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Als God had gewild dat ik een hetero vrouw was had ie me wel zo geschapen...... een 

fantastische drogreden! 

Maar ik geloof dat onze diversiteit, in lijven en lieven, een prachtige weerspiegeling is van de 

creativiteit en veelzijdigheid van onze God. 

Wie zwart/ wit denkt vindt een grijze dreigende God. 

Ik geloof in een lichtvoetige kleurrijke geloofstraditie en veelkleurige mensen. 

Daarom ontsteken wij straks een veelkleurig licht! 

En ik, geschapen naar Gods beeld, ontsteek, 

opnieuw beschadigd door harde oordelen van christelijke traditie,   

in alle weerloosheid en liefde een kaarsje mee. 

Dat licht van God, dat in ons huist, mag in alle openheid stralen. 

Zie de verrukkelijke hemelse gein als de liefdeloze woorden vallen . 

Alsof heel Nederland uit de kast komt! 

Een minister staat op. Kerken en gemeentes hijsen de vlag.  

Zelden zagen we zoveel regenboog wapperen!  

En die vlag is natuurlijk ook een Bijbelse vlag.  

Die regenboog vlag is Gods verbondsvlag. 

Wij zijn de mensen van wie God onvoorwaardelijk houdt. Voor altijd. 

En veel belangrijker dan onze voorkeur voor lijf of lief is Gods opdracht: 

Leef zo dat een ieder in vrijheid kan leven en groeien.  

Onze God spiedt niet in onze slaapkamers.  

Maar zet ons in zijn prachtige veelzijdige wereld. 

Om te verzorgen, om te bewaren.  

God is ons vooruit en daagt ons uit 

de kast en uit de kerk.  

Vraagt ons om duister te verlichten.  

En elkaar trouw te zijn. 

Elke hetero zoals elke lesbo.  

Elke metroman en elke transgendervrouw.  

En alle veelkleurigheid van onze regenboog daartussen. 



Ik geloof in een God die glimlachend ziet hoe wij liefde willen beschermen. 

Liefde en licht overwinnen het kwaad. 

En God ziet wederom dat het goed is, hier op ‘t Domplein.  

Zeer goed. 


