kunnen spreken; ik spreek dan ook deels uit eigen ervaring en 

deels vanuit talrijke gesprekken met en verhalen van andere christelijke homo’s. 
2
 Geerd Struik, “Huwelijk en ‘Homohuwelijk,” De Civitate 62 (5), 18-19.  

3
 Saskia Keuzenkamp (red.), “Niet te ver uit de kast. Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland,” (Den 

Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2012), 73. 
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De acceptatie van homo’s binnen de christelijke wereld laat soms nog veel te wensen over. Ik ken de 
verhalen van jongeren die door hun ouders naar de dokter werden gestuurd ‘om er wat aan te laten 
doen.’ Of op het hart gedrukt kregen het vooral voor zichzelf te houden. Jongeren die de huissleutel 
in moesten leveren toen ze een relatie aangingen. Jongeren die vrienden verloren hebben toen ze uit 
de kast kwamen. Jongeren (en ouderen) die met pijn in hun hart hun kerk hebben verlaten omdat er 
geen ruimte meer was voor hen (hetzij met, hetzij zonder relatie). 
 
Natuurlijk heb ik er geen bezwaar tegen als er op integere wijze een discussie gevoerd wordt over de 
aanvaardbaarheid van homoseksuele relaties. Maar met een discussie alleen zijn we er nog niet. Zelfs 
niet met helder afgebakende standpunten. Bent u ook bereid om in de zojuist beschreven kwesties 
uw verantwoordelijkheid te nemen? Welke bijdrage levert u aan het bespreekbaar maken van 
homoseksualiteit in uw eigen gemeente en binnen uw dispuut? 
 
Veiligheid 
Veel homojongeren komen tijdens hun studietijd uit de kast. In een dergelijke ingrijpende en 
onzekere periode is het van ongelofelijk groot belang dat er een veilige plaats is waar je je kunt uiten 
en waar je geen (hetero)rol hoeft te spelen. Veel reformatorische kerken verspelen nog altijd hun 
kans om deze plaats te zijn voor homojongeren. Soms uit onwetendheid, soms uit angst, soms omdat 
ze simpelweg niet weten wat ze er mee aanmoeten. Dat lijkt me voor ons, reformatorische 
studenten, een uitgelezen kans om te verkennen hoe de christelijke wereld beter met deze 
thematiek kan omgaan. Hoe die veiligheid en acceptatie wel geboden kan worden. 
 
Nu is een vereniging met een groot aantal leden niet vanzelfsprekend een veilige plaats; eerder een 
bedreiging. Ik keek er dan ook niet bepaald naar uit om binnen een vereniging met zo’n 170 leden uit 
de kast te komen. En in de tijd dat ik uit de kast kwam vond ik het ook geen gemakkelijke opgave, 
moest ik mezelf soms dwingen om naar verenigingsactiviteiten te gaan. Gelukkig heb ik bij Sola, naast 
de gebruikelijke snelheid van het roddelcircuit, ook een mooi gevolg ervaren. Mensen die bereid 
waren om kritisch en met meer inlevingsvermogen te reflecteren op de denkbeelden aangaande 
homoseksualiteit zoals zij die vanuit kerk en opvoeding hadden meegekregen. Mensen die om me 
heen stonden. Probeerden te begrijpen wat het is om homo te zijn, maar ook eerlijk aangaven dat 
niet helemaal 100% te kunnen begrijpen. De discussie over relaties kon dan altijd best nog wel even 
wachten. 
 
Ik hoop dat er binnen ieder dispuut van de C.S.F.R. de openheid en veiligheid is voor leden om uit de 
kast te komen. En ik hoop ook dat de leden waar het om gaat dat lef hebben. Soms moet een 
barrière doorbroken worden om een gesprek in eerlijkheid en oprechtheid voort te kunnen zetten. 
Laten we daarin ook een voorbeeld zijn voor onze christelijke broederverenigingen, waar het in veel 
gevallen niet bepaald makkelijker is voor homo’s om uit de kast te komen. 
 
Een naaste zijn 
“Het gaat er om Gods wil te zoeken en die te doen, ” stelt am. Struik aan het eind van zijn artikel.4 
Daarin ben ik het volledig met hem eens. Het Nieuwe Testament leert ons onder andere dat het Gods 
wil is dat wij elkaar tot naaste zijn.5 Bovendien lezen we daar ook dat Jezus tamelijk controversiële 
manieren had om dat in praktijk te brengen. Hij zat aan tafel bij hoeren en tollenaars, voelde zich niet 
te min de maaltijd met hen te gebruiken. Heeft u het lef ook zo controversieel te werk te gaan? Stap 
eens de dichtstbijzijnde homokroeg in en laat het gesprek terloops op God of het geloof komen. Ik 
heb zo verhalen gehoord van mensen die tot in hun ziel beschadigd zijn door de kerk. Mensen die 
verlangen naar liefde en acceptatie. Mensen die God zijn kwijtgeraakt toen ze uit de kast kwamen. 
Mensen die nog steeds hartstochtelijk veel van God houden, en in hun relatie met God ook ruimte 

                                                           
4
 Geerd Struik, “Huwelijk en ‘Homohuwelijk,” De Civitate 62 (5), 18-19. 

5
 Denk aan het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan, Lukas 10:25-37. 
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ervaren voor een relatie met de persoon van wie ze houden. Mocht u dan vervolgens het gevoel 
hebben dat u deze mensen moet vermanen, neemt u dan in elk geval deze woorden van Jakobus in 
overweging:  “Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk 
bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.”6 
 
Johannes ten Hoor 

                                                           
6
 Jakobus 3:13, NBV. 


