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Lieve mensen, 

Behalve een predikant uit een grote stad als Utrecht of een grote plaats als de Bilt, vond COC 

midden-Nederland het ook een goed idee om iemand van het platteland uit te nodigen. Zeg 

maar een dorpsdominee. En toen kwamen ze bij mij uit....predikant in Maarssen-Dorp. 

Nu zijn er mensen die denken dat ze op het platteland -en zeker de gelovigen daar- nog 

dommer zijn dan gelovigen in de stad. 

Dat klopt... niet helemaal. 

Nee, er is zelfs ook wijsheid te vinden op het platteland! 

Wat dacht je van Herman Finkers uit Almelo die in zijn oudejaarsconference de volgende wijze 

woorden sprak over de visie van sommige kerken op homoseksualiteit. Hij zei het volgende: 

"Ho-mo-seksualiteit is volgens sommige kerken tegen-natuurlijk.  

Homoseksualiteit is tegen-natuurlijk, ja. 

Net als over het water lopen. 

En na paar dagen weer opstaan uit de dood! 

Ik bedoel, je zou dus ook kunnen concluderen dat homoseksualiteit, dus eveneens een wonder 

is". 

LHBTI'ers zijn een wonder, of zoals pater Jan van Kilsdonk hen noemde, 'een creatieve vondst 

van de Schepper'. 

Een creatief wonder ben je! 

Niet alleen de LHBTI'ers hier, maar alle mensen, iedereen is een unieke creatieve vondst, ja 

zelfs ook die ondertekenaars. 

Je moet er namelijk maar opkomen, zo'n verklaring opstellen of ondertekenen. 

Een verklaring die wel een hele grote groep mensen raakt. 

Want iedereen die niet aan het standaard heterohuwelijk voldoet is zondig. 

Happy singels, samenwonende stellen, transmensen, aseksuele mensen, regenboogfamilies en 

ga zo maar door. 

Hoe verzin je het, deze verklaring, dat is best wel creatief maar ook exclusief. 

Ze stellen dat alleen zij de waarheid kennen. 

De ondertekenaars denken exclusief. 

En daarin zijn ze helaas niet de enige. 



In de krant las ik dat uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat een op de tien Nederlanders 

de Nashville verklaring ondersteunt! 

En dat loopt door alle lagen, groepen en godsdiensten van de bevolking heen. 

En laten we eerlijk zijn, zelfs ook binnen de veelkleurige LHBTI beweging wordt exclusief 

gedacht en horen sommigen er meer bij dan anderen. 

Laat de Nashville verklaring een wake-up call voor inclusiviteit voor iedereen worden, binnen en 

buiten de kerken. 

Laten we ophouden met elkaar labelen, framen en in hokjes stoppen. 

En die Bijbel dan? Is die niet erg LHBTI-onvriendelijk?! 

Het is maar net hoe je die leest. 

In die hele dikke Bijbel met ruim 31.000 verzen staan welgeteld zeven verzen die over 

homoseks lijken te gaan, zeven! 

Dan heb je het dus over 0,02% van alle bijbelteksten. 

En hoeveel woorden heeft Jezus gewijd aan dit heel belangrijke onderwerp van 

homoseksualiteit: nul! 

En dan zijn die zeven verzen ook nog eens geschreven in een tijd dat het woord 

homoseksualiteit nog niet eens bestond.  

Net zo goed als men toen dacht dat de aarde plat was. 

Nou dat laatste geloven ze in Nashville echt niet meer en zelfs ook niet in Nunspeet, denk ik. 

Maar dat weet ik niet helemaal zeker. 

En wist je dat veel helden in de Bijbel waarop de verklaring zich beroept, helemaal geen keurig 

monogaam huwelijk hadden van één man met één vrouw? 

Koning Salomo uit de Bijbel had bijvoorbeeld maar liefst zevenhonderd vrouwen en oh ja... ook 

nog driehonderd bijvrouwen voor als er eens een mocht uitvallen van die zevenhonderd. 

Nu zullen die getallen vast een beetje overdreven zijn maar Salomo had in ieder geval seks met 

meer dan één persoon! 

Die hele verklaring is dus gebaseerd op 'cherry picking', ze hebben wat teksten uitgekozen die 

pasten in hun straatje. En dat mag!  

En weet je, ik doe precies hetzelfde. 

Waarom? 

Omdat er heel veel andere prachtige verhalen en teksten in de Bijbel staan! 

Verhalen over vriendschap, liefde, trouw en bevrijding. 

Dat je boven jezelf kunt uitstijgen als je iemand ontmoet die nog meer in jou gelooft dan jij in 

jezelf. 

Iemand die het beste uit jou tevoorschijn kan beminnen. 

Dus... 

Onderzoek alles wat geschreven staat en interpreteer de teksten ook zelf. 

En kom in opstand als er in teksten dingen staan die oproepen tot haat, moord of uitsluiting. 

Jezus kwam niet met een 'Jezus-verklaring'. 

Hij was niet druk met het ontkennen van mensen. 



Het enige wat hij deed was het bevestigen van mensen in hun bestaan. 

Jezus deed wat hij geloofde, hij had de mensen lief: hoeren, tollenaars, onaanraakbaren, 

vreemdelingen, jongeren en ouderen, zieken en gezonden, gelovigen en ongelovigen, zoekers 

en twijfelaars, armen en rijken, mannen en vrouwen en alles daar tussenin. 

Hij zei: er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 

Prachtige woorden maar hij werd wel ter dood veroordeeld. 

Maar ook dat wist hij om te buigen door het symbool van het breken van het brood en het delen 

van de wijn. 

Zoals mijn lichaam straks gebroken wordt, zo geef ik mijn leven voor jullie. 

Blijf dat telkens doen om elkaar eraan te herinneren, dat het daarop aankomt in het leven: je 

liefde en leven met elkaar delen. 

Jezus brak en werd gebroken. 

De Nashvilleverklaring heeft veel LHBTI'ers en anderen ook gebroken en geraakt. 

(Ik pak een paar 'glow in de dark' staafjes die ik boven mijn hoofd breek en buig). 

Maar zie wat er gebeurde (de gebroken staafjes lichten op in de kleuren van de regenboog). 

Tweehonderdvijftig handtekeningen tegen de liefde,  

veranderden 

in duizenden handgebaren en tekenen voor de liefde.  

Een wonder. 

Licht, liefde en leven voor iedereen! 

Moge het zo zijn! 


