
36  Gay News 272  april  2014

religion

door Martin Maassen

De Bible Belt is een verzamelnaam voor 

die delen in Nederland waar de orthodox-

christelijken, ook wel bevindelijk 

gereformeerden of refo’s genoemd, 

een aanzienlijk deel van de bevolking 

uitmaken. De Bible Belt strekt zich als 

een lint uit van de Zeeuwse eilanden via 

het Rivierengebied en de Veluwe tot aan 

plaatsen als Staphorst, Rijssen en Urk. 

Refo’s behoren tot kerkgenootschappen als 

de Gereformeerde Gemeente, de Hersteld 

Hervormde Kerk en de Gereformeerde Bond 

in de Hervormde Kerk.  

Er wordt vrijwel nergens 

meer geworsteld met het 

thema homoseksualiteit dan 

in reformatorische kringen. 

Veel boeken, brochures 

en conferenties zijn en 

worden er aan gewijd. 

Strak in het pak zittende 

mannenbroeders komen 

zwetend en zwoegend telkens 

tot hetzelfde standpunt: je mag wel homofiel 

zijn maar niet homoseksueel doen. Alleen al 

daarom is het bijzonder te noemen dat er nu ook 

eens boek verschijnt van een reformatorische 

“ervaringsdeskundige.”

Herman van Wijngaarden is staflid van de 

hervormd-gereformeerde jeugdbond (HGJB*) en 

homoseksueel, hoewel die laatste aanduiding 

misleidend is. Tot voor kort werden mensen als 

Van Wijngaarden in reformatorische kringen 

principieel homofiel genoemd. Immers, je mag 

het wel zijn, maar niet doen. Van Wijngaarden 

schreef een “welkome handreiking voor 

jongeren die weten – of te weten komen – dat 

zij homo zijn.” Hij schreef zijn boek “door de 

bril van God” en die is 

blijkbaar onverbiddelijk: 

“homoseksualiteit is niet 

zoals God seksualiteit 

oorspronkelijk bij de 

schepping bedoeld heeft.” 

Immers: “Alles wat in de 

Bijbel over homoseksualiteit 

geschreven staat, is tenslotte 

negatief en afkeurend.” 

Vanuit die aannames schreef 

van Wijngaarden Oké, ik ben 

dus homo. 

Je bent homo en je wilt Jezus 

volgen. Wat staat je dan te 

doen? Van Wijngaarden geeft 

handzame tips:

1. “Accepteer dat je homo 

bent. [...] Hoe het ook komt 

dat jij homoseksueel bent 

geworden het is niet buiten 

Gods vaderlijke hand om 

gegaan. Hij weet ervan dat 

jij homo bent en Hij heeft er 

een plan mee. Dat plan zul 

je alleen ontdekken als je je 

homo-zijn bewust, vanuit 

een positieve houding, onder 

ogen ziet, God weet er raad 

mee!” 

2. “Kom ermee in het licht.” 

Als je dat niet doet “krijgt 

het de kans om zijn eigen wegen te gaan. En dat 

zijn vaak je duistere wegen, waar je geen controle 

over hebt.” Van Wijngaarden doelt op porno en 

vluchtige sekscontacten. 

3. “Maak bewuste keuzes.” “’t Beste wat je kunt 

doen, is nog een beetje genieten van de zonde.” 

Van Wijngaarden legt schielijk uit dat dit niet zijn 

mening is. Het gaat hem erom dat je jezelf “niet 

als slachtoffer van je gevoelens ziet.” “Vertrouw 

je ermee toe aan God die dit in jouw leven heeft 

toegelaten: ‘Oké, ik ben dus homo... en ik wil 

  Homo zijn 
        en Het niet doen

Glas-in-loodraam uit 1882 met David en Jonathan in St Mark’s Portobello, Edin-
burgh, Schotland / David and Jonathan window in St Mark’s Portobello, Edinburgh, 
Scotland, created in 1882
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ermee omgaan zoals U dat van mij verlangt.’”

 

Wat dat laatste betreft maakt Van Wijngaarden 

duidelijke keuzes. Dat begint al bij de 

definitiekwestie. Is een homo in refokringen nou 

“homofiel” of “homoseksueel”? Dat laatste zou 

suggereren dat er sprake is van een seksuele 

relatie en dat mag niet van God. Toch kiest Van 

Wijngaarden voor de term homoseksueel. Hij 

vindt, heel verrassend, het onderscheid tussen 

het zijn en het doen niet houdbaar: “Ook iemand 

die geen homoseksuele relatie heeft, ‘doet’ iets 

met zijn homo-zijn. Daarvoor hoort het teveel bij 

wie je bent.” Overigens laat Van Wijngaarden niet 

na om te benadrukken dat homoseks taboe is: 

“Als je een homoseksuele relatie aangaat, sta je 

buiten het heil van God.” Waar het hem om gaat 

is dat je naar je homoseksualiteit kijkt “door de 

bril van God.” “Homoseksualiteit is niet zoals 

God seksualiteit oorspronkelijk bij de schepping 

bedoeld heeft. Het is een gevolg van de zondeval.” 

In dat licht bezien is homoseksualiteit net zoiets 

als een handicap: “als jij met een handicap 

geboren wordt, is dat niet jouw schuld.”

 

Van Wijngaarden legt zijn standpunten uit met 

Bijbelteksten uit het Oude Testament, zoals 

die over Sodom en Gomorra (Genesis 19). En 

Paulus doet er in het Nieuwe Testament nog 

flink wat schepjes bovenop. Daar doen David 

en Jonathan niets aan af. Hoewel David van 

Jonathan zegt dat zijn liefde hem “wonderlijker 

was dan de liefde van vrouwen” (2 Samuel 

1:26) weet Van Wijngaarden dat er tussen hen 

geen sprake was van seksualiteit. David en 

Jonathan waren “soulfriends” en dat mag, 

volgens Van Wijngaarden. Die 

laatste stellingname leverde 

hem in refokringen de nodige 

kritiek op. Van Wijngaarden ziet 

homo’s wel samenwonen, al kent 

hij de nodige aarzelingen. Ook 

als je “níet de slaapkamer met 

elkaar deelt” kan de kat toch op 

het spek gebonden worden. Het 

vlees is zwak. Daar helpen geen 

vaderlijke bezweringsformules 

van Van Wijngaarden tegen, zoals: 

“Hoewel je met elkaar erg intiem 

bent, is de vriendschap celibatair. 

Je hebt dus geen seks met elkaar, 

want deze vorm van intimiteit 

heeft God voorbehouden aan de 

huwelijksrelatie russen een man en 

een vrouw.” Misschien is daarom 

een leefgemeenschap een meer 

“heilzame samenlevingsvorm,” daar 

zouden de verleidingen minder 

groot zijn...

Homoseksualiteit en refo’s, het 

blijft een onmogelijke combinatie. 

Noot

* “De HGJB (hervormd-gereformeerde 

jeugdbond) wil samen met de gemeenten 

kinderen, tieners en jongeren helpen 

om met en voor God te leven. De HGJB 

gelooft dat het Woord van God voor 

iedereen en in alle situaties betrouwbaar 

is” (informatie van de website van de 

HGJB).

Herman van Wijngaarden, Oké, ik ben dus 

homo. Zoetermeer: Jes! / Boekencentrum, 

2013, 72 blz., ISBN 9789023920984. Wie 

nog wat verder in de materie van kerk en 

homoseksualiteit wil duiken, kan Adam 

en Evert van Ruard Ganzevoort e.a. lezen. 

Zie daarvoor ook het artikel in Gay News 

van december 2010.  

Lot voorkomt dat Sodomieten de engelen verkrachten, 
gravure door Heinrich Aldegrever, 1555 / Lot prevents 
Sodomites from raping the angels, engraving by Heinrich 
Aldegrever, 1555
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