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titel: Zet mensen niet weg. God doet dat zeker niet 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
“Hoe denkt de Bijbel over homoseksualiteit?”, zo vroeg me een jonge vrouw. Een 
vraag van ruim 20 jaar geleden in een vorige gemeente. Een vraag van een jonge 
vrouw. Ik kende haar niet voor die tijd, ze zocht mij op met deze vraag. Ze wilde een 10 
spreekbeurt houden op school over dit onderwerp en daarom kwam ze bij me met 
deze vraag: “Hoe denkt de Bijbel over homoseksualiteit?”  
Toen ik met haar praatte en zij haar vraag ook nog eens toelichtte, kwam het zover 
dat zij me vertelde dat ze bij haarzelf had gemerkt dat zij op vrouwen viel. Zij heeft 
dat in haar spreekbeurt later ook genoemd en misschien was ik de eerste aan wie ze 15 
het heeft verteld. “Hoe denkt de Bijbel over homoseksualiteit?” Ik heb die vraag 
beantwoord nadat ze me verteld had over haarzelf. Ik heb gezegd dat de Bijbel 
teksten bevat die behoorlijk veroordelend gelezen kunnen worden, zeker als je ze 
letterlijk neemt en direct haalt uit de tijd waarin ze geschreven staan. Ik heb ook 
gezegd dat ik me niet kan voorstellen dat God haar op wat voor manier dan ook 20 
hierom zou veroordelen, ook niet als ze een relatie zou krijgen met een vrouw, wat ik 
haar gun. En of ze ooit een relatie gekregen heeft, ik weet het niet. We hebben na 
die tijd eigenlijk geen contact meer gehad. Wel is het contact dat we hadden goed 
geweest.  
Ik moest denken aan dit contact met deze jonge vrouw toen ik hoorde en las van de 25 
Nashville-verklaring. En dit mag gezegd....afgelopen week zijn er verschillende 
mensen geweest die in een gesprek met mij spraken over deze verklaring. Een 
verklaring die uit de Verenigde Staten is overgewaaid en ook is vertaald in het 
Nederlands. En ondertekend door een aantal theologen en christenen (althans zo 
noemen ze zich). Een verklaring waarin ronduit gezegd wordt dat het huwelijk alleen 30 
is voor man en vrouw. En je mag wel homo zijn, maar dan niet practiseren. En dat is 
dan nog een milde uitleg van deze verklaring  waarin mensen ook stellen dat ze 
precies weten wat God wil omtrent bijvoorbeeld het huwelijk. Ook transgenders 
komen er niet echt goed vanaf in deze verklaring. Ik heb de verklaring niet helemaal 
gelezen, halverwege ben ik gestopt, ik wist wel genoeg.  35 
En laat ik maar duidelijk zijn: zo'n verklaring maakt me boos. Ik begrijp ook niet 
waarom dit nu op dit moment in de tijd moet gebeuren. Er zijn, dacht ik, in Amerika 
wel grotere problemen dan het punt omtrent geaardheid of transgenders, als dat al 
een punt is. Ik meen dat er in de wereld wel grotere problemen zijn, zoals 
bijvoorbeeld de plastic soep in de oceanen. Of de groeiende kloof tussen arm en rijk 40 
met als gevolg dat mensen hier en daar in opstand komen. Of het punt dat wij niet 
goed omgaan met het milieu en dat het stichten van de wereldvrede niet echt iets is 
van een knip met de vingers en zo kan ik nog wel even doorgaan. Nee, deze 
verklaring was blijkbaar nu even heel belangrijk.  
Deze verklaring maakt me boos, omdat ik het gevoel heb dat mensen worden 45 
weggezet. Ik heb er geen ervaring mee, maar ik wil geloven dat degene die merkt dat 
hij of zij anders is dan de meerderheid van de mensheid, dat die mens daar om te 
beginnen van in verwarring raakt. Onze cultuur is toch in eerste instantie gericht op 
relaties tussen een vrouw en een man. En stel dat je erachter komt als jonge man of 



jonge vrouw dat jij daarin anders bent dan de meerderheid. Of stel dat je erachter 50 
komt dat je lichaam toch niet past bij wie je werkelijk bent en zoals je je voelt, ik heb 
er geen ervaring mee, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat ook een schok 
is. Ja, misschien ook wel bevrijdend om te merken, maar zeker ook een schok. En 
dan moeten mensen niet met een verklaring komen dat jouw genderbeleving een 
genderideologie is. En dat je je niet als homo of als transgender moet positioneren. 55 
Alsof het een keus is en alsof het in strijd zou zijn met de wil van God. Want dat 
maakt me ook boos, dat mensen denken te weten wat God wil, precies denken te 
weten wat God wil en blijkbaar ook precies weten hoe of wat God is. Deze mensen 
maken namelijk een beeld van God en sorry, maar in de tien geboden staat 
nadrukkelijk dat dat niet moet. En misschien zet ik nu ondertekenaars van de 60 
verklaring weg, maar ik kan het niet anders zien.  
Zet mensen niet weg, zo wil ik nog eens zeggen. Want ik heb het gevoel dat dat wel 
gebeurt op deze manier, in deze verklaring. Mensen worden als het ware in 
ballingschap gezet, mogen niet zijn zoals ze zijn, mogen zich niet gedragen zoals 
past bij hun identiteit, bij hun menszijn. Mensen worden in ballingschap gezet, om het 65 
dan maar eens bijbels uit te drukken. En natuurlijk moet ook ik voorzichtig zijn als het 
gaat om wat de bijbel zegt en wat dat zou kunnen betekenen in onze tijd en in onze 
samenleving. Maar dit durf ik wel aan: de ballingschap ging voorbij, ballingschap gaat 
voorbij. Israël was in ballingschap en wist zelf ook dat ballingschap voor een deel te 
wijten was aan het eigen gedrag. Men wist natuurlijk ook dat vijandelijke legers een 70 
deel van het volk in ballingschap hadden gevoerd. Voor een deel eigen schuld, wist 
Israël, maar er zijn ook mensen die anderen in ballingschap voeren. En als jij 
mensen wegzet, met een verklaring of hoe dan ook, je moet je dan wel even heel 
goed afvragen of jij dan niet op dat moment mensen in ballingschap zet en dan 
onschuldigen. En dit mag ook gezegd......er komt een einde aan de ballingschap. 75 
Troost, troost mijn volk, zegt Jesaja. Zegt jullie God, zo noemt hij het. Troost, troost 
mijn volk. Er zal recht komen, wegen zullen recht zijn, in het beeld van Jesaja. De 
luister van de Heer zal zich openbaren. De luister van de Heer, ook in de liefde 
tussen mensen, liefde in de ruimste zin van het woord. En dat woord is zonder einde, 
gaat verder dan het leven van de mens, verder dan dit leven, verder dan dit bestaan.  80 
De ballingschap is het einde niet en daar past bij dat verhaal van de doop van Jesus. 
Een kort verhaal. Jesus is gedoopt en de hemel gaat open, de heilige Geest in de 
gedaante van een duif daalt op hem neer, op Jesus neer, en dan klinkt er de stem: jij 
bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde. God de Vader spreekt, zegt dit tegen 
zijn zoon, tegen God de Zoon en de Geest is daarbij. Ja, dan is de ballingschap 85 
voorbij, in ieder geval voor een tijd. Dan is vrede en recht aanwezig, troost, troost 
mijn volk. Hier wordt niemand weggezet. Nee, ik zou verder willen gaan. Deze stem 
klinkt uit de hemel, jij, jij bent mijn zoon, mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. In 
jou heb ik welbehagen, zoals de engelen zongen bij de herders na de geboorte van 
Jesus, een hoofdstuk terug, hetzelfde woord, welbehagen, vreugde. Zoals God hier 90 
zegt dat Hij vreugde heeft in deze mens, zo zongen de engelen over mensen waar 
God vreugde in heeft. Jesus, de gedoopte Jesus, staat hier in niet alleen. Ik ga 
verder en voeg toe: Deze stem klinkt niet alleen voor Jesus, deze stem klinkt voor 
meer mensen. In jou vind ik vreugde, jij geeft mij vreugde. Jij bent mijn geliefde zoon, 
jij bent mijn geliefde dochter, jij bent mijn geliefd kind. Ook als je gaandeweg merkt 95 
dat je lichaam niet past bij wie je werkelijk bent en als je door alle verwarring heen de 
weg gaat die wel bij je past. Jij bent mijn geliefd kind, ook als je anders bent dan de 
meerderheid van de mensheid en jouw liefhebben hier en daar een andere vorm 
heeft dan de meerderheid van de mensheid.  



Jij bent mijn geliefd kind. Zo, zo wil ik God duiden. Ik wil God niet vastleggen, maar 100 
wel graag zo duiden. Als een liefhebbende vader en moeder tegelijk. God zet 
niemand weg, Jesus laat dat zien. 
Amen.  
 


