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Lieve mensen,  

Niets heeft in de afgelopen week de gemoederen zo bezig gehouden als de Nashville-

verklaring. Een document van behoudende Amerikaanse christenen, nu in het Nederlands 

vertaald en gepresenteerd. 

Een document dat stelt dat het in strijd is met Gods bedoelingen om jezelf bewust te willen zien 

als persoon met een homoseksuele- of transgenderidentiteit. 

Dat heeft pijn gedaan, veel pijn gedaan. 

Bij niet gelovigen en bij gelovigen. 

Pijn bij mensen die na veel strijd uit de kast gekomen zijn. 

Pijn bij mensen die hun seksuele identiteit niet durven accepteren, laat staan ervoor durven 

uitkomen. 

Pijn bij mensen die 'het' wel mogen zijn, maar 'het' niet mogen doen. 

Pijn bij mensen die de communie geweigerd wordt, het Lichaam van Christus. 

Pijn bij mensen die hun liefde niet openlijk mogen delen en van God een zegen vragen over hun 

leven samen.  

Wat kun je doen, als kerk, die het met de Nashvilleverklaring niet eens is? 

Hier in de Domkerk hebben we allereerst gauw de regenboogvlag opgezocht en uitgestoken. 

Die hebben we altijd klaarliggen, voor gevallen zoals dit. De regenboogvlag is Gods vlag, want 

God is veelkleurig. God houdt van diversiteit. 

En op de Facebookpagina van de Domkerk hebben we gezet: 

De Domkerk herkent zich totaal niet in de zogenaamde Nashville - verklaring.  

Hier in de Domkerk ben je welkom wie of wat je ook bent, zonder onderscheid in geloof, 

huidskleur of seksuele identiteit. Hier mag je volledig meedoen met alles wat je bent, als 

voorganger, ambtsdrager en gemeentelid. 

In de eerste helft van de 90-er jaren van de vorige eeuw is hier in de Domkerk het eerste 

'homohuwelijk' ingezegend, het huwelijk van Peter en Gerrit.  

En binnenkort doen wij dat met alle liefde weer, het huwelijk inzegenen, nu van twee jonge 

vrouwen, Meike en Agatha. Omdat we geloven dat God liefde is. Omdat we geloven dat God 

ons lief heeft, mèt alles wat ons maakt tot wie we zijn. 



En elk jaar doen we als Domkerk mee in de programmering van het Midzomergrachtfestival met 

een Gay-Sing In. Dan zingen we steevast het lied dat we gisteren hier ook in de zondagse 

eredienst als slotlied gezongen hebben: 

Ongestraft mag liefde bloeien: 

'God verhoede dat er iemand  

in de liefde wordt gekrenkt. 

Ware liefde oordeelt niemand,  

maar aanvaardt haar als geschenk.' 

'Wie voor liefde is geschapen,  

vreest ook niet bij tegenwind. 

Liefde is het hemels wapen,  

dat de angsten overwint.'     

Zo moge het zijn.. 


