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Homo’s en kerken hebben het moeilijk met 
elkaar. Homo’s voelen zich vaak onveilig en 
afgewezen. Kerken lukt het slecht om met een 
Bijbels standpunt ook de homo’s zelf vast te 
houden. Onderzoek suggereert dat maar liefst 
2/3 van de christelijke homo’s op den duur de 
kerk verlaat. Wie kan daarmee vrede hebben?

In dit spanningsveld vormt het boek Adam en 
Evert leerzame lectuur. Het is geschreven door 
de hoogleraar praktische theologie aan de Vrije 
Universiteit, Ruard Ganzevoort, mede op basis 
van scripties van twee jongere theologen, Erik 
Olsman en Mark van der Laan. Het boek verhel-
dert die spanning en wil er iets aan doen. 
Op basis van interviews met tien jonge homo’s 
uit orthodox-christelijke en evangelische kring 
analyseren de schrijvers verschillende beelden 
die de omgang met homoseksualiteit sturen. De 
één kijkt ernaar als uiting van gebrokenheid, de 
ander als zonde. Voor een derde domineert res-
pect voor het andere, terwijl een vierde ‘jezelf 
zijn’ centraal stelt. Voor elk van deze beelden 
bieden de schrijvers handreikingen om homo’s 
pastoraal te begeleiden. Daarbij is het doel dat 
zij dichter bij God, zichzelf en andere mensen 
komen. 
Die begeleiding kent ook een ethische dimensie. 
Volgens het boek moeten homo’s zelf de vraag 
beantwoorden hoe zij met hun homoseksuali-
teit zullen omgaan. Ouders, kerk en pastores 
mogen niet voor hen denken. Op hun bord ligt 
een andere ethische vraag: hoe bieden wij een 
thuis aan wie anders is en gemakkelijk buiten-
gesloten wordt? Het gaat om het onderhouden 
van relaties, niet om het communiceren van 
standpunten. Dat laatste kan niet eens, omdat 
volgens de schrijvers de bekende Bijbelteksten 
rond homoseksualiteit geen eenduidige conclu-
sies toelaten. Wil je mensen niet van God en 
kerk vervreemden, dan vergt dat een open en 
gelijkwaardig gesprek. Zij reiken daarvoor spel-
regels aan. 

Respectvol
Het boek leest aangenaam en is leerzaam. Het Het boek leest aangenaam en is leerzaam. Het 
biedt veel en meestal goede informatie. Het 
ademt een oprechte, open en respectvolle sfeer. 
Bijzonder is de manier waarop de auteurs zich 
inleven in beelden van homoseksualiteit die zij 
zelf niet delen. Eerlijk geven zij bovendien mo-
gelijke kritiek bij hun eigen benadering weer. Zij 
houden zich duidelijk aan hun eigen spelregels. 
Toch kan ik niet met hen instemmen. Hun on-
derzoek lijkt speciaal gericht op orthodox-chris-
telijke en evangelische kerken, maar hun visies 
op pastoraat en ethiek zijn niet orthodox of 
evangelisch. In allebei klinkt een modern libe-
raal tolerantiebegrip door. Bij alle vriendelijk-
heid ondermijnt dat de orthodoxe en evangeli-
sche positie. Eigenlijk is de boodschap: wil jullie 
soort kerken minder spanningsvol omgaan met 
homoseksualiteit, dan moet je toch wat vrijzin-
niger worden.
Een pastor is volgens hen tolk en gids. Hij res-
pecteert het verhaal van de ander en brengt dit 
in dialoog met het verhaal van de christelijke 
traditie. Zo mag die ander zelf een weg met God 

vinden. Maar wie het houdt bij ‘het verhaal van 
de christelijke traditie’, spreekt van onderop. 
Gods evangelie komt echter principieel van bo-
ven. Spreken van onderop komt inderdaad uit 
bij een gelijkwaardige dialoog die open laat hoe 
iemand met God verder gaat. Gods evangelie 
vraagt juist om een levensweg die daarmee 
overeenstemt. Vanuit ‘Gods verhaal’ moet je le-
vensverhaal worden gepeild, bekritiseerd en 
door Gods Geest herschreven. Daarom spreekt 
de Bijbel over pastoraat ‘met het woord’ en ‘naar 
de leer’. Tolkend en gidsend mag een pastor er 
niet voor weglopen om waar nodig ook inhou-
delijk richting te wijzen. 

Deugdethiek
Ook de bijpassende ethische opvatting uit dit Ook de bijpassende ethische opvatting uit dit 
boek deel ik niet. De schrijvers kiezen voor een 
deugdethiek in plaats van een gebodsethiek. Die 
move wordt steeds gangbaarder bij diegenen die 
willen rechtvaardigen dat er geen inhoudelijke 
richting gewezen hoeft te worden. Of een homo 
wel of geen relatie onderhoudt, maakt niet uit, 

zolang hij of zij christelijke eigenschappen als 
liefde en trouw vertoont. Ik deel de visie dat be-
langrijke delen van de Bijbelse ethiek goed pas-
sen bij een deugdethiek. Alleen, nergens in de 
Bijbel wordt dit in mindering gebracht op het 
concreet aanwijzen van goed en verkeerd han-
delen of op geboden. 
Teleurstellend is de behandeling van de bekende 
Bijbelteksten rond homoseksualiteit. De auteurs 
geven kort maar eerlijk de verschillende visies 
op deze passages weer. Maar daarmee willen zij 
niet meer dan onderbouwen dat het niet helder 
ligt en dat de kerk dus meer praktijken naast el-
kaar moet tolereren. Zeker van theologen mag je 
verwachten dat zij naar beste weten zelf een 
keuze maken en vertellen hoe zij Gods stem in 
deze passages hebben vernomen. Uitlegverschil-
len op zo’n ingrijpend punt vragen er toch om 
dat je biddend en werkend verder probeert te 
komen? Anders zeggen wij onbedoeld tegen 
God: ,,God, misschien maakt u ons in de Bijbel 
wel rechtstreeks iets duidelijk rond homoseksu-
aliteit, maar nu wij als mensen uw woorden ver-

schillend uitleggen, laten we uw inbreng verder 
maar buiten beschouwing”. 

Profetisch
Met hun open benadering hebben de auteurs Met hun open benadering hebben de auteurs 
een duidelijke agenda. Want zij weten ineens 
wel profetisch direct te spreken over de nood-
zaak van een beeldenstorm. Als de genoemde 
beelden van homoseksualiteit mensen in de 
knel brengen, moeten voorgangers die stuk-
slaan. Ook zegt één van hun spelregels voor het 
gesprek onomwonden dat het de kerk niet moet 
gaan om duidelijke antwoorden maar om ruim-
te voor ieder om op een eigen manier met God 
verder te kunnen. Liberale tolerantie dwingt al-
tijd ruimte af voor de individuele keuzevrijheid.
Veelzeggend is dat Ganzevoort elders christelij-
ke scholen het recht heeft ontzegd om van ho-
moseksuele leerkrachten een celibataire leef-
wijze te vragen. Wie Evert niet aan een Adam 
maar alleen aan een Eva wil verbinden, krijgt 
onherroepelijk te maken met de dictatuur van 
deze tolerantie.

Evert en Eva

FOTO ANP ILVY NJIOKIKTJIEN


