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Notitie homoseksualiteit

Geachte broeders en zusters,

De afgelopen 2 jaar hebben we in onze gemeente op diverse momenten gesproken 

over homoseksualiteit en de christelijke gemeente. Bezinning, gebed en dialoog op 

verschillende momenten en in verschillende samenstellingen. Soms naar aanleiding 

van vragen vanuit de kerkenraad en dan weer naar aanleiding van vragen uit de 

gemeente. In maart 2017 heeft u een eerste notitie ontvangen van de kerkenraad1. 

Deze is in diverse kringen besproken en daarop hebben we reacties ontvangen. 

Na een gemeenteavond is vervolgens met een groep gemeenteleden doorgesproken 

over het onderwerp in november 2018. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor uw 

reacties, meebidden en meedenken over dit gevoelige onderwerp. 

Hoewel het onderwerp in het voorjaar (2019) opnieuw zeer actueel is geworden, 

is de dialoog in onze gemeente gestart naar aanleiding van een adviesrapport van 

ons landelijke kerkverband ten aanzien van de openstelling van de ambten voor 

broeders en zusters die in een homoseksuele relatie leven. Hoewel de ingestelde 

commissie daar in meerderheid positief op adviseerde, is deze vraag door de 

landelijke vergadering niet positief beantwoord. Met klem is wel uitgesproken dat 

wij als kerken geroepen zijn om voor homoseksuele gemeenteleden een veilige plek 

te bieden.

De kerkenraad is zich er nadrukkelijk van bewust dat de dialoog over dit onderwerp 

– en ook andere ethische onderwerpen – niet stopt bij het uitbrengen van een 

handreiking of notitie. Wij zullen met elkaar verder gaan, biddend, gericht op het 

navolgen van onze Verlosser Jezus Christus, en met een geopende bijbel. 

Bijgaand ontvangt u een pastorale notitie2 die is geschreven door onze predikant 

Ton Vos. De kerkenraad onderschrijft de pastorale lijn van deze notitie. We vinden 

deze waardevol om te gebruiken als leidraad voor pastoraat en de concrete 

invulling van wat een veilige plaats in de gemeente inhoudt, ook al is deze notitie 

de weergegeven visie van de predikant en niet door de kerkenraad vastgesteld. Die 

veilige plaats geldt natuurlijk voor alle leden en niet alleen voor homoseksuele3 

broeders en zusters. 

De kerkenraad is een weerspiegeling van de gemeente. Individueel en op specifieke 

punten kunnen persoonlijke meningen uiteenlopen. Dat is ook het geval in onze 

gemeente, dat weten wij uit alle reacties. Wij bidden, en vertrouwen, dat we in 
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Aan de leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk De Pelgrim

1  Homoseksualiteit op de weg van Jezus, kerkenraad De Pelgrim – maart 2017
2  De weg voor ons, homoseksualiteit in de kerk – mijn visie als predikant – november 2018
3  Voor de leesbaarheid gebruiken we alleen de aanduiding homoseksueel en niet de aanduiding homofiel.  
    Het verschil tussen deze aanduidingen wordt veelal gebruikt om onderscheid aan te geven of al dan niet  
    sprake is van een seksuele relatie. Dit onderscheid hebben we, waar nodig, duidelijk omschreven.

https://ngkdepelgrim113-my.sharepoint.com/personal/communicatie_ngkdepelgrim_nl/Documents/E-mailbijlagen/Aanzet%20notitie%20dialoog%20homoseksualiteit%20in%20de%20gemeente.pdf
https://ngkdepelgrim113-my.sharepoint.com/personal/communicatie_ngkdepelgrim_nl/Documents/E-mailbijlagen/Aanzet%20notitie%20dialoog%20homoseksualiteit%20in%20de%20gemeente.pdf
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onze diversiteit als gemeente samen op weg kunnen blijven, aangewezen op en 

afhankelijk van de genade van onze God in Jezus Christus en in Hem verbonden 

blijven. 

De pastorale notitie van onze predikant neemt naar de mening van de kerkenraad 

het getuigenis van de bijbel serieus en ziet erop toe dat ook homoseksuele broeders 

en zusters een veilige plek in onze gemeente kunnen hebben. 

Omdat de notitie primair gericht is op de pastorale omgang, geeft de kerkenraad 

hierbij antwoord op een aantal praktische vragen die ons gemeentewerk aangaan. 

Leest u deze vragen en antwoorden door, maar doe dat niet losstaand van de 

bijgevoegde notitie. Wij hopen met de beantwoording van praktische vragen eerlijk 

en liefdevol rekening te houden met uw inbreng en ook uw mogelijke moeiten. 

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of suggesties, dan zijn die uiteraard 

blijvend welkom bij de kerkenraad.

Kerkenraad NGK De Pelgrim

juli 2019

Bijlage: De weg voor ons, homoseksualiteit in de kerk – mijn visie als predikant – 

november 2018
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Ter duiding van de betekenis van lidmaatschap van onze gemeente, geeft de 

kerkenraad onderstaand op de meest wezenlijke vragen een antwoord.

Kan ik als homoseksueel, die leeft in een seksuele relatie of die daarnaar op 

zoek is, lid worden van de gemeente?

Ja, homoseksuele broeders en zusters kunnen lid worden van onze gemeente. Met 

hen zal een verkennend gesprek gevoerd worden, zoals met allen die lid willen 

worden van onze gemeente. In dit gesprek komt aan de orde of je het evangelie 

gelooft en belijdt zoals dat in de gemeente wordt verkondigd en beleden. 

Hierbij wordt ook de visie van De Pelgrim op samen kerkzijn besproken. Een gesprek 

met als doel om te bepalen of onze gemeente de juiste plek is voor jou om in 

gemeenschap met andere broeders en zusters God te eren en te dienen. 

Zoals beschreven in de pastorale notitie, past in de verkenning bij lidmaatschap ook 

de erkenning dat homoseksualiteit naar onze mening niet is naar Gods bedoeling en 

zijn wij eerlijk over hetgeen de bijbel ons hierover leert.

Wij geloven dat God ons elkaar geeft om te proberen zijn wil voor ons leven te 

verstaan. Zo willen wij je helpen in je persoonlijke zoektocht om in het licht van de 

bijbel onder leiding van zijn Geest Gods bedoeling voor jouw leven te vinden. 

Zoals van alle belijdende leden, verwachten wij ook van jou dat je hiervoor openstaat.

Zijn er gemeentelijke taken welke ik als homoseksueel niet kan uitoefenen in de 

gemeente?

Voorop staat dat wij bij al het werk in onze gemeente en ten behoeve van Gods 

Koninkrijk, zoveel mogelijk alle door God gegeven gaven en talenten willen inzetten, 

ook die van jou. Dat kan betekenen dat we voor veel activiteiten ook van jouw gaven 

gebruik willen maken. 

Daarbij past naar de mening van de kerkenraad wel terughoudendheid bij het 

bekleden van een kerkelijk ambt. 

Van een ambtsdrager wordt verwacht dat hij/zij het Bijbels onderwijs uitdraagt 

in leer en leven. Het hebben van een homoseksuele relatie vertoont op z’n minst 

een bepaalde spanning met betrekking tot dit onderwijs, zoals ook verwoord in 

de notitie ‘De weg voor ons, homoseksualiteit in de kerk’. Bovendien moet de 

ambtsdrager zich door de gemeente voldoende gedragen voelen en is het de 

vraag in hoeverre dit zo is als er binnen de gemeente verschil van opvatting is over 

homoseksualiteit. 

De kerkenraad heeft om die reden besloten de ambten niet open te stellen voor 

homoseksuele broeders en zusters. Wat betreft alle andere taken en functies in de 

gemeente vragen we respect voor de visie zoals in de notitie verwoord en onze 

uitgangspunten bij gemeentewerk voor zover deze ook van toepassing zijn voor alle 

broeders en zusters in de gemeente (zoals bijvoorbeeld bij jeugdwerk in te stemmen 

met gedragscode).
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Kan ik als homoseksueel bij het aangaan van een duurzame relatie, deze relatie 

kerkelijk laten bevestigen?

Nee. In onze kerk worden alleen huwelijkse relaties tussen een man en een vrouw 

kerkelijk bevestigd in een dienst waarin het bruidspaar de zegen ontvangt. De bijbel 

leert dat het huwelijk bedoeld is als verbintenis tussen een man en een vrouw. Onze 

terughoudendheid hierin heeft ook opnieuw te maken met wat de bijbel ons leert 

omtrent de homoseksualiteit en wij ons ook verantwoordelijk achten voor onze 

broeders en zusters die grote moeite hebben met een homoseksuele relatie. Ook 

de homoseksuele broeders en zusters die gekozen hebben voor een celibatair leven 

dienen een veilige plek in onze gemeente te hebben en verdienen onze steun in hun 

keuze. 

Jij hebt net als ieder ander echter de zegen van onze God nodig in je leven. Mocht 

je een relatie zijn aangegaan, dan heb jij ook Gods zegen nodig in een relatie van 

liefde en trouw. 

Wij hopen een gemeente te zijn die in zo’n situatie omziet naar elkaar, pastoraal 

voor elkaar zorgt en Gods zegen en liefde onderling doorgeeft. Elkaar zegenend als 

broeders en zusters samen onderweg. Dat willen wij ongeacht geaardheid voor al 

onze broeders en zusters doen. Zegenend en biddend om elkaar heen staan. Of we 

nu single zijn, getrouwd, hetero of homo. 

NB: De kerkenraad wil vervolgens benadrukken dat het aangaan van een seksuele 

relatie, of het nu gaat om een heteroseksuele of homoseksuele relatie, alleen kan 

binnen de bescherming van een relatie in trouw en liefde die een levenslange 

verbintenis inhoudt. Het burgerlijk huwelijk zien wij hierbij als de aangewezen weg. 

De realiteit is dat steeds meer mensen kiezen voor een samenlevingscontract. Het 

is echter in strijd met de Nederlandse wet om een samenlevingsrelatie kerkelijk 

te bevestigen. Een seksuele relatie – heteroseksueel of homoseksueel – die niet is 

geborgd middels een huwelijk of samenlevingscontract achten wij onwenselijk. We 

hebben de overtuiging dat God de seksualiteit alleen heeft voorbehouden aan een 

levenslange relatie in liefde en trouw. One-night-stands of wisselende contacten 

zijn, om het maar concreet te benoemen, in strijd met Gods woord en bedoeling. De 

kerkenraad erkent dat ook deze aspecten van relaties in bredere bezinning pastoraal 

en in verkondiging aan de orde moet komen om elkaar te blijven aansporen en 

aanspreken op een heilig leven.

Kan ik, levend in een homoseksuele relatie, bij verkrijgen van een kind, dit kind 

laten dopen bij jullie?

Wat ons betreft gaat hieraan vooraf dat we de kinderwens pastoraal bespreken. Wij 

denken dat het naar Gods bedoeling is dat kinderen gegeven worden binnen de 

relatie van man en vrouw en dat kinderen daarmee opgroeien in de bescherming 

van het huwelijk tussen man en vrouw. Daarmee is het krijgen van kinderen een 

geschenk en niet een ‘recht’. Daarover willen wij dan eerlijk en open met je het 

gesprek voeren. 

Mocht er reeds sprake zijn van kinderen binnen een homoseksuele relatie, of 

worden toch kinderen geboren binnen je relatie, dan stelt de kerkenraad zich op het 

standpunt dat we op voorhand geen enkel verbondskind de doop willen onthouden.  
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Mag ik bij jullie als homoseksueel wel deelnemen aan het avondmaal?

Ja, indien je leeft in een duurzame relatie van liefde en trouw en dat aantoonbaar 

(wettelijk) verzekerd is via een samenlevingscontract of een burgerlijk huwelijk zoals 

de Nederlandse wet dat mogelijk maakt. Daarbij is het belangrijk dat je deelneemt in 

het vertrouwen dat je zonden om Christus’ wil vergeven zijn en je verlangt je geloof 

te versterken en in je leven Jezus te volgen. Zo ben je net als ieder ander welkom aan 

de tafel van de Heer, in het besef dat jij – net als wij – schuldig staan tegenover God 

en we zijn genade via Jezus Christus nodig hebben. Genade die Hij heeft bewerkt 

door voor ons aan het kruis te sterven. Het teken van die genade in het symbool van 

zijn gebroken lichaam en vergoten bloed, willen we dankbaar met je delen.

Ik heb - als aspirant lid - deze uitgangspunten gelezen, maar heb hier toch grote 

moeite mee. Kan ik ergens terecht?

We kunnen begrijpen dat sommige van onze uitgangspunten botsen met je 

persoonlijke mening en gevoelens. Het helpt naar onze mening dat we vooraf zoveel 

mogelijk duidelijkheid geven en met onze overwegingen begrip oproepen voor 

onze uitgangspunten. Als je het hier niet mee eens bent, kunnen we in gesprek. Een 

pastoraal ouderling en/of de predikant kan hiervoor benaderd worden. Mocht je het 

niet eens worden, dan is misschien een andere gemeente beter geschikt voor je.

Als ik al lid ben en ik wil praten over homoseksuele gevoelens, waar kan ik dan 

terecht? 

Zoek contact met onze predikant, een pastoraal ouderling of je jeugdouderling 

(als je nog jonger bent dan 23 jaar). Heb je meer vragen omtrent seksualiteit 

en/of relaties en je wilt dat binnen onze kerk niet met een ambtsdrager bespreken? 

In samenwerking met NGK De Proosdij beschikken we zowel over een broeder en 

zuster als vertrouwenspersoon. Actuele contactgegevens kunnen we met je delen, 

vraag ernaar als je daar behoefte aan hebt. 

NB: de kerkenraad is zich ervan bewust dat in onze samenleving ook andere vormen 

van geaardheid en/of geslacht voorkomen. De dialoog zou in dat verband breder 

kunnen gaan over de LHTBI-gemeenschap. De kerkenraad heeft daar niet voor 

gekozen. Ten eerste omdat omtrent de homoseksualiteit er eerder aanleiding is 

om met antwoorden te komen, ten tweede omdat bij vragen omtrent bijvoorbeeld 

transgenders en/of interseksuelen andere ethische vragen op tafel komen. 


