
Relatie-ethiek: Jezus volgen in genade en waarheid 
Aantekeningen Theo te delen met de gemeente: gemeentevergadering 22 juni 2021 
 
We pakken de draad weer op  
We gaan verder met het thema > relatie-ethiek: Jezus volgen in genade en waarheid. We 
pakken de draad weer op > en dan bedoel ik > zo, hier, in deze setting, met betrokken broers 
en zussen, in ontmoeting. Want ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar wij vinden dat het 
thema relatie-ethiek > en dan specifiek homoseksualiteit, erom vraagt > dat we vanuit 
ontmóeting en verbínding in beweging komen en stappen in zetten > i.p.v. dat we de 
beweging inzetten ‘op afstand’. Dit is dan ook de reden dat we het afgelopen seizoen > 
corona-tijd > tijdens de online-vergaderingen en andere online momenten > dit thema niet 
op de agenda hebben gezet > want: het is een persoonlijk en kwetsbaar thema in onze 
gemeente, voor hoe we daar samen in optrekken, en bovenal voor broers en zussen in onze 
gemeente die zich identificeren als LHBT; of broers en zussen die zich hier niet zo mee 
identificeren, maar wel worstelen met deze gevoelens, misschien wel zonder dat iemand dat 
weet. Een goed verstaan van elkaar is gebaat bij ontmoeting, nabijheid en verbinding > en 
daarom zijn we blij dat we vanavond de draad weer op kunnen pakken. 
 
Bezinning, verdieping en concretisering 
Dit wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten het afgelopen seizoen > integendeel, we 
hebben dit jaar juist gebruikt om te investeren in studie en gebed, bezinning en gesprekken. 
Hier hadden we een paar redenen voor: 
 
1. Behoefte aan concretisering 
De vier richtingwijzers, zoals we die hanteren, bieden richting en ruimte > én ze vragen 
tegelijk om nadere uitwerking > we proefden de behoefte en noodzaak aan concretisering: 
hoe werken deze richtingwijzers nu concreet uit in de dagelijkse praktijk van ons 
gemeenteleven – in hoe we samen Jezus volgen? Want is dat niet waar het ten diepste om 
gaat? Is dat niet de essentie van kerk-zijn > de persoon van Jezus: samen Jezus volgen en 
steeds meer gaan lijken op hem? Dus, als het dan gaat over concretisering naar 
gemeentebeleid, dan moet dit altijd tot doel hebben dat het helpend en dienend is aan 
samen Jezus volgen, en het steeds meer gevormd worden naar zijn beeld.  

 
Overigens > voor de volledigheid > de vier richtingwijzers > dat ging over onze houding als 
gemeente ten opzichte van homoseksualiteit en transgenders > we willen ze nu in essentie 
benoemen, herhalen > bondig, om ze weer helder voor ogen te hebben: 

 
1. We doen geen algemene uitspraken over zulke persoonlijke en kwetsbare thema’s  

Toelichting > we willen in gesprek en een gesprek is niet gediend met algemene 
stellingnamen > dan wordt de algemene uitspraak/stelling automatisch tot 
uitgangspunt voor gesprek en dat is een valse start, omdat een gesprek over 



homoseksualiteit niet begint bij een stelling, maar bij Jezus > een gesprek over 
homoseksualiteit in de kerk is allereerst een geloofsgesprek: het heeft een context > 
namelijk, het leven in de navolging van Jezus, discipelschap > jij en ik, we volgen 
samen Jezus, wat betekent dat voor jou, voor mij, en hoe kunnen we elkaar sterken? 
Poneren komt vaak wel stoer over, maar het is gewoon niet wijs > dan gaat het óver 
de ander, terwijl we mét de ander in gesprek willen zijn > niet wijzen, maar wenken. 

 
2. We gaan niet voor de route van het harde nee: waarheid zonder genade 

Toelichting > niet de route van het harde nee door mensen aan de hand van dit 
thema homoseksualiteit af te wijzen > vaak op basis van zeven Bijbelteksten (Gen. 19; 
Lev.18-20; Richt.19; 1 Kor.6; 1 Tim.1; Rom.1) die gaan over homoseksualiteit > die 
dan duidelijk maken dat homoseksualiteit on-Bijbels is, punt. Echter, we hebben daar 
eerder een studieavond over gehouden en geconstateerd/geconcludeerd dat ons 
bescheidenheid past in hoe wij deze teksten theologische duiden en hermeneutisch 
toepassen > ze staan namelijk in zo’n specifieke context (o.a. afgodendienst, 
tempelprostitutie, seksuele mores/decadente Griekse/Romeinse cultuur) > 
oneigenlijk dat we op basis van deze teksten homoseksuele broers en zussen in onze 
gemeente zouden afwijzen/afdoen als on-Bijbels (aanvullend: bescheidenheid > 
beelden > bevragen). Harde nee: waarheid zonder genade = veroordeling. 

 
3. We gaan niet voor de route van het zachte ja: genade zonder waarheid 

Toelichting > niet de route van het zachte ja door te zeggen dat het niet uitmaakt hoe 
mensen leven > ‘homoseksualiteit is een gegeven, dus volg daarin zonder meer de 
route die je goed voor je voelt.’ Dat doet geen recht aan de ervaring van broers en 
zussen in ons midden die de oprechte worsteling met deze thema’s kennen. Als je 
zegt: het is geen probleem, terwijl sommige mensen het wel als een probleem 
ervaren, dan zet je de ander in de klem en doe je de ander geen recht (aanvullend: 
logisch > liefdevol > lijden > loopt voorbij > leidt tot). Bovendien > het doet geen 
recht aan Gen.1-3 > waar we Gods oorspronkelijke bedoeling zien > God schiep de 
mens mannelijk en vrouwelijk en bracht hen bij elkaar in het huwelijk als verbond 
voor het leven om als 2-eenheid God in zijn 3-eenheid te weerspiegelen > zo zien wij 
als gemeente het huwelijk en dat willen we hoog houden > maar toen kwam de 
zondevol > en met de zondeval kwam er gebrokenheid in de wereld > gebroken 
relaties, in identiteit en seksualiteit > homoseksualiteit zien we als gevolg van deze 
gebrokenheid > waarbij de vraag dan is > wat betekent dit voor mij - als ik hiermee 
wordt geconfronteerd? Hoe verhoud ik mij hiertoe? En wat betekent het als Jezus 
hierin werken wil in mijn leven? Zachte ja: genade zonder waarheid = verwarring. 

 
4. We gaan voor de hogere weg: Jezus > genade én waarheid  

Overgave aan Jezus, in het vaste vertrouwen dat wanneer wij ons toewijden aan 
Jezus, hij ieder van ons kan brengen op de plek in het leven waar wij moeten zijn > 



kortom: de hogere weg is de route van de persoonlijke toewijding en overgave aan, 
vurige navolging van Jezus Christus > de hogere weg is een levenspad > een weg om 
te gaan tot ons laatste lied op aarde. Hogere weg is Jezus: genade én waarheid. 

 
Belangrijk om te benadrukken > nog steeds stáán deze vier uitgangspunten, én ze 
behoeven dus concretisering > hoe werken deze richtingwijzers nu concreet uit in de 
dagelijkse praktijk van ons gemeenteleven?  
 

2.   Behoefte aan bezinningstijd 
Een tweede reden voor welkome studie, gebeds- en gesprekstijd dit seizoen > is dat we vorig 
jaar drie nieuwe oudstenechtparen en een nieuw opzienersechtpaar mochten verwelkomen 
in de leiding van de gemeente > en zij mochten meteen mee in de vraag: wat is onze roeping 
als kerk – in verbinding met de homoseksuele broers en zussen in ons midden? Samen met 
de andere oudstenechtparen, hebben ook zij zich vertrouwd gemaakt met de theologische, 
pastorale en persoonlijke overwegingen, die dit thema raken > door gebed en studie, en ook 
de ontmoeting en het gesprek met homoseksuele broers en zussen uit onze gemeente en 
daarbuiten.   
 
3.   Behoefte aan zorvuldigheid 
Tenslotte > hebben geïnvesteerd op bezinning en verdieping omdat we de stap van de vier 
richtingaanwijzers > zeg: de bedding > naar concretisering zorgvuldig willen maken > je kunt 
door een te snelle stap naar concretisering onbedoeld toch zomaar wel bij algemene 
standpunten belanden of uitkomen bij een soort lijstje: wat mag hier wel in deze gemeente 
en wat mag niet? > terwijl het ons juist te doen is om de persoonlijke ontmoeting /de 
persoonlijke situaties van homoseksuele broers of zussen in ons midden, te zien en recht te 
doen.  
 
Kortom, we pakken de draad vanavond weer op > willen dat doen bij de hogere weg > dat 
concretiseren in wat het betekent en wat er praktisch uit voortvloeit > voor de dagelijkse 
gemeentepraktijk, hoe we met elkaar omgaan, en wat het betekent voor hoe we 
gezamenlijk Jezus hartstochtelijk navolgen > wie je ook bent, waar je ook bent en wat je 
verhaal ook is. 
 
De hogere weg > Jezus: genade én waarheid 
De hogere weg gaat over Jezus > over de persoonlijke overgave, toewijding en navolging van 
Jezus Christus > het afleggen van je oude leven aan de voet van het kruis en het aantrekken 
van het nieuwe leven dat je hebt ontvangen in hem. Dat is niet gemakkelijk of goedkoop > 
dat is een levensstijl > je bent en blijft je leven lang leerling > geldt voor ons allemaal > wie je 
ook bent en waar je ook bent in je leven. Dáár willen we elkaar op wijzen, op Jezus > of je nu 
hetero, homo, lesbisch, biseksueel of transgender bent. 
 



Waarom toch – is die toewijding en overgave aan Jezus zo belangrijk?  
 
1. Jezus wéét: wie je bent en waar je bent en hij wijst niemand af: hij is veilig en genoeg 
Dit zijn complexe en uiterste persoonlijke thema’s > maar Jezus weet precies wie iemand is – 
waar iemand staat – wat die persoon nodig heeft – beter dan wij allemaal bij elkaar dat ooit 
zouden kunnen weten… Soms klinken de vragen > als persoonlijke verzuchting of als 
reflectieve gedachte: is het gebrokenheid? Is het zonde? Is het gebondenheid? Wat is het? 
Jezus weet het. Wij kunnen met de beste bedoelingen blijven hangen in oorzaken en 
wortels… Maar dichtbij Jezus, aan zijn voeten – daar zal alles aan het licht komen – daar 
wordt alles duidelijk – niet wanneer wij er van alles over roepen – maar wanneer Jezus zijn 
levende Woord spreekt! 
 
2. Jezus kan op plekken komen waar geen mens ooit bij zal kunnen 
Homoseksualiteit > vaak zit er zoveel worsteling, strijd, eenzaamheid, depressie, afwijzing, 
gevoelens van schuld of schaamte omheen, zoveel verwarring en isolement… Dat hebben 
gehoord en teruggekregen van homoseksuele broers en zussen in de gemeente. En dan te 
weten: niets zit zo diep of Jezus’ liefde kan erbij… Jezus liefdevolle aanraking kan genade en 
waarheid en daardoor heelheid brengen in al deze dingen…  
 
3. Aan de voeten van Jezus verandert de vraag > waardoor we elkaar vínden 
Aan de voeten van Jezus is de vraag niet langer: waar worstel je mee? Aan de voeten van 
Jezus is de vraag: wil je vol voor Mij gaan? Durf je jezelf helemaal te verliezen in Mij? Mag Ik 
het voor het zeggen hebben in je leven – op elk denkbaar gebied? Mag ik Koning zijn over je 
agenda, je tijd, over je portemonnee, je carrière, je vriendschappen, en noem het maar op… 
En: mag Ik alles zeggen over je seksualiteit? Of je nu hetero, homo, lesbisch, biseksueel of 
transgender bent? Mag ik in je seksualiteit spreken? De vraag is niet: hoe groot is je 
worsteling, maar hoe groot is je verlangen om Mij in alles toe te laten? Aan de voeten van 
Jezus maakt het opeens niet meer uit of je homo bent of hetero – daar zijn we allemaal gelijk 
– we hebben het allemaal nodig om van genade en waarheid te leven…  
 
Kortom, wij geloven heilig in de aanwezigheid en de persoonlijke betrokkenheid van Jezus in 
een mensenleven > wij hoeven het spreken van Jezus zelf, en de aanraking van Jezus zelf, 
niet voor Hem te doen, in het leven van een ander. Sterker nog > ieder van ons heeft het zelf 
nodig… 
 
Wat betekent dit alles – voor ons als gemeente in hoe we samen Jezus volgen? 
 
Allereerst, het nodigt ons uit om Jezus te vertrouwen > durven wij te vertrouwen op Jezus’ 
leiding > voor ons als gemeente in zijn geheel – en voor ieder persoonlijk?  Vertrouwen wij 
zijn leiding stap voor stap? Vertrouwen wij erop dat wanneer wij toegewijd zijn aan Jezus – 
Hij ons allen zal brengen naar de plek waar wij moeten zijn in dit leven? Ten tweede, het 



nodigt ons uit om los te laten > wij willen Jezus de volledige ruimte geven om Zijn werk in 
mensen te doen, en over de uitkomsten daarvan – dat is niet aan ons, dat is aan Hem > 
waarbij wij verschillende routes/paden respecteren > graag noem ik een aantal voorbeelden 
van deze routes/paden die worden gegaan > vanuit het perspectief van de hogere weg > 
sterven aan jezelf om je te verliezen in Jezus.   
 

- Celibatair > sommige homoseksuele broers en zussen komen in het bewandelen van 
de hogere weg tot de overtuiging dat celibatair leven is wat Jezus voor hen heeft > 
soms met veel strijd, ervaren dat als offer > ervaren de strijd soms ook in de 
gemeente > ene kant, geen hetero-relatie?, andere kant, geen relatie met iemand 
van hetzelfde geslacht? En moeten dan naar beide kanten ‘iets uitleggen’, terwijl ze 
juist behoefte hebben aan steun en bekrachtiging > dit is hun route. Van harte 
welkom en we zijn samen onderweg in het volgen van Jezus. 

- Zoekend > sommigen zijn zoekend en tastend onderweg op de hogere weg, weten of 
zien (nog) niet hoe hun weg eruit zal of zou moeten zien. Van harte welkom en we 
zijn samen onderweg in het volgen van Jezus. 

- Heterohuwelijk > sommigen worstelen met homoseksuele gevoelens, maar hebben 
ook oprechte gevoelens voor een partner van het andere geslacht, waarmee ze in 
een heterohuwelijk uitkomen en ze kiezen er dan verder voor om niets te doen met 
de homoseksuele gevoelens die ze hebben. Van harte welkom en we zijn samen 
onderweg in het volgen van Jezus. 

- Open voor relatie/in een relatie > sommige homoseksuele broers en zussen zijn in 
hun proces met Jezus uitgekomen op ruimte > ze staan open voor een relatie of ze 
zijn in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Ook dan zeggen we vanuit de 
roeping die we ervaren in hoe we kerk van Jezus willen zijn: Van harte welkom en we 
zijn samen onderweg in het volgen van Jezus. 

- Bij alle routes en paden zijn er ook mensen in onze gemeente die in verbinding met 
Jezus ervoeren dat de kracht van hun homoseksuele gevoelens afnam > dat het geen 
macht meer over hen had zoals het had > en die dat benoemen als heling/herstel > 
ze ervoeren hierin een nieuwe vrijheid dat niet langer hun seksualiteit hun keuzes 
bepaalde, maar dat de Geest van God dat deed. Van harte welkom en we zijn samen 
onderweg in het volgen van Jezus. 

- Bezwaard > sommige broers en zussen in de gemeente, ervaren één of meerdere 
paden als niet strokend met hun persoonlijke Schriftvisie > te inclusief/te veel 
ruimte > Van harte welkom en we zijn samen onderweg in het volgen van Jezus. 

- Bezwaard > sommige broers en zussen in de gemeente, ervaren één of meerdere 
paden als niet strokend met hun persoonlijke Schriftvisie > niet inclusief genoeg/te 
weinig ruimte > Van harte welkom en we zijn samen onderweg in het volgen van 
Jezus. 

 



Waarschijnlijk zijn er nog meer voorbeelden te noemen of routes/paden die worden 
gegaan > en toch: we lopen tegelijkertijd op hetzelfde pad, aangezien er maar één hogere 
weg: de toewijding, overgave en navolging van Christus.  
 
Bottomline van het sámen wandelen op de hogere weg > oproep aan een ieder van ons > 
om dieper te gaan met Jezus > zó vertrouwd raken met die plek – daar aan de voeten van 
Jezus – dat je er anderen kunt brengen… dat er niets in jou zal zeggen: wijzen op Jezus is 
goedkoop – omdat je uit eigen ervaring weet wat zijn Stem kan doen – wat zijn Liefde kan 
bewerken... (en niet invullen voor een ander hoe dat er dan uit zouden moet zien). 
 
Welkom > wat betekent welkom concreet? 
Welkom gaat over meer dan hartelijk groeten bij binnenkomst > het gaat over hoe we 
mensen ontvangen en opnemen in ons midden als navolgers van Christus > het gaat over 
doop, lidmaatschap en avondmaal > wie heten we welkom in doop, lidmaatschap en 
avondmaal? Een ieder die in overgave aan Jezus Christus op die hogere weg leven wil, door 
hem te volgen en zich door Hem wil laten vormen naar zijn Beeld. Dáár gaat het om. Waar 
dit verlangen en deze houding is, daar vinden wij dat seksuele geaardheid (al dan niet tot 
uiting komend in een relatie) geen belemmering mag vormen om iemand te dopen tot de 
Naam van Jezus (als volgeling van Jezus), geen belemmering om te ontvangen als lid van 
onze gemeente (het lichaam van Jezus), geen belemmering om uit te nodigen tot het 
avondmaal (de tafel van Jezus). 
 
Hoe komen we met elkaar in verbinding? Zoeken elkaar op in het geloofsgesprek 
Wezenlijk hierin is > elkaar kennen – de verbinding aangaan – elkaar opzoeken en het werk 
van Jezus in elkaar leren kennen en herkennen > het delen over hoe je onderweg bent op die 
hogere weg. Aantal elementen van belang in hoe met elkaar in gesprek gaan: of dat nu een 
doopgesprek is, of een gesprek in een persoonlijke ontmoeting bij de koffie, in de 
community of in een small group: veilig & heilig, en koinonia. 
 
Veilig & heilig 
Veilig gaat over tevoorschijn durven komen en niet bang hoeven te zijn voor afwijzing > dat 
je weet dat je serieus genomen wordt, dat er naar je geluisterd wordt en je welkom bent 
met alles wat zich aandient in je leven > dat je oprechte belangstelling aantreft voor het 
verhaal dat je vertelt. Dat geldt voor homoseksuele broers en zussen die tevoorschijn komen 
met hun verhaal, dat het veilig is. En het geldt ook voor broers en zussen die zich bezwaard 
voelen of verlegen zijn met homoseksualiteit, of juist vinden dat het inclusiever zou 
moeten > dat ook die van harte welkom zijn om te delen met hun verhaal of beleving > en 
dat daar dan oprechte ontmoeting mogelijk wordt. Heilig gaat vervolgens over de 
uitnodiging om te verkennen hoe je beiden kunt groeien en leren op het pad van de 
navolging > toewijding aan Christus en lijken op Hem.  
 



Koinonia 
Koinonia is dat grote woord dat Paulus gebruikt voor het hart van gemeente zijn > het grote 
elkaar in liefde zien en vasthouden > zó belangrijk als het gaat over dit thema > rekening 
houden met elkaar > we zitten hier niet allemaal hetzelfde in, maar we zijn wel één 
gemeente > en dus heeft iedereen een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de eenheid 
van het grotere geheel > hoe draag jij daar aan bij/bouw je daaraan mee, en ben je bereid 
om omwille van de eenheid van de gemeente rekening te houden met de ander?  
 
Kortom > we streven naar een gemeentecultuur waarin het lerende geloofsgesprek steeds 
beter gevoerd zal worden > en dan gaat het een geloofsgesprek in het kader van de 
navolging van Jezus > met ruimte voor iedere deelnemer om tevoorschijn te komen > waar 
het veilig is > de oproep tot heilig een plek heeft > in een sfeer van het eren van koinonia > 
we denken wellicht verschillend, maar volgen dezelfde Jezus en maken deel uit van dezelfde 
gemeente. 
 
Afronden 

- Samenvatting > draad oppakken > hogere weg > welkom > geen belemmering > 
gesprek (veilig, heilig, koinonia) 

- Open gespreksavond in september > leden en gasten van harte welkom – wie zich 
maar betrokken voelt op dit thema > hetero of homo, al heel lang lid of nog maar 
net, gast of op een andere manier betrokken > harten delen, verhalen delen, met als 
doel > (1) verdiepen van de visie van de gemeente, (2) oefenen van de dialoog 
wanneer het wellicht spannend voelt, (3) leren van elkaar en (4) omwille van de 
zorgvuldigheid waarmee we met elkaar onderweg zijn hierin > we weten dat we hier 
heel verschillend in kunnen zitten > willen we niet aan voorbij gaan > van harte 
welkom als je de route die we als gemeente gaan van harte toejuicht, of misschien 
wel helemaal niet > of misschien een beetje > van harte welkom.  

- Vragen > we kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn > geef ze aan ons door > zou 
opmerkelijk zijn als dat niet zo is > zo’n groot onderwerp > natuurlijk zijn ze er > 
vragen, gedachten, gevoelens, blijdschap, bedenkingen, overwegingen > van harte 
welkom > mag er zijn > kom maar tevoorschijn > deel het met ons via de mail > we 
nemen dat dan mee naar september > helpt ons om die avond voor te bereiden  

- Voor nu > dank voor jullie luisterend oor en aandacht > laat het bezinken, neem het 
mee in je gebeden en laten we onbevangen voorwaarts gaan in vertrouwen op de 
leiding van Jezus, ook weer vanuit hier. 


