
Zeg Oscar… Ik heb een vraag over HOMOFILIE  

 

“Zegt de Bijbel nog iets over homofielen die naar de kerk gaan? Mogen die bv. 

ook aan het avondmaal deelnemen?”  

 

Beste Henk, 

Een tekst waar ik aan moet denken bij de vraag naar “homofielen die naar de 

kerk gaan” is I Korintiërs 6:10-11: “Maak uzelf niets wijs! Hoerenlopers, 

afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, 

uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen geen deel hebben aan het koninkrijk 

van God. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar nu bent u schoon gewassen; u bent 

geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest 

van onze God.” (Willibrordvertaling) Met het woord  ‘schandknapen’ wordt bedoeld mannen die 

actief zijn in de prostitutie, die gebruikt worden als mannelijke hoeren. Het woord 

‘knapenschenders’ duidt op mensen die actief zijn in homoseksuele geslachtsgemeenschap. 

Sommigen van de gemeente te Korinthe waren zo geweest. Maar er is iets met deze mensen 

gebeurd: ze zijn schoongewassen, geheiligd, gerechtvaardigd door de Here Jezus en door de Heilige 

Geest. Wat een contrast, wat een verschil!  

Ongetwijfeld zaten er in die gemeente dus mannen die een homofiele gerichtheid hadden. Ze 

kwamen uit een leven van actief zijn in de homoseksuele gemeenschap, maar daar was, doordat ze 

tot geloof waren gekomen, een einde aan gekomen. Op die manier spreekt de Bijbel dus over 

homofielen in de kerk.  

Het is een onderwerp, Henk, waar tegenwoordig heel wat over gesproken en gediscussieerd wordt. 

Veel mensen in onze samenleving zeggen dat homoseksuele gemeenschap net zo normaal is als 

heteroseksuele gemeenschap. Op alle middelbare scholen in Nederland probeerde de homolobby 

onlangs de leerlingen zelfs door middel van een door de overheid gesubsidieerd magazine wijs te 

maken dat het prima is als je je hier mee inlaat. In de Bijbel echter wordt op diverse plaatsten over 

homoseksualiteit gesproken, en altijd wordt het afgekeurd. Het is niet natuurlijk. Alleen al de wijze 

waarop wij mensen (man en vrouw) gemaakt zijn leert dat ook. En het blijkt ook dat mensen die 

zich overgeven aan homoseksuele gemeenschap daar niet de vervulling in vinden waar ze zo naar 

hunkeren.  

Dat neemt niet weg dat een ook een christen een homofiele of lesbische gerichtheid kan hebben. 

Die broeders en zusters verdienen onze hulp en aandacht. Het is een enorme strijd die zij te voeren 

hebben. Ik spreek bewust over gerichtheid omdat het woord ‘geaardheid’ doet suggereren dat je zo 

geboren bent, en dat je dus nou eenmaal zo bent en er dus niets aan te doen is. Iedere christen die 

een homofiele gerichtheid heeft kan door geloof in Christus leren om zich te onthouden van 

homoseksuele geslachtsgemeenschap, tot zijn eigen heil. Dan zal het hem of haar  het beste (wat 

mogelijk is in dit leven) af gaan. Ik heb diep respect voor broeders en zusters die hiermee worstelen 

maar toch Christus gehoorzamen door zich te onthouden. Dat zijn mensen die een groot geloof 

hebben.   

Wanneer mensen actief zijn in homoseksueel geslachtsverkeer leven zij in ongehoorzaamheid aan 

het Woord van God. Dan kunnen ze beter niet aan het avondmaal gaan. Ook heteroseksuele mensen 

die zich inlaten met ongeoorloofde seksuele daden kunnen dat beter niet doen. Binnen de gemeente 

moeten we ook het lef hebben elkaar daarop te wijzen. Omdat we het beste voor de ander willen.  

 

Zo Henk, dat is weer heel wat. Ik hoop dat het je een beetje helpt. Er is natuurlijk nog veel meer 

over te zeggen. Onthoud dat God ontiegelijk veel van je houdt. Hij houdt van de hele wereld. 

 

Tot de volgende keer. 

 

Oscar 


