
De discussie rondom 
homoseksualiteit is in de kerk 

sterk gepolariseerd. Gesprekken verlopen 
moeizaam en praktijken zijn verschillend. Hoe 

kunnen wij elkaar vasthouden en vinden in het geloof 
dat we gezamenlijk belijden? 

Homoseksuele broeders en zusters vragen zich maar al te vaak af of zij wel 
veilig zijn binnen de christelijke gemeente. Zowel zij die voor het celibaat 
kiezen, als zij die een relatie van liefde en trouw aangaan, ervaren niet 

zelden afwijzing, onbegrip en eenzaamheid. Intussen hebben zowel homo- als hetero  
seksuele christenen te maken met een geïndividualiseerde, op het ik gerichte cultuur, 
ook op seksueel en relationeel gebied. 

Deze studiedag is een gezamenlijk initiatief (zie website) van verschillende theologen, 
publicisten en pastors uit verschillende kerken, met verschillende visies op homo-
seksualiteit. Wat zij delen is dezelfde fundamentele geloofsovertuiging: Jezus Christus is 
de gekruisigde en opgestane Heere. Biddend openen zij de Bijbel: ‘Spreek HEERE, want 
Uw knecht hoort’. In het geloof dat we als hetero- en homoseksuelen de opdracht hebben 
elkaar lief te hebben, elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus te vervullen. 

Vanuit deze eenheid lichten de sprekers hun verschillende visies toe in themablokken 
rondom ethiek, exegese en hermeneutiek, scheppingsorde en het christelijk huwelijk, 
praktische en pastorale vragen, en heiligheid en veiligheid. Daarnaast gaan ze liefdevol 
én kritisch met elkaar in gesprek, op zoek naar wat hen bindt, waar huiswerk nodig is, 

en hoe om te gaan met verschillen. Ook luisteren zij naar lesbiennes en homo’s die 
op verschillende manieren omgaan met hun geaardheid. Deze panelleden gaan 

in gesprek met de sprekers om hen praktisch, pastoraal en theologisch te 
bevragen vanuit hun eigen praktijk.

Met elkaar hopen we een aanzet te kunnen geven tot  
meer eenheid, verdieping van onze kennis, en meer  
wederzijds begrip. Bovenal hopen we elkaar aan te  
kunnen scherpen om heilig te leven en elkaar lief te 

hebben, tot eer van God.
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MEER INFORMATIE EN AANMELDING
www.weetwatjegelooft.nl/homoseksualiteitendekerk 
en www.pepredikanten.nl/homoseksualiteitendekerk

Locatie: in Nijkerk óf Lelystad, houd de website in de gaten.

Meld je snel aan,want
vol=vol!
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