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Van de redactie

Aanleiding voor deze Update zijn de positieve reacties op ons onderzoek van afgelopen zomer. 
Aan de hand van het adressenbestand van ons voormalig blad BinnensteBuiten (BiBu), dat vanaf 
2013 niet meer in een papieren versie uitkwam, schreven we de achterban van destijds aan. 
We zijn inmiddels vele jaren verder. Er bleken abonnees te zijn overleden, velen zijn verhuisd. 
Anderen zijn van mening veranderd, of gaven aan geen interesse meer te hebben. Zo’n 
zeventig personen toonden belangstelling voor een Update Onderweg.nu. 

Verschillenden van hen schreven een brief of kaart, met bemoedigende woorden als: “Fijn dat 
mensen de draad weer opgepakt hebben. Ik ben altijd voor ‘Onze Weg’ blijven bidden. 
Bijzonder werk. Veel zegen!” Of: “Lieve mensen, ik wens jullie veel wijsheid, liefde, geloof en 
vreugde op de weg die je gaat; als Jezus met ons is, gaat het goed! God zegene jullie! 
Hartelijke groet, in Hem verbonden.” En: “Ik blijf jullie online volgen! Met dank!” Of: “Wel 
degelijk dankbaar voor destijds! Gods onmisbare zegen wens ik jullie!”

Als redactie zijn we dankbaar voor de verbondenheid die er nog altijd is. We zijn Onderweg, 
en dat niet alleen. En we willen onze weg biddend en onder leiding van onze Heer en Heiland 
gaan, bij alles wat er in ons en om ons heen gebeurt, anno 2020/2021.
Dat vind je terug in de verschillende bijdragen in deze Update, sommige onder de eigen 
naam, andere onder een gefingeerde naam.
We zijn ook blij met contact met geestverwante organisaties die zich in deze uitgave aan ons 
voorstellen. Voor ons allemaal geldt dat het spannend is wat er in dit tijdsgewricht speelt. We 
denken dan bijvoorbeeld aan de mogelijke ‘gedragscode hulpverlening’ die op stapel staat. 

We hopen dat de artikelen in deze Update tot bemoediging zijn van de lezers die persoonlijk 
of anderszins te maken hebben met het onderwerp homoseksualiteit. 

Bertien van Ginhoven

COLOFON 

REDACTIE: B.M. van Ginhoven, A. Fonteijn, I. Wildschut; 
VORMGEVING: I. Wildschut;
OMSLAG: I.Wildschut; 
CORRECTIE: M.J. den Boer, J. de Boer, A. van de Sluis;
FOTO'S: Voor de foto's is hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van de websites Pixabay.com en 
Unsplasch.com.

BESTUUR STICHTING ONZE WEG: ds. B.M. van 
Ginhoven; A. Fonteijn; T. van der Breggen, J. Karreman, 
R. Oostrum.

AUTEURSRECHTBEPALING: © 2013 – 2020 Stichting 
Onderweg.nu
Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de redactie worden 
gebruikt, geciteerd of overgenomen. Ook voor het 

overnemen van informatie, citaten en/of (delen van) 
artikelen dient onder alle omstandigheden schriftelijke 
toestemming te worden gevraagd en verkregen van de 
redactie. 

REACTIES: Stichting Onze Weg, 
Postadres: Onderweg.nu, p/a Houtrustweg 45, 
8084 CC  ’t Harde; 
Internetadres: www.onderweg.nu (via contactformulier).

GIFTEN: Stichting Onze Weg is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn 
fiscaal aftrekbaar. U kunt het werk van Stichting 
Onderweg.nu ondersteunen, door een bedrag over te 
maken naar rekeningnummer NL35 INGB 0001 7141 56, 
BIC: INGBNL2A, t.n.v. Stichting ‘Onze Weg’, ’t Harde.

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door gulle gevers 
vanuit de achterban van Onderweg.nu 



3

Johan

Johan van de Sluis, medeoprichter van EHAH 
(Evangelische Hulp Aan Homofielen, het latere 
Different) in 1975, en Stichting Onze Weg in 
1982, publiceerde over homoseksualiteit, o.a. in 
zijn biografie Ik ben niet meer zo, in het blad 
BinnensteBuiten tot 2013 en tot op heden op 
Facebook. Op de site Onderweg.nu vind je twee 
recente interviews met hem.
Kern van zijn getuigenis en hulpverlening is: 
nieuw leven in Christus! Naar 2 Korinthe 5:17: 
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, het 
nieuwe is gekomen!” 

Een nieuwe naam
“Wie overwint, zal Ik geven van het verborgen manna, en een witte steen en op die steen een 
nieuwe naam, die niemand kent behalve degene die hem ontvangt” (Openbaring 2:17).
In de Bijbel heeft naamgeving te maken met identiteit. Het is belangrijk dat je weet, dat je na je 
wedergeboorte jezelf ‘een kind van God’ mag noemen. 
Van Jezus ontvangen we een nieuwe naam die we alleen zelf kennen. Dat betekent dat het 
gaat om een unieke, onvervangbare identiteit. 

Neem je unieke identiteit in
“Wees daders van het Woord en niet alleen hoorders, want dan zou je jezelf misleiden. Wie 
hoorder is van het Woord en níét dader, die lijkt op een man die het gelaat waarmee hij 
geboren is, heeft bekeken in een spiegel, is weggegaan en meteen is vergeten hoe hij 
eruitzag” (Jakobus 1:22, 24).

Leef je nieuwe identiteit uit
We moeten niet alleen horen naar het Woord, maar er ook naar leven. Eerst je spiegelen aan 
Gods Woord en dan pas aan anderen. Om zo op een positieve manier jezelf beter te leren 
kennen en vervolgens je eigen unieke persoonlijkheid in te nemen. 
Ik heb vroeger ervaren dat homoseksualiteit komt als een engel van het licht. Dat is heel 
subtiel, omdat ik deze gevoelens als liefde ervoer, en er diep in mijn hart aan toe wilde geven. 
Maar vanuit Gods Woord werd dat voor mij onmogelijk. Het kostte mij honderd procent 
zelfverloochening om te breken met die levensstijl.
Intussen is het nu meer dan vijftig jaar later en heb ik daar nog steeds volkomen vrede mee.

Zo is dan wie in Christus is 
een nieuwe schepping

"quotes van..."
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Die beginjaren, dat waren andere tijden. 
Echt een bloeitijd”, zegt een vroegere mede 
werker. De support en coaching breidden 
zich uit. Different Vlaanderen werd opgezet. 

Er werden internationale conferenties 
bezocht en Onze Weg gaf in die jaren een 
eigen blad uit onder de naam Binnenste 
Buiten. Een paar jaar geleden is Stichting 
Onze Weg verdergegaan als Onderweg.nu. 
Een nieuwe website zag het licht, en enkele 
supportgroepen bleven actief. 

Helaas heeft die mooie ontwikkeling uit de 
begintijd zich de laatste twee decennia niet 
doorgezet. Tegen de achtergrond van een 
maatschappelijke trend, die ook in andere 
Europese landen en in de hele westerse 
wereld te zien is, brokkelde het werk – dat zo 
zorgvuldig was opgezet – af. Het denken in 
de samenleving veranderde: zaken die in de 
jaren tachtig en negentig ondenkbaar waren 
(zoals het homohuwelijk), zijn in de maat 
schappij van nu algemeen geaccepteerd of 
zelfs wettelijk vastgelegd. Er is in ons land 
een toenemende afkeer en zelfs vijandigheid 
richting de visie en het werk waar wij voor 
staan. 

Een recent dieptepunt in deze ontwikkeling – 
waarin ook kerken en christelijke organi 
saties meebewegen – is het besluit van de 
leiding van Tot Heil des Volks om te stoppen 
met het hulpverlenings en voorlichtingswerk 
van Different. Dat gebeurde afgelopen 
voorjaar. Het bestuur van Onderweg.nu 
betreurt deze beslissing van THDV. We zien 
dat er daardoor een ‘gat’ is ontstaan: hulp 

in 1982 werd Stichting Onze Weg opgericht om de belangen van christenen met 
homoseksuele gevoelens te behartigen én het Bijbelse gedachtegoed over homo 
seksualiteit uit te dragen. Onze Weg was een initiatief vanuit het toenmalige bureau 
EHAH (Evangelische Hulp Aan Homofielen, het latere Different), dat al in 1975 bij de 
Vereniging Tot Heil des Volks (THDV) was opgericht. De nieuwe stichting vormde 
werkgroepen, een Raad van Advies, en belegde ontmoetings en studiedagen. 
Gespreksgroepen – de latere supportgroepen – werden opgezet, men verstuurde 
folders en brieven, en ging gesprekken aan, tot op regeringsniveau toe. 

Van het Bestuur
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vragen rond christelijke identiteit en seksua 
liteit en voorlichting hierover zijn niet minder 
geworden, maar christelijke hulpzoekers 
kunnen nu niet meer bij Different terecht. 
Onderweg.nu wil de ontstane leemte 
opvullen en bezien wat ze kan betekenen 
voor deze hulpzoekers en voor kerken en 
kerkelijke organisaties op het gebied van 
voorlichting en pastorale toerusting. 

Bij alle verschuivingen en wijzigingen die we 
de afgelopen jaren hebben gezien in kerk en 
samenleving, is onze visie onveranderd. Net 
als de mensen van het eerste uur geloven 
wij namelijk dat echte vrijheid alleen te vin 
den is in Jezus Christus. Net als voor het 
bestuur van Stichting Onze Weg destijds, 

geldt voor ons als mensen van Onderweg.nu 
dat we weten waar we het over hebben als 
het gaat om homoseksualiteit. De meesten 
zijn ervaringsdeskundig; sommigen van ons 
hadden ooit een homoseksuele relatie, 
anderen werden geconfronteerd met homo 
seksuele gevoelens, waarmee ze op een 
Bijbelse manier wilden omgaan. Wat we 
gemeen hebben is, dat we Jezus Christus 
willen volgen en daarin trouw willen zijn aan 
Gods Woord. 

Dat heeft consequenties voor de keuzes die 
we maken: we gaan een ‘andere’ weg dan 
gangbaar is in onze tijd en maatschappij. Het 
woord voor ‘anders’ is in het Engels en 
Frans ‘different’. Daarmee is duidelijk dat 
onze visie – die nauw verbonden was met 
het gedachtegoed van Different – onge 
wijzigd is en dat wij die vertegenwoordigen. 
Los van het per se voeren van deze naam. 

Wat maakt ons ‘anders’? Het geloof in Jezus 
Christus en Zijn evangelie. De kern daarvan 
komt voor ons neer op de inhoud van 
Schrift woorden als “Wie in Christus is, is een 
nieuwe schepping, het oude is voorbij, het 
nieuwe is gekomen” en “Opdat wij waarlijk 
vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijge 
kocht” (naar 2 Korinthe 5:17 en Galaten 5:1). 
Met deze woorden belijden we dat onze 
identiteit in Christus ligt en niet in onze 
gevoelens. In Jezus Christus geloven, met 
Hem verbonden leven, brengt verandering 
ten goede met zich mee. Iemand zei het zo 
in een interview: “Zijn liefde leren kennen en 
ervaren, brengt herstel en vult de gaten in 
mijn hart.” 
Bij Onderweg.nu willen we doorgaan met het 

bemoedigen en hulp bieden vanuit Bijbelse 
principes aan mensen met homofiele 
gevoelens, die Jezus willen volgen. Daarbij 
ligt het accent op pastoraal contact en 
begeleiding. Daarnaast  beheren we de 
interactieve website www.onderweg.nu. Op 
die site plaatsen we artikelen als meditaties, 
blogs, nieuws, publicaties, en persoonlijke 
verhalen. Ook is er een maatjesproject, en 
zijn er supportgroepen. We streven ernaar 
jaarlijks een ontmoetingsdag te houden en 
verlenen onze medewerking aan toerustings 
dagen van geestverwante organisaties.   
In al deze dingen willen wij onze God en 
Heer dienen, die ons riep uit het duister tot 
Zijn wonderbaar licht! 

Namens het bestuur, 
Bertien van Ginhoven, voorzitter

Wij geloven dat echte 

vrijheid alleen te vinden is 

in Jezus 
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In de adventsweken en op het kerstfeest, feest van licht en tederheid, staan we stil bij 
de eerste komst van Jezus in onze wereld. Hij is de Zaligmaker. Christus, de Heer. 
Christus is Grieks voor ‘Gezalfde’. Messias is het Hebreeuwse woord. 
Alles verloopt volgens plan. God stuurt Zijn Messias, die Hij al beloofde meteen nadat 
het mis ging tussen Hem en de eerste mensen. In Genesis 3:16 zegt Hij tegen de slang: 
“Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en 
haar nageslacht; dat zal u de kop vermorzelen…” 
Er zal Iemand komen die de kop van de slang zal verbrijzelen. Al voor de tijd begon 
heeft God dat besloten. En Zijn belofte loopt via Abraham, Izaäk en Jacob. 
Aan Abraham belooft Hij in Genesis 12:3, zo’n tweeduizend jaar vóór Jezus’ geboorte: “…
in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Met Israël heeft God 
alle volken op het oog! 
In de achtste eeuw voor Jezus’ geboorte kondigt de profeet Micha aan dat de Messias 
in Bethlehem geboren zal worden. En dat Hij groot zal zijn tot aan de einden der aarde. 

Jezus’ missie is: de vloek van zonde en dood verbreken. Alleen Zijn komst kan onze nood 
echt oplossen. God geeft ons in Jezus precies wat wij nodig hebben. Hij heeft de wereld lief! 
Zíjn wereld. En Hij blijft mensen roepen, uit het duister tot Zijn licht. Als een Vader die Zijn 
kinderen kwijt is. Hij wil ze terug in de gemeenschap met Hem. Zoals het Hem vanaf het begin 
voor ogen stond. 

In ieder die in Jezus gelooft, zaait God Zijn Rijk, Zijn gezindheid. Jij en ik die geloven, mogen 
Zijn medewerkers zijn. Zijn voetvolk op aarde. Mensen die dagelijks marsorders én een gees 
telijke wapenrusting ontvangen van de komende Koning. In het wereldgebeuren hoor je Zijn 
naderende voetstappen, naar Mattheüs 24. “Zie, Ik kom spoedig,” zegt Hij. 
Hij werkt, wie zal het keren? 

Exclusieve toewijding aan Jezus en ons getuigenis voor wie Hem niet kent, is de essentie van 
onze roeping en bediening. Persoonlijk en samen. Totdat Hij komt in heerlijkheid en wij Hem 
zullen zien zoals Hij is. 

Mag 2021 een goed en gezegend jaar worden!
Een jaar met Jezus, waarin we ons Zijn woorden en wil eigen maken. Onze zorgen aan Hem 
overlaten en leven bij het geheim: “Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft”, 
naar Filippenzen 4:13. En dit alles in afhankelijkheid van Hem. Radicaal en bereid om los te 
laten wat hindert in de navolging van Hem. 

Op de drempel van 2021

"Ik werk, wie zal het keren?" 
Jesaja 43:13   

door Bertien
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Een jaar van gebed, waarin we dagelijks, in en door Jezus, het aangezicht zoeken van onze 
hemelse Vader. Met een hart dat zich verootmoedigt en buigt voor Hem. Een hart dat verlangt 
naar meer licht, meer van Zijn Geest. 

Een jaar van dienst aan Jezus en anderen, waarbij we ervaren dat onze bediening niet óns 
werk is, maar Gods genade in en met ons. Waarbij we geen gelegenheid voorbij laten gaan 
om te zegenen. 

Een jaar van blijdschap en lofprijzing, waarin we niet blijven steken bij beproevingen en ver 
zoe king, maar leven bij Gods beloften en het uitzicht op Zijn bevrijding en zegen. 

Een jaar van reinheid, omdat God ons daartoe oproept. Wie rein van hart zijn, zullen Hem 
zien. En dat niet in eigen kracht. Maar door het aan Hem over te geven en dagelijks God te 
zoeken in Zijn Woord en in gebed. Zijn Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp. Bij God 
vinden we genade en barmhartigheid en hulp om door te gaan!

Een jaar om te vergeten wat achter ons ligt, en ons uit te strekken naar wat voor ons ligt. 
Mag Jezus alle eer ontvangen die Hem toekomt in 2021!
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2019 

Päivi Räsänen, een lid van het Finse parlement, is 
in de problemen gekomen door haar conservatieve 
mening over homoseksualiteit. Er is een onderzoek 
naar haar gestart vanwege een tweet waarin ze de 
Bijbel citeert.

2013                                                                                                                    
   
                 

Door Jetty

Koningin Beatrix doet afstand van de troon ten gunste van haar zoon 
kroonprins WillemAlexander.

Korte berichten die in verschillende kranten gepubliceerd werden:

TTiijjddssbbeeeelldd
2013

Het Franse parlement heeft met een grote 
meerderheid ingestemd met de 
openstelling van het huwelijk en het 
adoptierecht voor paren van gelijk geslacht. 
Dinsdag 12 februari stemden in tweede 
lezing 329 leden van de Nationale 
Vergadering voor. 2014

De weigerambtenaar wordt definitief 
verleden tijd. De Eerste Kamer steunde 
dinsdag een initiatiefwetsvoorstel van D66.

2015

‘Born this way’: het was jarenlang hét 
argument om christenen en anderen die 
homoseksualiteit afkeuren de mond te 
snoeren, maar de theorie dat je seksuele 
oriëntatie aangeboren is, wankelt, schrijft 
Asha ten Broeke in Vrij Nederland.

2016

Italië is een conservatief land dat graag 
vasthoudt aan traditie. In mei 2016 gaf een 
nieuwe wet homo’s en lesbiennes 
toestemming voor geregistreerd 
partnerschap.

2017

Antihomogeweld. Vanochtend kwamen 
Alexander Pechtold en Wouter Koolmees 
van D66 hand in hand aan bij de 
formatiegesprekken in Den Haag.

2018

Christelijke bakker in de 
Verenigde Staten mocht 
homostel bruidstaart weigeren.
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Oktober

Paus Franciscus: “Homoseksuelen moeten 
een gezin kunnen vormen.”

2020 

COVID19 pandemie

Korte berichten die in verschillende kranten gepubliceerd werden:

TTiijjddssbbeeeelldd
Januari

Methodisten VS: splits kerk om 
homostandpunt.

Februari

Meiden en jongens die zich niet thuis voelen in hun 
lichaam en van geslacht willen veranderen, kunnen 
vanaf volgende week bij het Radboudumc in 
Nijmegen terecht.
Hier opent het expertisecentrum voor Geslacht & 
Gender, dat zich als eerste transgenderkliniek in 
Nederland specifiek richt op kinderen en jongeren.

April

SGPKamerlid: “Reformatorisch onderwijs is 
wél veilig voor homoseksuelen.”

Mei

De Bremer Evangelische Kirche (BEK) 
start een tuchtprocedure tegen dominee 
Olaf Latzel. Aanleiding vormen 
uitlatingen die hij deed over 
homoactivisten.

Juni

Hongarije laat niet meer toe dat personen 
officieel van geslacht veranderen en zich 
in de burgerlijke stand onder een ander 
geslacht laten registreren.Juli

De Verenigde Naties (VN) hebben 
opgeroepen tot een wereldwijd verbod 
op homogenezingstherapie of 
conversietherapie.

Augustus

De Britse toneelschrijver, dichter en acteur 
William Shakespeare (15641616) was volgens 
twee vooraanstaande geleerden ‘onmiskenbaar 
biseksueel’. September

De gemeente Den Haag gebruikt 
voortaan het woord ‘queer’ in plaats 
van de afkorting lhbti. Dat zou meer 
mensen aanspreken.

November

Georgia VS: wet verbod counseling ongewenste SSA in hoger beroep afgewezen.

Maart

Nederlanders kijken meer porno 
door de heersende coronacrisis.
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Over Gedragscode Homopastoraat en Seksuele Fluïditeit. 
Op 21 juli stuurde Philip Nunn van Vernieuwd.com een open brief aan minister Hugo 
de Jonge. Tot september 2020 werd geen reactie ontvangen van het kantoor van de 
minister. Onlangs – november 2020 – werd gemeld dat de brief is doorgestuurd naar 
Humanitas, die verantwoordelijk is voor het opstellen van de gedragscode. Hieronder 
een samenvatting van de brief. 

Een fundamentele vraag bij een mogelijke gedragscode voor Homopastoraat is: is seksuele 
geaardheid fluïde of vast? Als het vast is, dan is elk verhaal van verandering fakenieuws en 
kwetsend. Maar als bij sommige mensen seksuele gerichtheid fluïde blijkt te zijn, dan kan een 
willekeurige beperking van hulpverlening juist schade toebrengen. In de Voortgangsrapportage 
van Bureau Beke en Ateno van mei 2020 mis ik aandacht daarvoor. 

Om ongewenste druk op nietheteroseksuelen uit te bannen, hebben sommige landen wet 
geving voor begeleiding van wie zich richting heteroseksualiteit willen bewegen en willen 
onderzoeken of ze tot die fluïde groep behoren, verboden. Nederland overweegt dat ook te 
doen. De uitdaging is: een evenwicht vinden tussen ‘bescherming van kwetsbaren’ en ‘res 
pecteren van mensenrechten’.  
 
Bij seksuele fluïditeit verwijzen studies naar een verandering van gerichtheid van verlangens, 
gevoeligheid of seksuele identiteit. Het onderzoek van Mock en Eibach (Archives of Sexual 
Behaviour 41, 2011) laat zien dat na 10 jaar 2,15% van de deelnemers een veran dering in 
seksuele gerichtheid melden. Heteroseksualiteit blijkt de meest stabiele gerichtheid. Stabiliteit 
is sterk aanwezig onder homoseksuele mannen, waar 1 uit 10 verandering melden. 
Lesbiennes en biseksuelen melden een hoge mate aan fluïditeit, waar 2 uit 3 homoseksuele 
en biseksuele vrouwen verandering melden. 

Verandering: Heteroseksuele mannen  0,78% Heteroseksuele vrouwen  1,36%
                      Homoseksuele mannen   9,52% Homoseksuele vrouwen 63,63%
                      Biseksuele mannen        47,06% Biseksuele vrouwen        64,71%
 
Andere onderzoeken over seksuele fluïditeit laten vergelijkbaar resultaten zien. Die van L. 
Diamond (Developmental Psychology 44, 2008) toont aan dat 67% van de nietheterosek 
suele vrouwen meldt over een periode van 10 jaar een verandering in seksuele gerichtheid 
geconstateerd te hebben. Die van Kinnish, Strasberg & Turner (Archives of Sexual Behaviour, 
34, 2005) bevestigen deze resultaten.  

Het niveau van seksuele fluïditeit bij jongvolwassenen bleek nog hoger te zijn.  

Open brief aan minister Hugo de Jonge 

door Philip
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Een paar foute conclusies  

Fout 1: Seksuele gerichtheid is een keuze. Seksuele fluïditeit ervaren, betekent niet dat je 
daar controle over hebt. Er zijn verschillende methodes om de richting van seksuele gericht 
heid te meten. Meestal gaat het om romantische gevoelens, seksuele aantrekkingskracht, 
fantasieën en gedrag. Alleen van fantasieën en gedrag kan je zeggen dat keuze een rol 
speelt.  
 
Fout 2: Seksuele fluïditeit kan worden opgewekt. Dat mensen verandering in hun seksuele 
gerichtheid ervaren, betekent niet dat iedereen dat kan ervaren. De meeste mensen kennen 
een stabiele seksuele gerichtheid. Je weet pas dat je tot de seksuele fluïditeitsgroep behoort, 
als je die verandering ervaart. Die kan niet worden opgewekt. Dat wil niet zeggen dat iemand 
die seksuele identiteitsverwarring ervaart, geen recht heeft op hulp om de mogelijkheid tot 
verandering te onderzoeken. Counseling moet niet gericht zijn op het veranderen van 
iemands seksuele gerichtheid, maar op het bevorderen van het welzijn van de cliënt. 
 
Fout 3: Seksuele fluïditeit kan gestuurd worden. Onderzoek laat zien dat er bij homoseksualiteit 
sprake kan zijn van een complexe combinatie van biologische, psychologische en sociologische 
factoren die de stabiliteit en fluïditeit van iemands gerichtheid kunnen beïnvloeden. Stilstaan bij 
trauma's, en inzicht krijgen in hoe een socioculturele context keuzes beïnvloedt, kan helpen ver 
warring over gerichtheid te verminderen of weg te nemen. Dergelijke begeleiding kan bevrijdend 
en verrijkend zijn, ook als je geen verandering in seksuele gerichtheid ervaart.   
 
Fout 4: Seksuele fluïditeit is de ervaring van een minderheid. Een meerderheid van mannen 
en vrouwen ervaart een stabiele seksuele gerichtheid. In Nederland zouden, in lijn van de 
onderzoeksgegevens hierboven, zo’n 500.000 mensen seksuele fluïditeit kunnen ervaren. 
 
Conclusie: Een significant aantal Nederlanders ervaart seksuele fluïditeit. Mensen kunnen 
zich in verschillende richtingen bewegen, inclusief ‘terugreizen’. Mensen die dit ervaren, zou 
den  als zij dat willen – begeleiding moeten kunnen krijgen op hun veranderingsreis. 
Verantwoorde counseling moet beschikbaar zijn, ongeacht de verandering die iemand ervaart 
of wenst. 

Een gedragscode die beperkingen 
oplegt aan de begeleiding van 
mensen die fluïditeit ervaren of dat 
willen onderzoeken richting hetero 
seksualiteit, is willekeurig en discri 
minerend. 

Noot: de volledige tekst van de brief is te 
vinden op https://www.onderweg.nu/
gedragscodehomopastoraatenseksuele
fluiditeitopenbriefaanhugodejonge/
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Uw naam, mijn God 
Prijs ik in de velden van Uw heerlijkheid
Uw naam heb ik lief
U heeft mij doen ontwaken 
Uit de schemerslaap van mijn ongerechtigheid
Uw naam zuiverde mijn leven

Een gruwel in Uw ogen waren mijn paden
En toch was Uw liefde bestendig
Uw koorden van liefde trokken mij uit het moeras
Toen de zwaveldampen mij deden walgen van mijn wegen
Bracht Uw naam verlossing

De vuiligheid week
Voor de reinigende kracht van Uw bloed
En U sprak:
Kom bij Mij
Ik ben de Heere 
Ik ben je Schepper 
En hemelse Vader

Keer je om 
En rust in de beschermende armen
En ontvang mijn liefde 
uit de navelstreng van je geloof

kom bij Mij 
en laat los hetgeen je bedrogen heeft
Ik zorg voor je 
Ik houd van je

Mijn psalm voor U, Heer
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Op 17 oktober 2019 knipte ik een berichtje 
uit het RD. Transgenders betreuren hun 
transitie. Ik verdiepte me in deze materie, en 
vond op YouTube videoopnames van Walt 
Heyer. Ik maakte aantekeningen. Gelukkig 
maar, want inmiddels zijn de video’s verwij 
derd. Argument? De inhoud zou niet gewenst 
zijn op YouTube. 

Wat zou er ongewenst zijn? Als extrans 
gender en psycholoog legt Walt de vinger op 
de zere plek. Tijdens zijn studie ontdekte hij 
namelijk dat genderdysforie vaak wordt 
onder gebracht bij disfunctioneren op sociaal 
gebied, een bipolaire stoornis, depressie of 
schizofrenie. Zijn arts noemde deze dingen 
nooit. Vroeg niet naar hoe het zo gekomen 
was. Onderzocht niet of Walt seksueel mis 
bruikt was. Wie hij was. De arts was op één 
ding gericht: Walt op het pad van hormonen 

en operaties krijgen. Graven naar ‘hoe dit is 
ontstaan’ was taboe. Walt realiseert zich 
later: er zijn oorzaken voor dit gedrag. Het 
gaat niet om identiteit, maar om gedrag. 
“Deze mensen krijgen hormonen”, zegt hij, 
“lichaamsdelen worden afgesneden. Is dat 
de juiste behandeling?” 

Wat bezielt mensen om verdiepend inzicht 
tegen te houden, vraag je je af. Wel, we 
raken hier aan de agenda die de Duitse 
sociologe Gabriele Kuby beschrijft in haar 
publicaties en die George Carneal aanstipt 
in een interview met CIP van 25 februari 
jongstleden.

George leefde 25 jaar als homoseksueel. Hij 
zegt daarover: “Mijn vader was veel weg, ik 
miste zijn genegenheid en affectie. Toen ik 
een gaybar binnenstapte, zag ik dat mannen 

Gendermainstreaming

“Veel transgenders betreuren transitie”
LONDEN (RD). Duizenden transgenders die een transitie hebben ondergaan, zouden 
graag terug willen naar het oorspronkelijke geslacht. Dat publiceert Sky News op basis 
van onderzoek. De Britse omroep portretteerde op tv een transgenderman die na een 
transitie zijn bestemming echter niet vond. De persoon is nu in een zogeheten de
transitie. Zijn probleem is echter dat er nauwelijks begrip bestaat voor zijn wens. Rond 
het detransition Advocacy Network bestaat echter een groep van 5000 mensen die 
terug willen naar hun oorspronkelijke identiteit.

door Bertien
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mij geen negatieve maar juist positieve aan 
dacht gaven. Dat was verslavend, omdat ik 
die aandacht achttien jaar lang had gemist.” 
Na zijn bekering schreef hij From Queer to 
Christ. 
Met het oog op de toegenomen invloed van 
de lhbtqgemeenschap op de samenleving, 
zegt hij: “Ik denk dat het steeds erger wordt, 
ze zullen niet tevreden zijn voordat christenen 
en alle tegenstand het zwijgen is opgelegd.”

In mijn omgeving en in de media kom ik het 
de laatste tijd vaker tegen. Volwassenen, 
jongeren, kinderen zelfs, die zich niet thuis 
voelen in hun lichaam en een geslachts ver 
andering willen.

Wat speelt er? Gendermainstreaming is het 
woord. Onlangs kwam het boekje 
Gendermainstreaming. Een dwaze diversiteit 
uit, waarin Thomas Lieth en andere auteurs 
deze beweging onder de loep nemen. Zie 
www.middernachtsroep.nl.

Een paar gedachten daaruit: 
Gender = ‘het sociaal geslacht, maatschap 
pelijk en cultureel gevormde rollen, rechten, 

plichten en belangen van mannen en 
vrouwen, in tegenstelling tot hun biologisch 
geslacht.’ Het man of vrouwzijn wordt 
opgevat als geaardheid, die historisch 
gegroeid is, maar niet absoluut is en niet 
behoort tot het wezen van een mens. 

Mainstreaming = ‘een bepaalde denkwijze in 
de hoofdinformatiestroom brengen’, in pro 
gramma’s en maatregelen. Zodat het een 
vanzelfsprekende manier van denken en 
doen wordt. 

Gendermainstreaming komt uit het femi 
nisme voort. Het is een poging om alle 
onderdrukking, die ontstaan zou zijn uit 
de maatschappelijk gevormde indeling op 
grond van het biologische verschil tussen de 
geslachten, af te schaffen. En een nieuwe 
mens te creëren, die in vrij zelfbeschikkings 
recht zijn eigen identiteit kan kiezen. Vrij van 
vastgestelde geslachtsrollen, geslachts 
kenmerken, en biologische gegevens. 

Wolfgang Habermeyer merkte in 2004 in 
Microsoft Encarta Encyclopedia op:
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“Gendermainstreaming zou de geslachten 
moeten kanaliseren naar een hoofdstroom 
waarin gendergerelateerde structuren 
verdwijnen. Gendermainstreaming werd 
bekend toen het Verdrag van Amsterdam 
van 1997/1999 het tot officieel doel van het 
genderbeleid in de EU maakte. 
Gender roept op traditionele geslachtsrollen 
te doorbreken, tegen alle door God gegeven 
bevelen en natuurwetten in. De nieuwste 
resultaten van feministisch genderonderzoek 
proberen te bewijzen, dat de natuurlijke 
biologische sekse een fictie is.”

Gabriele Kuby schreef in 2008 in het 
tijdschrift Zukunft/CH: ‘Mit Werten Wert 
schaffen’ (met waarden waarden scheppen), 
namelijk door middel van genderideologie:

“Gender is gericht tegen de vrouw, de man, 
het kind, het gezin, en God. Op 11 januari 
2006 nam het Europees Parlement een 
resolutie aan – B60025/2006 – over homo 
fobie in Europa. Daarin wordt homofobie 

gelijkgesteld aan racisme, xenofobie en 
antisemitisme. 

De resolutie stelt dat maatregelen nodig zijn, 
op EU en lidstatenniveau, om homofobie uit 
te roeien door efficiënte straf. Dit 
criminaliseert verzet tegen actieve 
homoseksualisering van de samenleving. 

De triomf van gendermainstreaming is onge 
kend. De gendertheorie wordt onderwezen 
aan WestEuropese universiteiten. En er 
worden nieuwe academische functies ge 

creëerd. De echte strijd gaat om de 
volgende generatie. 

Dat maakt seksuele voorlichting van cruciaal 
belang. Kinderen op de basisschool worden 
geanimeerd door officiële leerplannen over 
seksualiteit in elke variant, en getraind in 
anticonceptieexpertise – met abortus als optie. 

De genderideologie gaat terug achter de 
Verlichting, met haar ideaal van weten 
schap pelijke rationaliteit en waarachtigheid. 
Ze negeert resultaten van hersenonderzoek, 
sociologie en psychologie, die het verschil 
en de behoefte aan aanvulling van het 
mannelijk en vrouwelijk geslacht aantonen. 

Gender bestrijdt het huwelijk van man en 
vrouw, maar plaatst de homoseksuele 
gemeenschap wettelijk op het niveau van 
het huwelijk. Gender vecht tegen het gezin, 
maar handhaaft het adoptierecht voor homo 
seksuele paren. Gender verklaart geslacht 
en seksuele geaardheid tot een kwestie van 

‘

vrije’ keuze, maar wil informatie en thera peu 
tische hulp bij homoseksuele neigingen 
elimineren.

Gendermainstreaming is een culturele 
revolutie met een totalitaire claim, die de 
vernietiging van families en de ineenstorting 
van de samenleving bevordert.” 

Inmiddels ontdekten vele transgenders dat 
geslachtsverandering de grootste vergissing 
van hun leven is. Walt schrijft in Trans Life 
Survivers: “De operatie die geslachts 

Mainstreaming = ‘een bepaalde 
denkwijze in de hoofdinformatiestroom 

brengen’, in pro gramma’s en 
maatregelen. Zodat het een 

vanzelfsprekende manier van denken 
en doen wordt. 
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verandering wordt genoemd, is geen 
verandering van geslacht, maar een middel 
om met een masker te kunnen leven door 
het laten vernietigen van perfect werkende 
seksuele organen. We zouden terug hou dend 
moeten zijn om mensen die kant op te 
sturen.” 

Wat staat er op het spel? 
Vervaging van beelden die God aanreikt: 
• als man en vrouw geschapen zijn naar 

Zijn beeld; 

• het beeld van het huwelijk als verbond 
tussen een man, een vrouw en God; 

• het beeld van de VaderZoonrelatie; 
• het beeld van de gemeente als gezin 

van God. 
Ook staat het geloof in de betrouwbaarheid 
van Gods Woord op het spel. En daarmee in 
wat Zijn Woord leert over man en vrouw
zijn, huwelijk en seksualiteit. 
Willen wij ons nu en in de toekomst laten 
leiden door God en Zijn Woord? 
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Kortgeleden werd ik geraakt door een toespraak van Sam Allberry waarin hij christenen met 
homoseksuele gevoelens vijf belangrijke handreikingen doet. Deze heb ik gebruikt als opstap 
voor deze meditatie. 

1. Onze identiteit ligt in Christus 
Onze samenleving lijkt er steeds meer van overtuigd te zijn dat de mens gedefinieerd wordt 
door zijn of haar seksuele gevoelens. Kortom, dat je seksuele gevoelens bepalen wie je bent. 
Elke vorm van seksuele oriëntatie moet daarom geaccepteerd worden. En als je bent wat je 
voelt, is seksuele en romantische vervulling het belangrijkste wat er is. Daarin ligt een mens 
waardig bestaan. 
Onze identiteit echter ligt in Christus. Door Hem zijn wij kinderen van God. Wat een wereld 
van verschil! Jezus leert twee dingen over seksualiteit. Ten eerste in welke context seksualiteit 
als een gave aan de mens is bedoeld. Daarnaast leert Hij ons door Zijn eigen leven dat sek 
sua liteit en romantische vervulling niet de sleutels zijn om ons compleet te maken. Jezus was 
immers Zelf de meest complete mens die ooit geleefd heeft, terwijl Hij celibatair leefde. 
Jezus wijst ons een heel andere weg tot ware vervulling. Hij leert ons dat verzoening met de 
Vader dóór Hem ons moet vervullen en voldoening geven. Hoe belangrijk is het dat wij, christenen, 
onze identiteit funderen op Gods Woord. We worden niet gedefinieerd door onze zonden of 
verlangens, maar door wie we zijn voor Gods aangezicht in Jezus Christus. En dat is zo 
bevrijdend!

2. Discipelschap is zwaar
Wij hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Rom. 3:23). Bij aanvang 
van Zijn bediening riep Jezus op tot bekering (Mark. 1:15). Hij sprak niet tot een selectieve 
groep, maar tot de hele mensheid. Alle mensen staan dus, geestelijk gezien, in de verkeerde 

VVrruucchhttbbaaaarr  iinn  CChhrriissttuuss  
mmeett  hhoommoosseekkssuueellee  ggeevvooeelleennss

door Hilda
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richting opgesteld. Wij moeten ons allemaal bekeren, ons omdraaien, 
van richting veranderen. Dat geldt voor heteroseksuelen net zo goed 
als voor homoseksuelen. Discipelschap, Jezus volgen, zal ieder van 
ons veel kosten. Discipelschap is zwaar. 
Jezus heeft gezegd: "Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf 
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen" (Mark. 8:34). Er 
zullen dingen zijn die we de rug moeten toekeren. Dat betekent ook 
nee zeggen tegen wie wij dachten dat we waren, en in plaats daarvan 
ja zeggen tegen Jezus. De identiteit waar wij al die jaren zo druk mee 
bezig zijn geweest, dient overge geven te worden aan Christus. 
God snoeit ons (Joh. 15:1). Hoe heftig is het als God dingen van ons 
eist of wegneemt waarvan het voelt alsof we niet zonder kunnen. 
Snoeien is echter nodig om ons vruchtbaarder te maken. Uiteindelijk is de verandering die we 
het meest nodig hebben niet dat we meer en meer heteroseksueel worden, maar dat we 
steeds meer op Christus gaan lijken, heilig worden. 

3. Gods Woord is goed
Om te beginnen is het zo belangrijk dat wij geloven dat de Bijbel het gezaghebbende Woord 
van God is, dat waar en betrouwbaar is. In deze chaotische wereld is Gods Woord ons 
fundament en onze gids. We kunnen niet zonder het dagelijks lezen, bestuderen en over 
peinzen van het Woord. 
Jezus sprak over Zichzelf: "Ik ben het Brood des Levens." Het is alsof God door deze 
woorden tot ons zegt, dat we zo ontworpen zijn dat we alleen in Jezus (ware) vervulling voor 
onze ziel vinden. Hij is het in wie we onze hoogste zekerheid en toevlucht moeten vinden. De 
vraag is of Hij echt genoeg voor ons is. 
Gods Woord is goed, óók door de manier waarop het ons tegenspreekt. In Psalm 19:9 staat: 
“De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart.” Kun je dat zeggen van bevelen 
van iemand anders in het universum? Gods bevelen zijn schitterend, omdat Hij schitterend is. 
Als we Zijn weg bewandelen, als we leven in gehoorzaamheid aan Zijn Woord, komen Zijn 
goedheid en liefde echt bij ons binnen. Niemand kent ons beter dan God, niemand houdt 
meer van ons dan Hij. Daarom kunnen wij vertrouwen op Zijn Woord. Zijn Woord kan ons 
enorm prikkelen, maar is altijd goed. 

4. De kerk is essentieel
In Markus 10:2930 sprak Jezus tot Zijn discipelen: “Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis 
of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille 
van Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en 
broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die 
komt, het eeuwige leven.” Jezus gaat ervan uit dat er dingen zijn die we moeten achterlaten 
om Hem te kunnen volgen. De meest waardevolle daarvan zijn relationeel. 
Het is mogelijk dat er bepaalde relaties zijn die we moeten achterlaten om Jezus te volgen. 
Wellicht een homoseksuele relatie, of de optie van huwelijk en gezinsleven. Jezus belooft ook 
dat we vervolgens 'nu in deze tijd' honderdvoudig zullen ontvangen! Wat we ook moe(s)ten 
achterlaten, we zullen veel meer terugontvangen, en opnieuw voornamelijk in relaties: huizen 
en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers. 
Jezus belooft dat wat je ook achterlaat om Hem te volgen, je altijd een nettowinst zult hebben, 
uitgedrukt in familie. En dat is waarin de kerk zou moeten voorzien. Helaas is ze daarin zoveel 
tekortgeschoten. Iemand zei: “We kunnen leven zonder seks, maar niet zonder intimiteit.” Wij 
als kerk zijn verantwoordelijk om de belofte van Markus 10 te vervullen en ervoor te zorgen 
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dat degenen die daadwerkelijk ‘familie’ achtergelaten hebben, veel meer zullen ontvangen – 
zelfs in dit leven – dan dat ze hebben achtergelaten.

5. De toekomst is heerlijk
We mogen uitkijken naar het moment dat Jezus terugkomt. Dan zullen we de nieuwe 
schepping in alle volmaaktheid binnengaan en ervaren. We ontvangen een perfect lichaam en 
zullen bevrijd zijn van ongewilde verlangens, ongewilde verleidingen en van ongewilde 
omstandigheden. Er zal een eeuwige en perfecte intimiteit zijn in de nieuwe schepping.
Dit helpt ons om te gaan met het gemis van huwelijk en gezin, met het accepteren van een 
lichaam dat we niet wilden. Paulus herinnert ons eraan dat de worstelingen die we in dit leven 
hebben, niet opwegen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden (Rom. 
8:18). Welke strijd en welk lijden we ook ervaren, het is tijdelijk. Onze toekomst is zeker en 
eindeloos goed! 

Gebed voor Onderweg.nu 
Omdat het werk van Onderweg.nu in de eerste plaats geestelijk werk is, is het belangrijkste 
wat jij kunt doen, dit werk ondersteunen met gebed.
Wil jij op regelmatige basis en gericht bidden voor Onderweg.nu, dan staan hieronder enkele 
dank en gebedspunten die je als richtlijn kunt gebruiken. 

• Dank God voor Zijn liefde voor alle mensen, die zichtbaar is in Jezus Christus.
• Bid dat Zijn liefde ons mag vervullen en door ons heen naar anderen toe mag stromen.

• Dank voor Onderweg.nu, voor het bestuur, de medewerkers en de achterban en voor 
Gods grote daden in hun leven. 

• Bid om steeds weer verdiepend geloof, vertrouwen, leiding en bescherming.

• Dank voor initiatieven als de interactieve website, momenten van 
contact, het maatjesproject en de supportgroepen.

• Bid om inspiratie, enthousiasme en trouw voor wie een bijdrage 
leveren.

• Dank voor wie de weg naar Onderweg.nu en naar onze site vinden.
• Bid om Gods zegen over hun leven in alle opzichten, en dat ook wij 

hun daarbij tot zegen mogen zijn.

• Dank voor de vrijheid van godsdienst en meningsuiting.
• De vrijheid van godsdienst en meningsuiting staat in ons land wel 

onder druk. Bid dat die ruimte er mag blijven.
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Op 12 september 2019 interviewde ‘Voices of the silenced’ Richard Oostrum. 
"Voices of the silenced" wil een stem geven aan mannen en vrouwen van over de hele 
wereld die verandering in hun leven ervaren hebben. Ze hebben kracht gevonden om af 
te zien van ongewenst gedrag en ervaren vaak ook vermindering van de ongewenste 
homoseksuele gevoelens.  
Het onderstaande artikel is een vrij vertaalde, aangepaste versie.

Wil je iets vertellen over jezelf?
Mijn leven begon in een warm, nietchristelijk gezin waarin sport centraal stond. Mijn vader 
was semiprofessioneel voetballer. Rond mijn dertiende jaar raakte ik met mezelf in de knoop. 
Ik ontdekte dat ik homoseksuele gevoelens had. Ik probeerde die weg te duwen. Tevergeefs. 
Na zeven jaar ‘in de kast’ te hebben gezeten, kwam ik na mijn militaire dienst uit de kast, en ik 
begon een relatie. Mijn omgeving reageerde met acceptatie. Mijn moeder zei: “Dat had ik 
nooit verwacht. Je bent zo’n mooie jongen, meisjes vinden je leuk. Wat is het probleem?” Ik 
zei: “Ik weet niet of het een probleem is, maar dit is wat ik voel. Ik vind het niet fijn, maar dit is 
wat ik denk dat ik ben.” Mijn ouders reageerden liefdevol. “We verwachtten dit niet van onze 
zoon, maar als dit zo is, en jij hebt een partner die belangrijk is voor jou, dan is hij ook belang 
rijk voor ons”, zei mijn moeder, en mijn vader knikte.  
Ik werd geïntroduceerd in de gayscene en dat voelde als een soort thuiskomen. De altijd 
aanwezige angst dat ik ‘ontmaskerd’ zou worden vanwege mijn gevoelens verdween daar, 
onder gelijkgestemden, als sneeuw voor de zon.  
Gedurende twaalf jaar had ik verschillende 
relaties, die nooit lang standhielden. 
Uiteindelijk ging ik samenwonen met iemand 
uit Amsterdam, maar die relatie eindigde 
tragisch, doordat mijn partner aan aids kwam 
te overlijden.
Kort na zijn overlijden nam ik deel aan de Gay 
Olympics, een groot gaysportevenement dat in 
1994 gehouden werd in New York.  
Ik ben altijd een sporter geweest. Geen 
voetballer, maar waterpolospeler en wedstrijd 
zwemmer. Ik genoot volop van de competitie, 
de feesten en het extravagante uitgaansleven. 
Wetende dat de volgende spelen in Amsterdam 
gehouden zouden worden, vertrok ik uit New 
York met een missie: verhuizen naar 
Amsterdam en helpen om de Games in 1998 
tot een succes te maken.
Amsterdam bood meer dan ik dacht. Ik raakte 
verslaafd. Aan seks, maar ook aan alcohol en 
softdrugs.

KKeeeerrppuunntt
interview met Richard
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Hoe ben je daaruit gekomen?
Op een dag zei een vriend: “Mijn moeder ging gisteren naar de kerk en de dominee sprak 
over hoe God seksualiteit bedoeld heeft binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw.” 
Dat kwam bij mij binnen! Ik reageerde: “Er mag dan een God zijn, maar vertel me niets over 
de kerk.” Tijdens de gaypride aan het einde van de Games in New York, hielden mensen 
namelijk protestborden omhoog met teksten als ‘God haat homo’s’ en ‘Brand in de hel’. 
Bepaald niet uitnodigend! Volgens mij waren homoseksuelen niet welkom in de kerk, maar ik 
wilde wel meer van de God van de christenen weten en zo begon mijn zoektocht. Ik kocht 
een Bijbel en ging naar een kerk. Daar trof ik een oude dame die me het evangelie uitlegde 
en vertelde over Gods liefde en vergeving. Ook vertelde ze me dat de Bijbel duidelijkheid 
geeft over hoe God relaties en seksualiteit bedoeld heeft. Hoewel ik dat laatste wel even 
lastig vond, wilde ik er vol voor gaan. Daarom nam ik Jezus als mijn Heer en Heiland aan.
Ik ontdekte in de Bijbel dat ik – na deze stap – in Christus een nieuwe schepping was gewor 
den, en dat mijn identiteit allereerst ligt in het feit dat ik een geliefd kind van God de Vader 
was geworden. Toen ik  vervolgens mijn zonden beleed en ‘emmers vol tranen’ van berouw 
huilde, kwamen ook de vreugde en het besef dat ik een radicaal andere koers wilde gaan 
varen, waarin ik geen plaats meer zag voor een homoseksuele levensstijl. Ik verloor daardoor 
veel vrienden die mij niet begrepen. Ik gaf mijn leven aan Jezus. En Hij kwam zo overwel 
digend liefdevol mijn leven binnen dat ik niets anders meer nodig had.

Was er iemand met wie je hierover kon praten? 
Ik zocht pastorale hulp bij Different en ben daar met de hulpverlener aan de slag gegaan met 
de pijn die er vanbinnen was door afwijzing en minderwaardigheidsgevoelens. Steeds meer 
ging ik begrijpen hoe het kwam dat ik mij aangetrokken kon voelen tot een bepaald type man. 
Ik ontdekte dat deze 
persoon vrijwel altijd 
datgene belichaamde 
wat ik eigenlijk zelf zou 
willen hebben of zou 
willen zijn. 
Langzamerhand 
kwamen er ook gevoe 
lens voor vrouwen, maar 
daar wilde ik niet te veel aandacht aan schenken.
Mijn weg leidde naar het zendingsveld. “Iedereen moet over de liefde van Jezus horen.” Ik 
zegde mijn betaalde baan op en ging als fulltimezendeling werken bij Jeugd met een 
Opdracht in Amsterdam.
Daar ontmoette ik op een dag een prachtige Braziliaanse vrouw en werd op slag verliefd, niet 
wetende dat zij al een tijdje een oogje op mij had. Natuurlijk spraken we uitvoerig over mijn 
achtergrond en pijn, en zij deelde over de traumatische jaren van haar leven in een sloppen 
wijk. Er was veel liefde en veel werk aan de winkel. We trouwden in 2001 en kregen een 
zoon.

Kunnen alleen christenen uit de homolevensstijl komen?
Ik denk van niet. Een liedjesschrijver, die niets met het christelijk geloof had, besloot op een 
dag: “Ik heb hier genoeg van, ik wil een heteroseksueel leven leiden.” Dat lukte. Ik weet niet 
of hij daarbij geholpen werd. Over het algemeen ontmoet ik mensen die zo’n beslissing 
nemen vanwege hun christelijk geloof. Maar ik zeg niet dat alleen christenen die keuze 
maken.

Die relatie eindigde 
tragisch, doordat mijn 

partner aan aids kwam te 
overlijden.
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Je bent nu getrouwd, hebt een zoon en een gezin. Heeft dat je geholpen?
Het feit dat ik getrouwd ben heeft me in die zin geholpen dat ik, door het echtgenoot en 
vaderzijn, groeide in mijn rol als man. Ik heb me altijd wel echt mannelijk gevoeld en was niet 
supervrouwelijk of zo. Maar toen mijn vrouw onze baby kreeg en mijn zoon in mijn armen 
werd gelegd en ik hem vasthield, was dat zo bijzonder. Het gevoel en besef dat ik het voor 
recht en de taak had om een kind te hebben en op te voeden deden me vliegen van geluk.  
Toen ik tot geloof kwam, spraken mensen over ‘God de Vader, Abba’. Ik dacht: geweldig, God 
als Vader. Maar bevatten deed ik het niet echt. Aangezien ik in mijn jeugd een afstandelijke 
relatie met mijn eigen vader had gehad, vond ik het begrip ‘liefdevolle Vader’ best lastig.
Maar ik was nu zelf vader, met verantwoordelijkheden waar ik niet voor kon en wilde weg 
lopen. Natuurlijk maak ik fouten in de opvoeding. Dat vertelt mijn zoon me ook. Dat is prima, 
maar vaderzijn is en blijft voor mij iets prachtigs!

Wat zou jij zeggen tegen iemand die uit een homolevensstijl komt, en vervulling zoekt 
in een relatie met iemand van het andere geslacht?
Sommige mensen die ik spreek, hebben mijn boek Keerpunt gelezen, waarin mijn levens 
geschiedenis beschreven staat. Ze zeggen dan: “Dat wil ik ook, trouwen en vader worden.” Ik 
zou met nadruk willen adviseren om daar niet aan te beginnen wanneer je als man geen liefde 
voelt voor een vrouw, en je je niet emotioneel en seksueel aangetrokken voelt tot die vrouw. Ik 
ontmoet gebroken mensen die pastorale hulp zoeken en herstel vinden in hun gebroken man 
of vrouwzijn. Als zich vanuit dat herstel gevoelens ontwikkelen voor het andere geslacht, dan 

vind ik dat zowel een geschenk als een wonder. Gebeurt dat echter niet, forceer het dan niet. 
Trouw niet met de gedachte: het komt wel.
 
Wat heb jij geleerd door je eigen geschiedenis?
Jarenlang ben ik van mening geweest dat mijn identiteit vooral bepaald werd door mijn seksu 
ele oriëntatie, maar door het lezen van het Woord van God kan ik nu met de apostel Paulus 
zeggen dat ik een geliefd kind van God ben en door genade in Christus een nieuwe schepping 
mag zijn. Dat was de grootste en belangrijkste verandering in mijn leven. Als ik terugkijk naar 
toen ik dertien was, toen ik mijn homoseksuele gevoelens ontdekte, en ik kijk naar het onder 
wijs destijds, dan was er nauwelijks voorlichting over seksualiteit, laat staan homoseksualiteit. 
Nu is er gelukkig wel aandacht voor, ook al vind ik de boodschap van acceptatie vaak een 
zijdig. Er is mijns inziens weinig aandacht voor het ongewenste karakter van lhbtgevoelens 
en hoe jongeren hulp kunnen krijgen als zij kiezen voor een leven zonder relatie. Ook mis ik 
de correctie op de bewering dat “je zo geboren bent”. Daar is namelijk onvoldoende bewijs 
voor. 

Toen mijn vrouw onze baby kreeg en 
mijn zoon in mijn armen werd 

gelegd en ik hem vasthield, was dat 
zo bijzonder. ...het deed me vliegen 

van geluk. 
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Vertel eens iets over je werk.
Ik werk bij Jeugd met een Opdracht, een internationale zendingsorganisatie. Mijn roeping is 
mensen die worstelen met ongewenste aantrekking tot hetzelfde geslacht, te steunen en 
pastorale hulp te geven. Ongewenste aantrekking, want als die wel gewenst is, komen 
mensen waarschijnlijk niet naar mij toe. Ik bekijk met mensen waar hun verlangens passen in 
hun wandel met God. Ik wil hen steunen bij het nemen van beslissingen. We staan stil bij 
gebrokenheid, ik reik mensen de hand vanuit de liefde van Jezus. Die veranderde mijn leven. 
Ik had hier niet gezeten als dat niet gebeurd was. Ook al haatte ik het in het begin om homo 
seksueel te zijn, ik dacht: laten we er het beste van maken. En dat deed ik. Was je twintig jaar 
geleden naar mij toegekomen met de boodschap ‘God heeft een ander plan voor jouw leven’, 
dan zou ik in je gezicht hebben gespuugd. Maar de ontmoeting met God veranderde mijn 
leven.
De meeste mensen met wie ik te maken krijg, zeggen: “Jij weet wat het is om in geloof te 
wandelen én met deze dingen te worstelen. Kan je mij daar ook bij helpen?” Dat is de 
pastorale kant van het werk. Daarnaast geef ik ook voorlichting en training.
Het blijft namelijk mijn verlangen en passie om de kerk te dienen door het aanreiken van 
Bijbels onderwijs en pastorale vaardigheden, zodat er voor degenen die bekend zijn met lhbt
gevoelens een veilige plek ontstaat in een heilige kerk.

Noot: Hier de link naar het interview in het Engels: https://www.youtube.com/watch?v=MqGkShQtHjU



26

Albert
Albert vertelt dat hij rond zijn twintigste 
levensjaar met allerlei vragen over zichzelf 
zat. “Ik had gevoelens voor mannen. Dat 
verwarde me. Ik vroeg me af hoe het zat 
met mijn identiteit. Toen ik ging studeren, 
werd ik lid van een christelijke studenten 
vereniging. Ik kreeg een fijne vriendenkring. 
Vriendschap zonder seksualiteit. In ge 
sprek ken vertelde ik over mezelf en over de 

gevoelens die speelden. Enkele vrienden 
adviseerden me toen om hulp te zoeken”, 
blikt hij terug. “Met een van die jongens ben 
ik nog steeds bevriend. Hij kent dezelfde 
gevoelens. Het is een open en eerlijk 
contact, waarin ruimte is voor een arm om 
je heen. Die vriendschap is weder zijds en 
waardevol. Hij is wat ouder en stabieler dan 
ik, ook in zijn geloofsbeleving.”
“Different was het eerste adres waar ik 

Een open gesprek 

en samen kunnen bidden is zo kostbaar!

Hebben we daar niet allemaal behoefte aan? Zeker op momenten dat er dingen spelen 
in je leven die moeilijk en pijnlijk zijn en die je het liefst heel diep wegstopt: dat je een 
vertrouwelijk en open gesprek kan hebben zonder veroordeling. Dat je met elkaar kan 
bidden en de situatie in vertrouwen aan de Heer kan voorleggen. Bijvoorbeeld als het 
gaat om homoseksuele gevoelens. Dan is er echt vertrouwen nodig om open te durven 
worden en een gesprek van hart tot hart aan te gaan. Onderweg.nu interviewde Albert, 
Merel, Tim en Samuel.* Zij hebben ervaren wat de impact van een open gesprek en van 
gebed is op hun leven. Zij willen hun ervaringen met christelijke hulpverlening delen. 

door de redactie
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aanklopte. De gesprekken die ik had ervoer 
ik als positief. De sfeer was open en eerlijk. 
De hulpverlener was een fijne man. Ik neig 
ertoe nogal wettisch te zijn, terwijl hij pro 
beerde me te wijzen op liefde en ruimte om 
te leven. De openheid in onze gesprekken 
werkte stimulerend. Het maakte bijvoorbeeld 
dat ik mijn ouders over mijn gevoelens heb 
verteld”, zegt Albert. “In mijn beleving was 
een uur lang praten fijn door die open sfeer. 
Het gaf me energie. De gesprekken hielpen 
me om dingen te accepteren. Praten over 
wat er in je omgaat helpt. Ik wil het ook niet 
te zwaar maken. Seksualiteit is tenslotte 
maar een klein deel van je identiteit. Ook 
merkte ik dat het wel lastig was om datgene 
wat ik in de gesprekken leerde, vast te hou 
den in de tijd daarna.” 
Albert is nu 25 jaar en woont na de 
afronding van zijn studie weer thuis bij zijn 
ouders. “In het contact met mijn ouders kan 
ik bij hen wel een zekere boosheid of 
teleurstelling ervaren, iets wat in de weg zit 
om open te zijn. Met onze dominee – ik heb 
een gerefor meerde achtergrond – is op zich 
alles wel bespreekbaar. Maar ik praat liever 
met vrienden. En dan het liefst in een een
opeengesprek. Wat mijn geloof betreft, heb 
ik meer met de sfeer van de christelijke stu 
dentenvereniging uit mijn studententijd”, 
vertelt hij. “Trouwens, ik wil in deze dingen 
ook niet te activistisch zijn. Ik wil gewoon 
mens zijn, samen met anderen. Ik wil ver 
binding ervaren. Geen uitzondering zijn. 
Soms denk ik: wat is nu het probleem? Maar 
ik kan me ook weleens alleen voelen en een 
arm om me heen missen.” 

Albert vervolgt: “Afgelopen jaar had ik vijf 
maanden verkering met een meisje. Maar 
dat had helaas geen toekomst. Contact 
zoeken met soulmates via internet voelt voor 
mij wat dubbel. Ik stop mijn gevoelens mak 
kelijk weg. Terwijl het juist ook fijn is als er 
contactmogelijkheden zijn. Ik ging weleens 
naar een conferentie over homoseksualiteit. 
Dat blijf ik spannend vinden, om er zo voor 
uit te komen. Ik heb ook elders hulp gehad 
en neem nog steeds deel aan een gespreks 

groep. Voor nu heb ik mijn vriendschappen 
en die gespreksgroep. Daarvoor ben ik 
dankbaar.” 

Merel
Merel schuift aan. “Ik ben moeder van drie 
kinderen en getrouwd met de liefste man ter 
wereld. En andersgeaard. Van jongs af aan 
weet ik dat ik andersgeaard ben. Toch bad ik 
of ik de man mocht ontmoeten die voor mij 
bestemd was. Ik trouwde met de gedachte: 
mijn gevoelens verdwijnen wel. Maar dat 
gebeurde niet. Ik leefde een dubbelleven, als 
getrouwde vrouw met een fantasiewereld. 
Na de komst van ons eerste kind ontwik 
kelde ik een paniekstoornis. Ik zocht hulp 
bij een psycholoog. Dat hielp voor de paniek 
stoornis. De onderliggende oorzaak bleef  
echter bestaan, maar werd wel steeds 
duidelijker voelbaar. Mijn dubbelleven 
benauwde me en ik wilde eerlijk zijn 
tegenover God en mijn man. Ik vertelde het 
hem. Dat was moeilijk. Daarbij ervoer ik, 
terugkijkend, Gods kracht. Hij reageerde 
verdoofd maar liefdevol. Het duurde lang 
voordat hij dit een plek kon geven. Ik dacht 
vanaf dat moment vrij verder te kunnen 
leven, maar niets was minder waar! Al die 
tijd had ik gedaan of het er niet was. Nu ik 
het openlijk had uitgesproken, was het 
sterker aanwezig. Ook daarin zie ik Gods 
hand: dat Hij mij, ondanks alle gevoelens 
en gedachten die mij overspoelden, 
vasthield.”
“Ik zocht ook pastorale hulp bij een van onze 
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predikanten. Een rijke aanvulling. Met hem 
besprak ik dat het bij mijn psycholoog weinig 
vlotte. Hij raadde mij Different aan. Ik zag 
ertegen op, maar meldde me aan. Opnieuw 
je verhaal doen blijft moeilijk. Maar ik ervoer 
bewogenheid! Het is zo waardevol als er 
geluisterd wordt, zonder oordeel. Dat je als 
compleet mens gezien wordt. Niet alleen als 
andersgeaarde. De gesprekken brachten 
meer orde in mijn hoofd”, aldus Merel. “Wat 
bijzonder hielp, was inzicht in mijn vlucht 
gedrag in fantasieën. Mijn hulpverlener gaf 
aan dat iedere innerlijke pijn zijn pleziertje 
zoekt. Mijn gevoelens van eenzaamheid, 
anderszijn en afgewezen worden, 
hanteerde ik door te vluchten in mijn 
fantasiewereld. Daar voelde ik die pijn niet. 
Het had iets verslavends. Ik leerde dat dit 
geen oplossing brengt. Hij stelde voor het 
paadje richting fantasiewereld als het ware 
af te sluiten met een slagboom. Als ik 
daarvoor stond, koos ik er nu voor mijn pijn 
onder ogen te zien en te aanvaarden! Dat 
ging met vallen en opstaan. Verder leerde ik 
dat er in een huwelijk meer is dan 
geaardheid. Je bent een persoon met 
eigenschappen en eigenheden, waarvan je 
geaardheid een onderdeel is. Ik ben dank 
baar voor de hulp die ik bij Different ontving! 
Ik merkte op geen enkele manier dat de 
behandeling gericht zou zijn op genezing, 
zoals wel wordt beweerd. Ik mocht komen 
zoals ik was. Er werd vanuit bewogenheid 
naar een manier van hanteren gezocht die 
mij hielp.”

Merel vertelt dat door een ernstige ziekte 
van haar hulpverlener de gesprekken bij 
Different abrupt stopten. Diezelfde week 
overleed ook haar pastoraal begeleider van 
de kerk. Dat was heftig, maar ook een waar 
schuwing voor haar om het niet van mensen 
te verwachten. “Ze mogen een middel zijn in 
Gods hand”, aldus Merel. “Na ruim drie en 
een half jaar mag ik zeggen dat het goed 
met me gaat. Ik geloofde niet in genezing, 
maar bad er wel om. Toch kwam er 
verandering. Er groei de een diepe band 
tussen mij en mijn man. Ik voel me nu zelfs 

tot hem aangetrokken. Ook verdween mijn 
fantasiewereld. Een Godswonder! Het lijkt 
wat eng om van genezing te spreken, omdat 
het altijd deel van mijn leven is geweest. 
Ook voel ik dat ik waakzaam moet blijven, 
alsof het me ieder ogenblik weer zou 
kunnen overvallen.” 

“Dat het nu zo mag zijn verwondert me. Het 
beeld van het leven als een borduurwerk, 
waarvan wij alleen de achterkant zien, vol 
draden en knopen, vind ik treffend. Wij 
begrijpen Gods bedoeling met het lijden en 
alle raadsels in ons leven niet. Dat hoeft ook 
niet. Hij weet wat goed voor ons is. Een 
citaat van een predikant bij Jakobus 5 vers 
13a trof me: ‘Is iemand onder u in lijden? 
Dat hij bidde. Om genade, berusting en 
troost, omdat tegenspoed mét God beter is 
dan voorspoed zónder God.’ Ook het 
gedicht 'Gods Voorzienigheid' bemoedigt mij 
vaak.” 

Tim
Tim kwam op zijn veertiende jaar tot geloof. 
“Ik had weleens gevoelens voor mannen. 
Toen ik tot geloof gekomen was, dacht ik: 
maar dat kan niet. Een jongen uit de kerk 
werd een goede vriend. Ik vond hem aan 
trekkelijk, hij was extravert en vrolijk. Ik wilde 
met hem samen op kamers gaan. We 
spraken ons uit over onze gevoelens voor 
elkaar. En dat werd een breekpunt. Want 
mijn vriend wilde niet zo dichtbij zijn en 
same nwonen. Ik was er kapot van, werd 
somber”, aldus Tim. “Terugkijkend zie ik dat 
ik emotioneel afhankelijk van hem was. Kort 
daarna leerde ik mijn vrouw kennen. We 
gingen van elkaar houden. En we zijn nu al 
heel wat jaren gelukkig getrouwd. Dat ik 
mannen aantrekkelijk vind, steekt af en toe 
nog de kop op. Ik merk dat ik dan bij die 
ander zoek wat ik zelf mis. Wat ik als tekort 
in mezelf ervaar.” 

“Eigenlijk zoek ik vriendschap met mannen, 
maar ik verwar dit onbewust met seksuele 
gevoelens. Daar zweeg ik altijd over. Ik had 
mijn vrouw wel verteld over die ene vriend, 
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maar daarna niet meer. Tot we onlangs in de 
gemeente een avond over seksualiteit had 
den, met Onderweg.nu. De open sfeer en de 
gesprekken maakten dat ik met mijn vrouw 
deelde wat ik soms kan ervaren in contact 
met mannen. Het is me duidelijk dat ik een 
bepaalde behoefte heb aan genegenheid en 
bevestiging van mannen. In contact met mijn 
vader heb ik dat soms gemist. Mijn vader 
vindt het moeilijk zijn gevoelens te tonen of 
te zeggen dat hij van mij houdt.”

Tim glimlacht. “Mijn vrouw reageerde open 
en begrijpend. En dat deed me goed. Dat 
versterkt het onderling vertrouwen alleen 
nog maar meer. Vorig jaar nog overviel me 
een dergelijke verliefdheid op een man. 
Maar sinds ik hier open over ben, ben ik er 
ook meer vrij van.”

“Voorheen konden mijn gevoelens en dingen 
uit het verleden, af en toe porno kijken en 
me daarom schuldig voelen, maken dat ik 
wegliep van God. Nu ik meer heb geleerd 
over het Vaderhart van God, ga ik juist naar 
Hem toe als ik worstel. Hij wijst me niet af. Ik 
moet bij Hem zijn voor herstel. Als ik weg 
kruip, dan duurt de beproeving alleen maar 

langer. Hij kent mijn hart. 
Bekering is juist dat je naar Hem 
toekeert en niet bang voor Hem 
bent vanwege die gevoelens. Hij 
wil daar juist in komen. Een open 
gesprek en samen en alleen 
bidden helpen mij. Dat geeft een 
ommekeer in mijn wor steling. 
Naar Hem toegaan. Hij is er, met 
open armen, om te zege nen en te 
helpen! Het leren ken nen en 
ervaren van Zijn liefde brengt 
herstel en vult de gaten in mijn 
hart.” 

Samuel
Samuel kwam in 2001 tot beke 
ring. Hij zegt daarover: “De Here 
Jezus heeft mijn leven gered. 
Mijn bekering was radicaal, 
nadat ik jaren actief de homofiele 

levens stijl had uitgeleefd. Dat was vaak in 
combinatie met extreem drugs gebruik. Na 
een opname bij De Hoop kwam ik 
uiteindelijk bij Different terecht voor hulpge 
sprekken. De bege leiding, de gebeden en 
de boodschap van Gods Vaderliefde en 
genade gaven mij telkens hoop en geloof 
om door te gaan. De bemoe diging en het 
feit dat ik niet één keer veroor deling heb 
ervaren wanneer ik was gevallen, hielpen 
mij. Dat we mochten bid den en ver trouwen 
op Gods genade, het steunde mij enorm. Ik 
dacht weleens: nu is God klaar met mij. En 
dan wees mijn bege leider mij op het kruis. 
Jezus droeg al mijn zonden, toen Hij voor 
mij stierf. Zijn verge ving is groots. Wij leven 
allemaal van Gods genade, we ademen 
genade, zei mijn bege leider. En dat klopt. De 
waarheid is: je bent in Christus een nieuwe 
schepping, een kind van God. 

In de gesprekken was de vaderzoonrelatie 
een belangrijk aandachtspunt. Mijn vader 
overleed toen ik nog een kind was. Met hem 
verloor ik ergens ook mijn identiteit. Deze 
gebeurtenis veroorzaakte, zonder dat ik het 
me toen realiseerde, een zwaar trauma. Ik 
liep rond met een innerlijk gat, raakte verslaafd 
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aan van alles en nog wat. Ook aan de homo 
fiele levensstijl. Bij een vriend of man voelde 
ik me geliefd en geborgen. Je begrijpt hoe 
dat kwam.” 
Samuel vervolgt: “Zoveel jaren later is er veel 
veranderd, hoewel ik merk dat het een 
kwetsbaar punt blijft. Na jarenlang geen 
moeite te hebben gehad met porno, merk ik 
de laatste tijd weer de zuigkracht hiervan. 
Niet dat het voldoet. Gelukkig mogen we bij 
Hem terugkeren, steeds weer. Dan bid ik: ‘U 
bent mijn Vader. Ik wil U met mijn leven eren.’ 
Ik werd ook geraakt door wat de Here Jezus 
zei tegen Zijn discipelen: ‘Wilt gij ook niet 
weggaan?’ Petrus antwoordde: ‘Here, tot wie 
zullen wij heengaan? U hebt woorden van 
eeuwig leven.’ De vraag die de Here Jezus 
stelde en hoe Hij dit vroeg, raakt mij diep.” 

“De Bijbelse visie op seksualiteit zoals ik die 
zie: God schiep de mens naar Zijn beeld, 
man en vrouw schiep Hij hen. In mijn oude 
leven was geen plaats voor een vrouw. 
Bijzonder is dat ik mij gaandeweg 
aangetrokken ben gaan voelen tot vrouwen. 

Ik vind ze mooi. Helaas is het in mijn leven 
niet gekomen tot een huwelijk en/of het 
stichten van een gezin. Die hoop heb ik wel 
een tijd gehad met een vrouw voor wie ik 
gevoelens kreeg. Ik ervaar nu rust in het 
singlezijn. Om niet mijn eigen ik en 
verlangens te volgen.”

Samuel geeft aan dat de homogevoelens 
niet geheel weg zijn. “Nee, die gerichtheid is 
niet helemaal weg. Maar ik wil de Here 
Jezus volgen. Hij is het zo waard! Het leven 
is voor christenen met een homofiele 
gerichtheid niet altijd makkelijk. Nooit zal ik 
naar een ander wijzen, want dan mag ik 
eerst zelf in de spiegel kijken. Ik denk dat de 
Here Jezus zeker met gays zou eten. Ik 
denk dat zij aan Zijn lippen zouden hangen. 
Net als in Lucas 15. Als je vol raakt van 
Hem, wordt je leven anders. Mijn ‘lijftekst’: 
‘Geen pleitgrond, neen, Uw bloed alleen. 
Oh, Lam van God’.”

Noot: De namen in dit artikel zijn gefingeerd; de echte 
namen zijn bij de redactie bekend. 
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De HERE weet alles 
wat er van mij te weten is!

Here, U doorgrondt en kent mij. 
U kent mijn zitten en mijn opstaan, 
U begrijpt van verre mijn gedachten. 
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, 
U bent met al mijn wegen vertrouwd!                                                              
Psalm 139: 1-3

De HERE weet alles
door Ton

door 
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Toen ik rond mijn vijftigste voor het eerst expliciet onder woorden durfde te brengen 
dat ik lesbische gevoelens had, stond voor mij direct als een paal boven water dat ik 
geen relatie zou aangaan met een vrouw. Dat was voor mij onverenigbaar met mijn 
christelijke overtuiging en mijn verstaan van Gods Woord op dit punt. Toch was dat 
niet altijd gemakkelijk; de verlangens streden soms om voorrang op de principes. 
Daarom zocht ik vooral steun bij gelijkgezinden. Ik las getuigenissen van andere 
christenen, zocht hulp bij Different en sloot me aan bij een vrouwensupportgroep. Op 
die manier kon ik mij, zeker in de eerste jaren, staande houden. 

In de jaren daarna heb ik er wel naar verlangd toch een relatie te kunnen aangaan met een 
man. Door therapie, conferenties voor innerlijke genezing en deelname aan Levend Water 
groepen leerde ik trauma’s te verwerken en veranderde mijn minachting voor mannen 
langzamerhand in waardering voor het goede dat zij ook mij te bieden hebben. Helaas, ik ben 
de ware jakob niet tegengekomen!
Waar ik het in het begin nodig had om van anderen te horen dat ik de juiste keuzes maakte, 
werd de waarheid van Gods plan met zijn schepping en met name met de mens, man en 
vrouw, steeds meer een intrinsiek deel van mijn leven en denken. Ik zocht niet meer naar de 
bevestiging, ik wist dat in mijn leven met God geen plaats was voor een relatie met een vrouw.

omwille van het koninkrijk
door Ine
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Natuurlijk wist ik dat er christenen zijn die hierover een andere opvatting hebben. Ik vond dat 
moeilijk. Toen de EO de verhalenserie Uit de stilte uitzond, was ik verontwaardigd dat de 
verhalen van jongeren met en jongeren zonder een relatie gelijkwaardig naast elkaar gezet 
werden. Het boek Verscheurd van Justin Lee heb ik met ontroering gelezen. Echter, ik kon 
hem niet volgen waar hij, nadat hij tot de conclusie gekomen is dat de Bijbel geen ruimte laat 
voor de homoseksuele praktijk, toch met een beroep op Gods genade (kort door de bocht 
gezegd) wel ruimte ziet voor homoseksuele relaties in liefde en trouw. Ik vond dat misleidend. 
Sommigen beschouwen mijn standpunt als wettisch of farizees.

Studiedag Homoseksualiteit en de Kerk
Toen mij in 2018 gevraagd werd om als panellid deel te nemen aan de Studiedag Homosek 
sualiteit en de Kerk, heb ik na enige aarzeling ja gezegd, omdat ik vind dat ook mijn standpunt 
er werkelijk toe doet. Het was voor mij wel een aanleiding om mijn eigen standpunten nog 
eens grondig onder de loep te nemen, maar ook om mij, meer dan ik tot dan toe ooit had 
gedaan, te verdiepen in de gedachten en overwegingen van hen die een tegengesteld stand 
punt innemen.
Wat ik vooral van de studiedag heb meegenomen is het besef dat het koninkrijk van God 
spoedig komt. Dat heeft een grote impact, ook op mijn denken over seksualiteit en homo 
seksualiteit. Het is een denkproces dat in gang gezet is, maar zeker nog niet is uitgekristal 
liseerd. Ik probeer dat proces hier in woorden te vangen.

Wij leven in een bijzondere tijd, ‘de laatste dagen’ noemt De Bruijne het in zijn diesrede op 7 
december 2015.  Anderen noemen het de tijd van het ‘reeds en nog niet’. De tijd tussen de 
komst van Christus en de wederkomst van Christus, de tijd waarin de ‘tegenwoordige boze 
tijd’ en de ‘toekomende tijd’ elkaar overlappen .

De hele heilsgeschiedenis kan worden verdeeld in twee elkaar deels overlappende tijdperken:
• Het oude verbond waarin God voorschriften en geboden gaf waaraan de mensen zich, in 

afwachting van de komst van de Messias, zouden houden. De beloften van God waren 
vooral verbonden aan aardse zegeningen, zoals voorspoed, vruchtbaarheid 
(Deuteronomium 28).

• Het nieuwe verbond waarin we uitzien naar de wederkomst van Christus en zijn konink 
rijk. De zegeningen van dat koninkrijk zijn meer geestelijk van aard (Efeze 1). Het intrige 
rende van het koninkrijk is dat het nog komen zal, maar dat het ook al onder ons is 
(Lukas 17:21).

Schepping, huwelijk en seksualiteit
We lezen in Genesis 1 en 2: “Naar zijn beeld schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep 
Hij hen”, “Wees vruchtbaar” en “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn 
vrouw aanhangen en zij zullen één vlees zijn”.
God heeft seksualiteit bedoeld binnen een huwelijksverbond van één man en één vrouw. 
Seksualiteit is een relatie gekenmerkt door: 
• elkaar toebehoren: het bij elkaar horen, een veilige plek zijn voor elkaar;
• intimiteit: herkenning, zoals Adam zei: “Eindelijk een gelijk aan mij”, en aanvulling, als 
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“een helper die bij hem past”;
• verbondenheid: een relatie voor het leven.
Het huwelijksverbond is een veilige plek voor hechting, seksueel genot en voortplanting. 
Als in de Bijbel staat dat Adam gemeenschap had met Eva, zijn vrouw, wordt daar het 
Hebreeuwse woord yada gebruikt. Dit woord omvat hechting op alle niveaus (geestelijk, 
emotioneel en lichamelijk). Voor kinderen is een veilige, duurzame relatie onmisbaar voor hun 
emotioneel welzijn.

Schematisch kan dat als volgt weergegeven worden: 

In de joodschristelijke traditie is dit door de eeuwen heen het concept geweest voor huwelijk 
en seksualiteit. 

Seksualiteit in de laatste dagen
Sinds het begin van de vorige eeuw is er steeds meer sprake van desintegratie van seksua 
liteit in een (post)moderne cultuur.
Er is sprake van disconnectie tussen:
1. Seksualiteit en voortplanting.

Met name door de komst van de anticonceptiva en door de legalisering van abortus werd 
het een keuze om al dan niet kinderen te krijgen. Dit had ook invloed op de beleving van 
seksualiteit: seks gaat vooral om het genot samen met de partner. Kinderen krijgen is 
een optie!

2. Seksualiteit en huwelijk als verbondsrelatie.
De duurzaamheid van de relatie staat onder druk. Toewijding aan de partner en de kinde 
ren wordt minder. Seks is ook genotsbeleving met een ander dan de huwelijks partner. 
Soms volgen relaties elkaar op, soms lopen verschillende relaties met weder zijdse 
instem ming (polyamorie) of zonder wederzijdse instemming (overspel) door elkaar. 
Huwelijk is een optie!

3. Seksualiteit en echte intimiteit (hechting).
Seks is persoonlijke genotsbeleving en bevrediging, zonder vaste partner. Soms met zeer 
veel, zeer kortstondige relaties (promiscuïteit). Relatie is een optie!
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4. Seksualiteit en mensen.
In een cultuur met internetporno, seksrobots, seksslavinnen (waarin niets menselijks 
meer met elkaar gedeeld wordt) en dergelijke wordt seks tot een puur individuele 
genotservaring. Mensen zijn een optie!

5. Seksualiteit en geslachtelijkheid.
Seks wordt losgemaakt van de manvrouwrelatie en van het al vóór de geboorte 
gekregen geslacht. Er is ruimte voor homoseksualiteit, genderdysforie en transgen 
derisme. Manvrouwrelatie is een optie!

Veel van de karakteristieken van het Bijbelse concept van huwelijk en seksualiteit vervagen of 
verdwijnen zelfs geheel.
In deze verseksualiseerde ‘tegenwoordige boze tijd’, in een geïndividualiseerde, ikgerichte 
cultuur, zien we dat seksualiteit vooral op genot gericht is.
De gevolgen zijn onder andere: zelfgerichte seksualiteit, seksverslaving, een vervormd beeld 
van seksualiteit, en seksualiteit die de persoonlijke identiteit definieert. Alsof ons menszijn 
vooral bepaald wordt door onze seksualiteit; alsof seksualiteit een primaire levensbehoefte is…

Seksualiteit en het Koninkrijk
Wat vanuit de schepping na de zondeval als gebrokenheid en lijden gezien wordt (zoals 
ongehuwd zijn, kinderloosheid), kan in het licht van de eeuwigheid een nieuwe betekenis 
krijgen. Als we vanuit de schepping kijken naar teksten als Mattheüs 19 (waar Jezus spreekt 
over eunuchen) en 1 Korinthe 7 (over ongehuwd blijven), dan zijn deze moeilijk te begrijpen, 
maar vanuit het komende Koninkrijk gezien kunnen we ze iets beter begrijpen. De eenheid/
eenwording tussen man en vrouw wordt enerzijds minder belangrijk, maar krijgt anderzijds 
een veel diepere betekenis door de verwijzing naar de wonderlijke eenheid tussen Christus en 
Zijn lichaam, de gemeente (zie o.a. Efeze 5).
Seksualiteit en huwelijk, die vanaf de schepping een bedding vonden in Gods voorschriften en 
geboden, krijgen nu een vorm passend bij het komende Koninkrijk. Als het koninkrijk van God 
er ten volle is, zullen huwelijk en seksualiteit niet meer bestaan; hoe zouden we anders Jezus’ 
gesprek met de sadduceeën in Lukas 20:2736 (de vrouw die zeven mannen heeft gehad) 
moeten duiden? 
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In onze omgang met seksualiteit moet ook blijken dat wij in ‘de laatste dagen’ leven. De 
Bruijne zegt in de al aangehaalde diesrede: ‘Christelijk leven wordt dan een anticipatie op het 
Koninkrijk. (…). Wij blijven niet gelijkvormig aan deze eeuw, maar richten ons op de 
toekomende eeuw.’ 

Als we naar ethische kwesties kijken, zoals homoseksualiteit, maar ook ongehuwd 
samenwonen, overspel, echtscheiding en hertrouw, moeten we dat niet in de eerste plaats 
doen vanuit de regels en geboden vanuit het Oude Testament – en zeker niet vanuit de in 
onze tijd en cultuur heersende opvattingen – maar vanuit Jezus Christus en zijn komende 
Koninkrijk. Het oude wordt niet terzijde gesteld, maar vindt een nieuwe vervulling. Het huwelijk 
en de seksualiteit worden dus minder belangrijk, de focus verschuift naar het huwelijk met 
Christus. 
En als ik heel eerlijk ben, kan ik ook nu, los van de Bijbelteksten over homoseksualiteit, geen 
ruimte vinden voor gelijkgeslachtelijke seksuele relaties.

Als we vanuit het perspectief van het Koninkrijk kijken naar de alleengaande, naar de celiba 
tair levende homoseksueel, dan zien we niet een beklagenswaardig persoon, maar dan zien 
we in hem misschien al iets van het toekomstige Koninkrijk, waar alleen de gemeenschap met 
de Geliefde telt.

Praktische invulling
Wat betekent het voor ons als christenen dat wij in deze laatste dagen leven? Kunnen we nog 
in onze eigen cocon blijven zitten en elkaar verwijten maken: onBijbels, misleidend, wettisch, 
farizeïsch? Ik denk het niet. Laten we met elkaar in gesprek gaan en laten we dan niet te veel 
praten, maar laten we luisteren. Luisteren naar het verhaal van de ander, naar zijn verhaal 
over zijn levensweg met God. Elk verhaal is meer dan de moeite waard. Ook – en misschien 
wel zelfs – als we verschillende standpunten hebben, hebben we elkaar veel te bieden. Als 
we maar bereid zijn om echt te luisteren en in de ander de liefde van Jezus en zijn liefde voor 
Jezus willen zien.

Wat betekent het voor ons als christenen dat wij in deze laatste dagen leven en hoe beïn 
vloedt ons christenzijn onze kijk op seksualiteit? Wij leven in de verwachting van de terug 
komst van Jezus. Daarom moeten we ook vanuit die invalshoek naar seksualiteit kijken.
Het is belangrijk om te beseffen dat seksualiteit zoveel meer omvat dan alleen seks. Het is 
ook een bij elkaar horen, intimiteit, knuffelen, etc. Vaak hebben we het over de drie vormen 
van liefde: agapè (zelfopofferende, goddelijke liefde), philia (vriendschap/kameraadschap) en 
eros (het als geliefden in elkaar opgaan met als hoogtepunt de lichamelijke eenwording). C.S 
Lewis voegt daar nog een vierde vorm aan toe: storgé, genegenheid, zoals we die vooral zien 
tussen ouders en kinderen. Deze kan ook ontstaan tussen twee mensen die ogenschijnlijk 
niets gemeen hebben (denk aan Henri Nouwen en Adam, een zwaar gehandicapte 
jongeman).
Vriendschappen zoals die tussen David en Jonathan hebben veel elementen van deze 
vormen van liefde in zich zonder dat er sprake is van seksuele eenwording. 

Ook in gelijkgeslachtelijke vriendschappen spelen deze vormen van liefde een belangrijke rol. 
De vrienden hebben elkaar veel te bieden, alleen de geslachtelijke omgang ontbreekt. We 
moeten ons realiseren dat seks geen primaire levensbehoefte is; zonder seks ga je echt niet 
dood! Er is nog zoveel meer!
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We leven nog in en met de oude structuren, maar het nieuwe werpt zijn schaduw, of beter 
gezegd zijn licht, al vooruit. Het is nog niet de ideale wereld, maar we kunnen wel alvast stap 
pen in die richting zetten. Dan is de gemeente niet een vereniging van gehuwden en alleen 
gaanden die elkaar af en toe treffen op zondag, maar wordt zij meer en meer een familia Dei, 
een huisgezin van God, waar broers en zussen in één gezin samen zijn. Een plaats van dage 
lijkse gemeenschap, dagelijks samen optrekken, dagelijks samen bidden, een plaats waar 
dagelijks een eenzaam iemand welkom is, een plaats waar altijd een vermoeid mens rust kan 
vinden, een plaats waar elke dag weer iemand die lijdt vertroost wordt.
Oude structuren van huwelijk en gezin worden minder vanzelfsprekend en op weg naar de 
toekomende eeuw, het koninkrijk van God, kunnen andere relatievormen tot stand komen. In 
de eerste plaats kan een christelijk gezin zo’n familie worden door een alleengaande echt een 
plek in het gezin te geven. Hem of haar opnemen in je familie en diepe genegenheid delen 
met elkaar. Maar ook nieuwe vormen zoals hechte vriendschapsrelaties, eenopeen, denk 
aan David en Jonathan. Ook leefgemeenschappen kunnen bouwstenen worden voor de 
intimiteit binnen het nieuwe familieleven in het huisgezin van God.

Persoonlijk heb ik het als een bijzondere genade van God ervaren, dat ik, na ruim zeventig 
jaar single te zijn geweest, sinds kort mijn huis en mijn leven mag delen met twee vriendinnen. 
Het is een bijzondere vorm van familiezijn. We hebben elk ons eigen woon en slaapvertrek. 
Daarnaast een gezamenlijke woonkeuken waar we elke avond samen de maaltijd gebruiken. 
Hoewel ieder vaak in zijn eigen vertrekken te vinden is, delen we toch veel meer met elkaar 
dan de gezamenlijke maaltijd. Soms kijken we samen naar een tvprogramma, soms doen we 
een spelletje, soms doen we samen boodschappen, maar het belangrijkste is toch dat we echt 
ons leven met elkaar en met Christus mogen delen!

Zo komen we terug bij het broersenzussenzijn in de familie van Jezus Christus. Broers en 
zussen die samenleven in de verwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en die 
samen verlangend uitzien naar het bruiloftsfeest waar alle gelovigen als de bruid op een 
bijzondere, intieme manier verbonden worden met de Bruidegom.

“Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!” 
(Op. 22:20).
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Waarom?
Waarom is ‘vertrouwen’ toch zo’n lastig ding in mijn leven?
Niet kunnen terugvallen op de mensen die God daarvoor had aangesteld.
Keuzes om het zélf te gaan doen, 

soepeltjes schuif je erin.
Handhaving, grip en controle, het opbergen van behoeften.
Opgroeien, volwassen worden,

volwassen zijn.
Gekozen Hem te volgen, de Betrouwbare.
Hem dienen, de weg met Hem gaan.

En dan… de onvermijdelijke moerassen van het leven.
Turbulentie…
Kwaadaardigheid… op het werk,

in de familie,
mijn lichaam.

De struggle tussen oude reflexen en nieuw leven. 

Dan – onverwachts – tijdens een stiltewandeling aan zee:
“Kijk eens naar de zee. 
Er gaat een tijd aankomen die voor jou zal zijn alsof je op water loopt,
maar Ik zal een pad maken, zoals je nu het glinsterende pad van licht op de zee ziet.
Ik zal je dragen. Laat je je door mij meevoeren?”

Sprakeloos. Om me heen kijkend. Niemand.
De stilte van de branding.
Hij sprak. Hoorbaar. 
Wil mij dragen…    draagt mijn leven. 

Maakt een pad waar ik geen weg meer zie.
Heeft het gedaan, zal het doen.

Niet mijn inzichten, calculaties, de wetten van de natuur…
Ik wíl vertrouwen, kiezen om te vertrouwen,

telkens weer.
Wandelen op het water . 

Het kán, met Hem. 
De hartsfocus op Jezus houden

You call me upon the water, 
Your Sovereign hand will be my guide.

Het dringt in me om een gedenksteen op te richten. 
Ik ken mezelf…

Het pad op het water. 
Wandelen met Hem. 

Gedragen worden.
Vastgelegd om niet te vergeten.

Geloof is, dat men God vertrouwt
En vast op zijn beloften bouwt.
Geloof is dat men ’t aangezicht
Alleen op Christus houdt gericht

Petrus Hebert

Wandelen op water
door Cees
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Tijdens mijn persoonlijke levensreis maakte ik 
vertrouwde vrienden en coaches mee. Zij 
hielpen me naar mijn persoonlijke issues te 
kijken. Om er twee te noemen: ik ervoer, toen 
ik een dertiger was, nog steeds moeiten wat 
betreft mijn seksuele identiteit, en ik had last 
van sterke faalangst.
Ik gaf daar toen niet veel ruchtbaarheid aan. 
In die tijd ben ik getrouwd. En deze dingen 
bleven natuurlijk niet onopgemerkt door mijn 
vrouw. Die beide thema’s waren best span 
nend voor haar. Door open te zijn over wat er 
bij mij speelde, groeide er bij mij lang zaam 
aan vertrouwen in wie ik mocht en kon zijn. 
Zoals ik al zei, betrouwbare vrienden waren 
daarbij voor mij heel belangrijk. Maar bovenal 

Gods hulp.
Dat klinkt misschien wel gek voor mensen 
die niet met dergelijke dingen worstelen. 
Je zou je kunnen afvragen: waarom 
accepteer je je innerlijke strijd niet gewoon, 
waarom berust je niet in het manzijnmet
homoseksuelegevoelens? Maar dat klopte 
voor mij niet. Mijn geest bleef onrustig in 
mij en Gods Geest hielp me verder te 
zoeken. 
Op mijn reis ben ik gaan beseffen dat “a man 
fully alive is a glory to God” (“een man die 
voluit leeft, verheerlijkt God”, citaat van 
Ireneüs). Voluit je bestemming beleven houdt 
tegelijkertijd in dat je moet werken aan je 
thema’s.

In gesprek onderweg
door André

Als pastoraal werker heb ik veel geleerd als het gaat om verbinding maken met mijn 
gesprekspartner. De kunst is om ‘therapeutische ruimte’ te creëren, waarbinnen diepe 
vragen aan de orde kunnen komen, door de aandacht die je eraan geeft. Zo kunnen 
nieuwe inzichten ontstaan. Deze manier van gespreksvoering noem ik ‘samen 
onderweg zijn’. Deze methodiek is het motto van mijn pastorale praktijk. Zo ‘samen 
onderweg’ is ook de manier waarop Journey 101 is opgezet, de opvolger van de 
Levend Waterprogramma’s.
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De laatste tijd volg ik gesprekken van een 
groep uit het Verenigd Koninkrijk, ‘Core 
Issues Trust’. Mike Davidson, CEO van deze 
organisatie, wordt voortdurend uitgedaagd 
om zijn mening en keuzes te verdedigen in 
een min of meer vijandige omgeving. 
Als ik die gesprekken beluister, dan realiseer 
ik me des te meer dat als je ‘geheel anders’ 
wilt zijn, namelijk omdat je Jezus hebt leren 
kennen, je te maken krijgt met vijandschap. 
Luister maar eens naar interviews en gesprek 
ken met Mike Davidson op YouTube. 
Bijvoorbeeld: “Arguing the case for gay con 
version therapy – met Victoria Derbyshire”. 

De vijandigheid is overduidelijk. De reactie 
van Mike ook. Zijn manier van werken is dat 
hij ‘samen onderweg’ wil gaan met hulp 
vragers. Wat inhoudt dat hij hen wil helpen 
om de hobbels op hun reis te herkennen en 
verkennen. Hobbels wat betreft hun 
gevoelens en beleving van hun identiteit en 
biologische werkelijkheid.
Nu hebben we tegenwoordig te maken met 
een nieuwe werkelijkheid in onze 
maatschappij en ook in de kerk. Die luidt: “Ik 
ben als gay geboren” (wat dat ook precies 
mag inhouden), en: “Verandering is 
onmogelijk.” Alleen zogenaamde ‘gay 
affirming therapy’ wordt nog ondersteund. En 
bepaalde kerken gaan daarin mee. 
Ook al draagt de gezondheidswetenschap dit 
momenteel uit, persoonlijk denk ik hier anders 
over. Ik geloof dat ik geroepen ben om samen 
met Jezus mijn leven uit 
te lijnen naar Zijn Woord.

De hedendaagse 
discussie veronderstelt 
dat kwetsbare jongeren 
en hun ouders   kunnen 
worden van de zoge 
naamde ‘conversion 
therapy’. Of dat werkelijk 
zo is, waag ik te 
betwijfelen. Maar dat 
neemt niet weg dat 
hulpver leners en vertrou 
wenspersonen de 

verantwoordelijk 
heid van ouders 
voor hun kinde ren, 
binnen het gezin, 
dienen te respec 
teren. 
Mijn ervaring is 
dat dit zo ook 
werkt. Er zijn, bij 
uitzondering, wel 
voorbeelden 
bekend waarin de 
verhouding tussen hulp verlener en 
hulpvrager uit balans is geraakt. Maar er 
bestaat wetgeving om dergelijke misstanden 
aan te kunnen pakken. Persoonlijk vind ik 
Mike Davidson een uitstekend voorbeeld van 
zorgvuldigheid en een geestelijk volwassen 
houding.

Terug naar mijn persoonlijke hulpverlenings 
ervaringen. Bij mijn opleiding tot ervarings 
gerichte hulpverlener staat niet de verandering 
centraal, maar de ontmoeting en het samen 
uitdiepen van de hulpvraag. Dat maakt me 
voorzichtig en vrijmoedig.

Voor wie meer wil lezen: op de website van 
Core Issues Trust vind je verdere informatie 
en gratis eboeken als bijvoorbeeld The Right 
to Decide: Seeking justice for choices around 
unwanted samesex attractions van Michael 
R. Davidson.
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Momenteel ervaar ik aan den lijve wat een zegen het is als een ervaren en deskundig 
iemand met je meekijkt naar je leven. En met je stilstaat bij ervaringen die ingrijpend en 
moeilijk waren en die nog steeds invloed hebben op je denken en gedrag. Onderdeel 
van de gesprekken was ook de tip om The Search for Intimacy van Elaine Storkey te 
lezen. In dit artikel licht ik een paar punten uit haar uitgebreide studie, die mij bijzonder 
aanspreken. 

Een diep verlangen
Wij hebben allemaal behoefte aan liefde en erkenning. We verlangen naar intimiteit. En 
tegelijkertijd zijn we er bang voor. Allerlei vormen van hulpverlening laten zien hoe moeilijk het 
is om een intieme relatie op te bouwen én te onderhouden.
Elaine schetst een beeld van de trends in de cultuur en het privéleven in WestEuropa eind 
jaren negentig. We herkennen ze in onze tijd: individualisme, economisme, en een toename 
van geweld, vooral seksueel geweld. Economisme wil zeggen dat waarde wordt uitgedrukt in 
financiële termen. Waarbij niet geldt ‘mensen liefhebben en dingen gebruiken’, maar ‘van 
dingen houden en mensen gebruiken’. Mensen zijn op zichzelf gericht, ook in relaties. De 
norm van heteroseksualiteit ligt onder vuur en traditionele genderrollen worden afgewezen. 
Veel mensen zijn onzeker over hun persoonlijke identiteit, velen raken overbelast door de 
eisen die gesteld worden. Terwijl hulpbronnen ontbreken. En bij al die ontwikkelingen blijft één 
ding hetzelfde: onze behoefte aan intimiteit.
 
De Bron van intimiteit is God
Hoe verklaar je die behoefte? Elaine bespreekt vier theorieën die elk voor die verklaring een 
bepaald aspect van ons bestaan aanwijzen: het lichamelijke, psychische, sociale of geeste 
lijke aspect. Maar onze behoefte aan intimiteit heeft niet alleen te maken met onze lichame 
lijkheid. Noch met het maken van autonome keuzes. Noch kan je de behoefte aan intimiteit 
enkel verklaren vanuit sociale motieven als gewin en veiligheid. Noch biedt de newage 

gedachte dat de mens grenzeloos verbonden is met 
alles wat er is, een afdoende verklaring. Grenzeloos 
verbonden zijn houdt namelijk in dat de mens geen 
eigen identiteit heeft. 
In elke theorie proef je iets van de waarheid. Want onze 
behoefte aan intimiteit heeft een biologische kant. 
Alsook een sociale kant: elke samenleving kent vormen 
van verbondenheid. Intimiteit heeft ook te maken met 
keuzes. Namelijk met wie je verbonden wilt zijn. En er is 
een zekere verbondenheid met de wereld om ons heen. 
Maar dan niet in de zin van new age. 
Vanuit een Bijbels referentiekader gezien, ligt de bron 
van ons verlangen naar intimiteit in het feit dat wij 
geschapen zijn. We bestaan in relatie tot God, onze 
Schepper. Onze zoek tocht naar intimiteit is uiteindelijk 

Zoektocht naar intimiteit
door Bertien
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een zoektocht naar Hem. Hem kennen is de Bron én betekenis van intimiteit kennen. Aan het 
begin van de schep ping sprak Hij over één ding als ‘niet goed’: dat een mens alleen is. God 
legde het ver langen in ons naar een diepere relatie en ontmoeting. 

Intieme relatie met je ouders heeft grote invloed 
We zien om ons heen een gefragmenteerde samenleving, en veel beschadigde mensen met 
pijnlijke herinneringen, die ‘relatiehoppen’. Op zoek naar iemand die kan geven waar ze naar 
verlangen.
Allerlei factoren in onze samenleving kunnen de oorzaak zijn dat mensen die intimiteit niet 
vinden. Elaine noemt onder andere het patriarchaat. Daarmee doelt zij op de disbalans 
tussen mannen en vrouwen, die relaties beïnvloedt. Het benadrukken van de autoriteit van 
jongens en mannen kan maken dat hun emotionele ontwikkeling achterblijft. 
In de privésfeer liggen barrières meer op het vlak van onze persoonlijkheid. We kunnen over
onafhankelijk zijn. De ander willen binden en bezitten. Bang zijn risico’s te nemen en jezelf te 
laten zien. Bindingsangst hebben. Niet kunnen relativeren. Of vastzitten in patronen van wrok 
en je schuldig voelen. 
Als kind werden we gevormd en deden we ervaringen op. Exodus 20:5 draagt ouders op om 
kinderen groot te brengen in de weg die ze moeten gaan. God vindt dat belangrijk, omdat de 
houding van ouders kinderen lang bijblijft. Die relatie heeft levenslange gevolgen. Het grootste 
geschenk dat een ouder een kind kan geven is de andere ouder lief te hebben. Die liefde legt 
het fundament voor intimiteit op alle gebieden. Ze zegt een kind wie het is en hoe het ertoe 
doet. En vertelt over de realiteit van God en de liefde van Jezus Christus. Geen enkel 
ouderpaar is perfect. Er kunnen dingen mis gaan. In het contact tussen kind en ouders of 
anderen. Dat maakt het zinvol om in gesprek aandacht te besteden aan iemands verleden, 
trauma’s en reactiepatronen die zijn ontstaan. Bijvoorbeeld ten gevolge van misbruik, een 
zaamheid of het ontbreken van een ouder. We kunnen als volwassenen vastzitten in oude 
pijn. We kunnen de liefde en bevestiging die we van vader of moeder gemist hebben, bij 
ande ren zoeken. Of voor intimiteit weglopen. Daaronder lijden ook degenen met wie wij in 
relatie staan. 

Herstel in Christus
Het verleden heeft niet het laatste woord. Dankzij de vergevende en helende kracht van 
Jezus. Door Zijn dood en opstanding ligt de weg open naar een nieuw leven en verzoening. 
We kunnen groeien in intimiteit als we gaan zien en ervaren dat de Bron van intimiteit in onze 
Schepper ligt. Als je die waarheid ontdekt, kan je Zijn geschenk ontvangen: de herinnering 
van Wie je bent en Wiens beeld jij draagt. 

Vriendschap en intimiteit 
Onze cultuur suggereert dat elke vorm van intimiteit naar de slaapkamer leidt. De Bijbel laat 
andere dingen zien. Je bent geschapen voor intimiteit: de ander te kennen en gekend te 
worden, lief te hebben en geliefd te worden. Niet zomaar in het wilde weg, maar met respect 
voor grenzen. De Bijbelse normen voor vriendschap en huwelijk zijn heilzaam, omdat ze van 
God Zelf komen. 
Vriendschap is van vitaal belang, binnen en buiten het huwelijk. Bij vriendschap gaat contact 
verder dan oppervlakkigheid. Er is sprake van een zekere toewijding, waarbinnen intimiteit 
kan worden uitgedrukt in warmte, aanraking, nabijheid en zorg voor elkaar. Vanuit een 
verlangen naar welzijn en vrede voor de ander. 
Intimiteit, in vriendschap, binnen en buiten het huwelijk, in gezin, familie en de gemeente is 
een van de diepste geschenken van God. Hij legde het in Zijn schepping, met het oog op ons 
geluk en welzijn. 
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door Herman

Hart van Homo’s gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God. 
Van daaruit stimuleren wij homoseksuele jongeren om op een weloverwogen wijze met 
hun homozijn om te gaan. We hebben hart voor homo’s, ongeacht hun visie op geloof 
en homoseksualiteit. Dat is de missie zoals die op de homepage van onze website staat 
verwoord. 

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit 
reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. We willen deze 
jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.
De visie van Hart van Homo’s is dat de Bijbel geen ruimte laat voor de homoseksuele relatie. 
We houden jongeren dan ook vrijmoedig de optie voor van het single blijven. Maar onze 
missie (zie boven) is breder dan dat. We willen er niet alleen zijn voor jongeren die onze visie 
delen. Er is ruimte om van mening te verschillen of om er gewoon nog niet uit te zijn.

Jongeren
Daar komt bij dat christelijke homoseksuele jongeren met veel méér vragen kunnen zitten. Het 
gaat niet alleen om de keuze voor het al dan niet afzien van een relatie, maar ook om vragen 
als: ‘Wie ben ik?’, ‘(Hoe) kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten 
van de (kerkelijke) gemeente?’ 
In onze Bijbelstudiegroepen (voor jongeren tot 30 jaar) komen dit soort vragen aan de orde. 
Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe belangrijk is seksualiteit?’ en ‘Vriendschap’. 
Vooral ook dat laatste is een onderwerp dat Hart van Homo’s na aan het hart ligt. Zeker voor 
jongeren die ervoor kiezen geen relatie aan te gaan, is het belangrijk om na te denken over de 
waarde van vriendschap. Want een mens kan wél zonder seksualiteit, maar niet zonder liefde 
en vriendschap. 
Naast Bijbelstudiegroepen bieden we jongeren de mogelijkheid van ecoaching. Via email 
kunnen ze hun vragen en gedachten delen met een coach die hen probeert verder te helpen. 
Een groot aantal artikelen op onze website hartvanhomos.nl kan daarbij behulpzaam zijn.

Sociale omgeving
Voor de sociale omgeving van homoseksuele jongeren (ouders, leeftijdgenoten, docenten, 
kerkelijk werkers, pastoraal medewerkers) verzorgt Hart van Homo’s allerlei soorten 
informatieavonden, lessen en trainingen. Pastoraat aan homoseksuele jongeren is daarin een 
belangrijk onderwerp. Medewerker Herman van Wijngaarden schreef daarover het boek Om 
het hart van homo’s (uitg. Gideon 2019), waarin veel ervaringen met homoseksuele jongeren 
verwerkt zijn.
Het is niet eenvoudig om in deze tijd een Bijbels geluid over homoseksualiteit te laten horen. 
Met de overtuiging dat God seksualiteit bedoeld heeft voor een relatie tussen man en vrouw 
maak je jezelf niet populair. Toch stimuleren we gemeenten om te geloven in de kracht van het 
evangelie, juist ook voor homoseksuele jongeren. De jongeren zelf houden we voor: God heeft 
een plan met jouw leven – niet ondanks, maar inclusief je homozijn!
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door Herman

Hart van Homo’s gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God. 
Van daaruit stimuleren wij homoseksuele jongeren om op een weloverwogen wijze met 
hun homozijn om te gaan. We hebben hart voor homo’s, ongeacht hun visie op geloof 
en homoseksualiteit. Dat is de missie zoals die op de homepage van onze website staat 
verwoord. 

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit 
reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. We willen deze 
jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.
De visie van Hart van Homo’s is dat de Bijbel geen ruimte laat voor de homoseksuele relatie. 
We houden jongeren dan ook vrijmoedig de optie voor van het single blijven. Maar onze 
missie (zie boven) is breder dan dat. We willen er niet alleen zijn voor jongeren die onze visie 
delen. Er is ruimte om van mening te verschillen of om er gewoon nog niet uit te zijn.

Jongeren
Daar komt bij dat christelijke homoseksuele jongeren met veel méér vragen kunnen zitten. Het 
gaat niet alleen om de keuze voor het al dan niet afzien van een relatie, maar ook om vragen 
als: ‘Wie ben ik?’, ‘(Hoe) kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten 
van de (kerkelijke) gemeente?’ 
In onze Bijbelstudiegroepen (voor jongeren tot 30 jaar) komen dit soort vragen aan de orde. 
Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe belangrijk is seksualiteit?’ en ‘Vriendschap’. 
Vooral ook dat laatste is een onderwerp dat Hart van Homo’s na aan het hart ligt. Zeker voor 
jongeren die ervoor kiezen geen relatie aan te gaan, is het belangrijk om na te denken over de 
waarde van vriendschap. Want een mens kan wél zonder seksualiteit, maar niet zonder liefde 
en vriendschap. 
Naast Bijbelstudiegroepen bieden we jongeren de mogelijkheid van ecoaching. Via email 
kunnen ze hun vragen en gedachten delen met een coach die hen probeert verder te helpen. 
Een groot aantal artikelen op onze website hartvanhomos.nl kan daarbij behulpzaam zijn.

Sociale omgeving
Voor de sociale omgeving van homoseksuele jongeren (ouders, leeftijdgenoten, docenten, 
kerkelijk werkers, pastoraal medewerkers) verzorgt Hart van Homo’s allerlei soorten 
informatieavonden, lessen en trainingen. Pastoraat aan homoseksuele jongeren is daarin een 
belangrijk onderwerp. Medewerker Herman van Wijngaarden schreef daarover het boek Om 
het hart van homo’s (uitg. Gideon 2019), waarin veel ervaringen met homoseksuele jongeren 
verwerkt zijn.
Het is niet eenvoudig om in deze tijd een Bijbels geluid over homoseksualiteit te laten horen. 
Met de overtuiging dat God seksualiteit bedoeld heeft voor een relatie tussen man en vrouw 
maak je jezelf niet populair. Toch stimuleren we gemeenten om te geloven in de kracht van het 
evangelie, juist ook voor homoseksuele jongeren. De jongeren zelf houden we voor: God heeft 
een plan met jouw leven – niet ondanks, maar inclusief je homozijn!

In 2018 vond de aftrap plaats van Vernieuwd.com, door christenen die zelf – direct of 
indirect – te maken hadden met homoseksualiteit. Zij wilden graag in alle openheid 
ingaan op vragen, dilemma’s en worstelingen van hun medechristenen op dit vlak, en 
ook op vragen rond het thema ‘transgendergevoelens’. Daarbij was hun vertrekpunt 
dat God zowel je lichaam als je seksualiteit met een doel geschapen heeft. En dat Hij 
ons Zijn visie daarop in de Bijbel aanreikt.

Moraliteit is een uiting van een wereldbeeld. Bijbelse moraliteit is dus een uiting van een 
Bijbels wereldbeeld. De grenzen ten aanzien van seksualiteit die God in de Bijbel stelt, zijn 
geen losse teksten. Door wedergeboorte ontstaat een andere manier van leven, een wandel 
met de Heere Jezus. Dat nieuwe leven past bij het Bijbelse wereldbeeld. Om daadwerkelijk in 
dat nieuwe leven te ‘wandelen’, hebben we de kracht van de inwonende Heilige Geest nodig. 
Het is de kerntaak van Vernieuwd.com om dat Bijbelse wereldbeeld duidelijk te maken, door 
gereedschappen te ontwikkelen om op een frisse manier Gods visie op seksualiteit 
bespreekbaar te maken in kerken en tussen christenen. We hebben elkaar nodig! We doen dit 
op verschillende manieren:

1. Nieuwe boeken
Tot nu toe hebben we meegewerkt aan het uitgeven van drie boeken. In Homoseksualiteit: 
Bijbelspastorale overwegingen in de 21ste eeuw (2019) gaat Philip Nunn op zoek naar het 
doel en de grenzen van seksualiteit volgens de Bijbel. Hij beantwoordt tal van veelgestelde 
vragen. In Geloofwaardig: Over kerk en homoseksualiteit (2019) geeft Ed Shaw waardevolle 
adviezen rond de vraag hoe een kerk, júíst op grond van de Bijbel, op een opbouwende 
manier kan leren omgaan met mensen met homogevoelens. En in Transgender (2020) geeft 
Vaughan Roberts een christelijke blik op het onderwerp van de genderverwarring. In het 
verlengde daarvan: kinderen worden op scholen onderwezen in een seculiere 
genderideologie. Om christenouders te helpen in gesprek te gaan met hun kinderen werken 
we aan een nieuw boek: Een Prachtig Plan.

2. Levensverhalen
Ideeën en theologie raken onze hersenen. Levensverhalen raken 
onze emoties. We willen graag een platform bieden aan christenen 
met inspirerende verhalen rond deze thematiek en hebben 
documentaires gemaakt van de levenservaring van Keesjan, Geert
Jan en Heleen. Ook hebben we een aantal korte Engelse verhalen 
voorzien van een Nederlandse ondertiteling. 

3. Infoavonden
In gemeenten, kerken en bij jeugdevenementen geven we 
presentaties over onderwerpen zoals huwelijk, seks, identiteit, 
gezag, waarheid, homoseksualiteit en genderdysforie. Daarbij 
promoten we een Bijbels wereldbeeld. Er zijn dan altijd ervarings 

Identiteit en missie van Vernieuwd

door Philip
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True Freedom Trust
Wat is True Freedom Trust?
True Freedom Trust (TFT) is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde educatieve en 
pastorale bediening die vasthoudt  aan de orthodoxe Bijbelse visie op seksualiteit, geslacht en 
relaties. Het is ons vurig verlangen om vol te zijn van genade en waarheid als we Gods Woord 
onderwijzen in kerken, op conferenties en Bijbelscholen, en als we pastorale zorg bieden aan 
degenen die worstelen met homoseksuele gevoelens en genderdysforie.

We houden conferenties in het Verenigd Koninkrijk, gericht op het aanmoedigen en toerusten 
van christenen om onwrikbaar vast te houden aan de Bijbelse leer en om te vertrouwen op de 
God van alle genade te midden van strijd en verleidingen.

Hoe we werken
De bediening wordt uitgevoerd door een klein team van betaald personeel. Daarnaast 
beschikken we over een netwerk van vrijwilligers – in het Verenigd Koninkrijk en Ierland – die 
pastorale ondersteuning kunnen bieden. Deze vrijwilligers leiden ook onze regionale 
steungroepen.

TFT is lid van de Evangelical Alliance van Engeland, NoordIerland, Schotland en Wales, die 
als motto heeft ‘Together making Jesus known’. We houden vast aan haar geloofsverklaring, 
evenals aan onze visie. We kennen geen specifieke 
band met enige denominatie, maar we hebben wel 
een theologische adviesgroep die we kunnen 
raadplegen over belangrijke kwesties van geloof en 
praktijk. 

deskundigen aanwezig om ook iets te vertellen en/of antwoord te geven op vragen van de 
aanwezigen.    
 
4. In gesprek gaan
Via de website en bij infoavonden komen we in contact met mensen die met hun seksuele of 
genderidentiteit worstelen; soms raken we in gesprek met vrienden en familieleden, 
jeugdwerkers en pastors of voorgangers van deze mensen. We gaan ook graag in gesprek 
met mensen van de krant of met tvprogrammamakers. 

5. Netwerken
We kunnen en willen niet alles zelf doen. We werken graag samen met andere christelijke 
counselors en hulpverleners, onderwijzers, schrijvers, enz. die een vergelijkbare visie 
hebben, en we promoten graag hun werk.
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Bemoedig elkaar!
Op zaterdag 13 maart 2021 staat onze ontmoetings en bemoedigingsdag 
gepland van 10.00 tot 15.00 uur op het terrein van Jeugd met een Opdracht in 
Heerde. 

Op die dag staan de onderlinge ontmoeting en bemoediging centraal. 
Ook zal er vanuit het bestuur een ‘update’ worden gegeven. Verschillende 
mensen zullen hun persoonlijke verhaal met ons delen. 

We zien ernaar uit om kennis te maken, elkaar te ontmoeten en samen te eten. 
Op de flyer vind je verdere gegevens over tijd, locatie en opgave voor deze dag.

NB Deze dag is bedoeld als samenkomst voor mensen die de doelstellingen van Onderweg.nu onderschrijven.
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op zoek naar het goede leven
vind ik mijzelf terug tussen de varkens

ik ga op weg
schoorvoetend

met knikkende knieën
het hoofd gebogen

ik zie Hem niet
die op de uitkijk staat

ik zie Hem niet
die zijn kleed optrekt

en de benen onder zich vandaan rent

Hij neemt mij in Zijn armen
Hij zegt niet: Je stinkt…

Hij zegt niet: Je ziet er niet uit…
Hij houdt mij stevig vast

Hij kust mij
en kust mij

en kust mij steeds weer

als ik voorzichtig mijn hoofd ophef
en ik de liefde in Zijn ogen zie

dan weet ik: ik ben thuis
eindelijk thuis

Thuiskomst
door Ine


