Vernieuwd leven
Over Jezus volgen, het huwelijk en seks,
homoseksualiteit, identiteit en een veilige kerk

Vernieuwd

Basics
Een christen is iemand die zich
van zijn of haar zonde heeft
bekeerd, in God gelooft, en zijn
of haar leven aan de Heer Jezus
heeft gegeven. Hij of zij is vergeven,
gered en een kind van God geworden. Met de wedergeboorte begint
er een nieuwe manier van leven.
Een nieuw begin
“Jezus antwoordde: Luister
goed, wie niet opnieuw geboren
wordt, kan het Koninkrijk van
God niet ontdekken… Wie naar
mijn woorden luistert en gelooft
in Hem Die Mij gestuurd heeft,
heeft eeuwig leven. Zo iemand
wordt niet veroordeeld, maar is
overgeplaatst uit de dood
in het leven.”
Johannes 3:3, 5:24 Het Boek
Een nieuwe eigenaar
“Of weet u niet, dat uw lichaam
een tempel is van de Heilige
Geest, Die in u is en Die u van
God hebt ontvangen, en dat u
niet van uzelf bent? U bent
immers duur gekocht. Verheerlijk
daarom God in uw lichaam

en in uw geest, die van God zijn.”
1 Korinthe 6:19
Een nieuwe richting
“Daarna zei Hij tegen allen die
bij Hem waren: Wie bij Mij wil
horen, moet zichzelf volledig
onbelangrijk vinden. Hij moet
iedere dag zijn kruis dragen en
dicht bij Mij blijven.”
Lukas 9:23 Het Boek
“Heel de Schrift is door God
ingegeven en is nuttig om
daarmee te onderwijzen, te
weerleggen, te verbeteren
en op te voeden in de
rechtvaardigheid…”
2 Timotheüs 3:16
Een nieuwe bron van
kracht
“Hem nu Die bij
machte is te doen ver
boven alles wat wij
bidden of denken,
overeenkomstig de
kracht die in ons
werkzaam is…”
Efeze 3:20

Bijbelteksten: HSV, tenzij anders vermeld

Hoe denk je?
Een leven in overvloed
“De dief komt alleen
maar om te stelen, te
slachten en verloren
te laten gaan; Ik ben
gekomen, opdat zij leven
hebben en overvloed
hebben.” Johannes 10:10

“Onze manier
van denken
bepaalt onze
levenswandel”

In Europa is de manier van denken beïnvloed door onze kerkelijke achtergrond
maar ook door modern en postmodern
denken.
Modern:
• Het gaat om feiten, niet om geloof
• Alles moet een natuurlijke oorzaak
hebben – het kan niet anders
• Wetenschappers vertellen ons hoe
we over waarheid moeten denken
Postmodern:
• Blijf in gesprek, maar trek geen
conclusies
• ‘Zeker weten’ is arrogant; blijven
twijfelen laat zien dat je nederig bent
• Sociologen en psychologen
vertellen ons dat iedereen zijn of
haar eigen ‘waarheid’ mag hebben –
en die moet gerespecteerd worden
Wat openbaart God over waarheid?
“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de
Waarheid en het Leven.”
Johannes 14:6
“Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is
de waarheid.”
Johannes 17:17

Moraliteit

Wie bepaalt wat goed of
slecht is?
Christelijke moraliteit heeft drie
elementen. In Gods ogen zijn
die alle drie even belangrijk:
1. Persoonlijke kwaliteit: rein
denken, de juiste houding en
motivatie hebben
2. Geen botsing: je medemens
respecteren
3. De juiste bestemming: alles
doen tot eer van God
De focus voor huidige seculiere
moraliteit is beperkt tot het

tweede element: ‘Als je ergens
zin in hebt en daarmee niemand
kwaad doet, dan mag het’.
Hoe zal ik dan leven?
Een nieuwe manier van leven
begint met een nieuwe manier
van denken.
“En wordt niet gelijkvormig aan
deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van
uw denken, opdat u beproeft
wat de goede, welbehaaglijke
en volmaakte wil van God is.”
Romeinen 12:2 TELOS

Seksualiteit en het huwelijk
In de Bijbel is God zeer
positief over seks
• God schiep man en vrouw
naar Zijn beeld
• Seks tussen man en vrouw is
door God bedacht
• Seks binnen het huwelijk is
goed, mooi, heilig en door God
gezegend
Het huwelijk is Gods ontwerp
• Een huwelijk is een verbond
tussen God en een man en
een vrouw
• In de Bijbel is een huwelijk
altijd een relatie tussen een
man en een vrouw
• Bij Bijbelse instructies over het
gezin vind je instructies voor
mannen en vrouwen, vaders
en moeders. (Efeze 5,
Kolossenzen 3, 1 Petrus 3)

• Door het huwelijksverbond wil
God ons ook iets laten zien
over Zijn relatie met Zijn volk,
met Israël en met de kerk
“Jezus zei, hebt u niet gelezen
dat Hij Die de mens gemaakt
heeft, hen van het begin af
mannelijk en vrouwelijk gemaakt
heeft, en gezegd heeft: Daarom
zal een man zijn vader en
moeder verlaten en zich aan
zijn vrouw hechten, en die twee
zullen tot één vlees zijn, zodat
zij niet meer twee zijn, maar één
vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat
niet scheiden.”
Mattheus 19:4-6

“Omdat de definitie
van het huwelijk van
God Zelf komt,
heeft de mens geen
gezag om die te
veranderen”

Homoseksualiteit
Net zoals de Bijbel consequent
positief is over seks binnen het huwelijk, is de Bijbel ook consequent
negatief over homoseks.
Romeinen 1:24-32
Hier zien we wat er gebeurt als
een samenleving zich afkeert
van God, wanneer het schepsel de plaats van de Schepper
inneemt. Homoseks is een van
de zonden die maatschappelijk
geaccepteerd wordt. Seks tussen mannen of tussen vrouwen
wordt hier als tegennatuurlijk
omschreven.

1 Timotheüs 1:9-10
Homoseks, ook met liefde en
tussen vrienden, was bekend in
die tijd. Hier wordt het genoemd
in een lijst van sociale zonden
die ‘tegen de gezonde leer
ingaan’.
1 Korinthe 6:9-11
Hier leren we dat een homoseksuele relatie samen met een
aantal andere zonden passen bij
‘onrechtvaardigen’: bij ongelovigen die Gods gezag over hun
levens niet erkennen. Zulke
mensen ‘zullen het Koninkrijk
van God niet beërven’.

Is dit verbod op homoseks iets nieuws?
Leviticus 18:22 en 20:13
Hier in de Wet van Mozes leren
we dat God homoseks verboden
heeft voor de Israëlieten: “U mag
niet slapen met een mannelijk
persoon, zoals u met een vrouw
slaapt. Dat is een gruwel”. Net zoals het offeren van kinderen, is het
verbod algemeen en niet beperkt
tot religieuze diensten. God keurt
homoseks tussen de heidenvolken ook af (Leviticus 20:22-23).

Gevoel, begeerte en gedrag
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Morele
status

Verleiding.
Constatering
van een
gevoel: dat je
je aangetrokken voelt.

Fantasieën.
Voorbereiding.
Zonde in je
hart.

Rebellie.
Zondige
gedragingen.

Ervaring van
Eva in Genesis
3:6. God zei:
eet niet.

Ze zag dat de
boom goed en
mooi was.

Ze begeerde de
boom. Ze nam
van zijn vrucht.

Ze at van de
vrucht.

Ervaring van
Achan in
Jozua 7:21.
God zei: neem
niks.

Hij zag een
mooie mantel,
zilver en goud.

Hij begeerde de Hij bracht het
mantel, het zilver naar zijn tent
en het goud.
en verborg
het in de
grond.

Onderwijs
van Jezus in
Mattheüs
5:28. God zei:
pleeg geen
overspel.

Een man ziet
een vrouw (en
is zich ervan bewust dat ze mooi
of aantrekkelijk
voor hem is).

Als de man de
vrouw begeert
pleegt hij overspel met haar in
zijn hart.

De man
pleegt daadwerkelijk met
zijn lichaam
overspel met
haar.

Seksuele intimiteit en seksuele gemeenschap zijn
goed en hebben de zegen van God, maar alleen
binnen de context van een huwelijksrelatie tussen
een man en een vrouw. Seksuele gemeenschap in
welke andere relatie dan ook keurt God af.

De status van homogevoelens
Waar komen homogevoelens vandaan? Elk verhaal lijkt anders. Wat is
erover te zeggen?
1. Ziekte? Echt niet. Dus praten
over ‘genezing’ is niet passend.
2. Psychische aandoening? Het
zijn normale mensen. We zouden
homogevoelens niet zo willen
beschrijven.
3. Invloeden vanuit de jeugd?
Volgens onderzoek spelen invloeden vanuit de (veelal vroege) jeugd
inderdaad vaak een rol in de ontwikkeling van de belevingswereld.
4. Demonische gebondenheid?
In de Bijbel zien we dat demonen
bestaan en dat ze lichamelijke en
psychische problemen kunnen
veroorzaken of verergeren. Dit is
een mogelijkheid, maar zeker geen
regel.
5. Aangeboren? Voor heel wat
mensen voelt het echt zo. En hoewel er volgens recent onderzoek
voor zover bekend geen homogen
bestaat, wordt inmiddels wel aan-

genomen dat bepaalde genetische
invloeden een rol kunnen spelen.
6. Scheppingsvariant? Met
als idee dat homoseksualiteit in
beginsel vóór de zondeval al zou
hebben bestaan. Wij vinden dat niet
in de Bijbel terug. Mensen die zo
denken, staan vaak open voor een
homorelatie.
7. Zonde? Dit lijkt ons een verwarrende aanduiding, omdat het
woord ‘zonde’ vaak in verband
wordt gebracht met persoonlijke
keuzes en verantwoordelijkheden.
Zie het schema op de vorige pagina.
8. Een uiting van gebrokenheid?
Dit achten wij een belangrijke aanduiding, omdat de nadruk erop valt
dat ‘God het niet zo bedoeld heeft’.
Samengevat: homogevoelens zijn
een voorbeeld van de gebrokenheid
van de schepping. Naar de huidige
stand van de wetenschap zijn deze
gevoelens het vermoedelijke gevolg
van een combinatie van genetische,
familie- en omgevingsinvloeden.

Identiteit: Wie ben ik?
Identiteitsmodel: maak een verschil
tussen je kernidentiteit en je andere
persoonlijke eigenschappen

Mijn IDENTITEIT…
Mijn SECUNDAIRE
Identiteit

Mijn KERN
Identiteit
Andere persoonlijke
eigenschappen

Waaraan ontleen jij je kernidentiteit?
Van BUITENAF bepaald…

Mijn KERN
Identiteit

Van BINNENUIT bepaald…

Mijn KERN
Identiteit

Verkeerde bronnen
• Ik ben wat ik heb
• Ik ben hoe ik er uit zie
• Ik ben wat ik doe
• Ik ben wat anderen over me zeggen
• Ik ben wat anderen van mij hebben gemaakt
• Ik ben wat ik voel
• Ik ben wat ik vrees
- Ik ben wat ik wil

Ik bepaal zelf
wie ik ben

Tip: Verbind nooit je kernidentiteit met een
eigenschap van je gebrokenheid. Negeer je
gebrokenheid niet – maar deze maakt deel uit
van je ‘andere eigenschappen’

Identiteit: Wie ben ik in Gods ogen?
Wat God over mij zegt - over wie ik ben - dát is wie
ik werkelijk ben!
Van BOVENAF bepaald…

Eerste schepping:
• Ik ben een mens
• Ik ben Gods beelddrager; ik
weerspiegel God als een man
of als een vrouw
Nieuwe schepping:
• Ik ben voor altijd een kind
van God
• Ik ben geen zondaar meer,
maar een heilige (die nog af en
toe zondigt)
• Ik ben een dienaar van God

God
bepaalt
wie ik
ben

Mijn KERN
Identiteit

• Ik ben een tempel van de
Heilige Geest
• Ik ben deel van het lichaam
van Christus
• Ik ben licht en zout in deze
wereld

“Accepteer de
identiteit die God je
gegeven heeft.
Ontspan, wees jezelf,
en leer te leven naar
de manier waarop
God je ziet.”

Een veilige kerk
Wat is voor mij, als homo, een veilige kerk?
Dat is een gemeente waar…
… een sfeer van liefde, genade
en vergeving heerst.
… we niet krampachtig omgaan
met gebrokenheid.
… getrouwde mensen geen
bijzondere plek in de gemeente
hebben ten opzichte van de
singles.
… we samen proberen - als Gods
familie! - het heilige en warme Vaderhart van God centraal te stellen.
… de toewijding áán en opoffering vóór Jezus niet alleen van
homo’s, maar ook van hetero’s
wordt verwacht; lijden hoeft
daarbij niet te worden gemeden.

… we zoveel van elkaar houden,
dat we de waarheid tegen elkaar
durven te zeggen, ook als dat
soms pijn kan veroorzaken.
… we elkaar aansporen het
huwelijk in ere te houden, onder
andere door seks alleen binnen
het huwelijk te bedrijven en samenwonende stellen erop aan
te spreken hun levenswandel op
orde te brengen.
… we opbouwende en gezonde
vriendschappen promoten.
… we elke gelovige bemoedigen
zijn of haar kernidentiteit in
Christus te vinden, en uit die
identiteit te leven.

“Ik kan zonder seks leven,
maar niet zonder liefde”
“Intimiteit en seks zijn niet hetzelfde”
“Heteroseksualiteit is geen vrucht van
de Heilige Geest; zelfbeheersing wel”
“Zelfverloochening en Jezus volgen
brengen leven in overvloed”

Meer weten? Ga naar vernieuwd.com
Een open en Bijbelse website met info en verhalen
over geloof, homoseksualiteit en genderdysforie.

De boodschap?

Dat er een begaanbare weg is.
Sterker nog, een weg waarop jij, hij of zij kan floreren!

