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BIJ HET SYMPOSIUM T.G.V. HET BOEK ‘ONDER DE REGENBOOG’  

9 december, Janskerk in Utrecht 

Ds. Peter Verhoeff (synodevoorzitter PKN) 

 

De Bijbel is een boek voor mensen. Dat was de gedachte die het meest door mij heen ging bij 

het lezen van ‘Onder de regenboog’. De Bijbel is een boek voor mensen, en zo moet het ook 

gebruikt worden. Je moet de Bijbel lezen, je moet er soms het gevecht mee aangaan. Je kunt 

hem begrijpen en soms ook helemaal niet. 

De Bijbel is soms menselijk en herkenbaar. Maar hij is soms ook bovenmenselijk en tilt je 

boven jezelf uit. De Bijbel mag je nooit voor je karretje spannen en toch gebeurt het vaak. De 

Bijbel is dwars en zet je altijd weer op het andere been. Deze opsomming is zonder einde, 

maar het einde van het liedje is wel: de Bijbel is een boek voor mensen. Bedoeld om te lezen 

en om mee te leven. De auteurs van dit boek hebben dat hartstochtelijk gedaan. Gelezen, 

ermee geknokt, begrepen en soms ook weer helemaal niet. Ermee geleefd kortom. 

 

Een gemakkelijk boek heb ik ‘Onder de regenboog’ niet gevonden. Laat ik eerlijk zijn en 

zeggen dat sommige bijdragen me nogal verrast hebben. Soms ontroerd, maar soms ook 

geërgerd. Ik voelde herkenning op sommige plaatsen, maar op andere ook duidelijk verzet. 

Waarom deze keuze hier gemaakt? Waarom deze bril opgezet bij het lezen van dit verhaal? 

Lees je er niet teveel in op deze manier? Ik wist en weet ook wel waarom ik deze vragen 

stelde. Deze bundel is misschien wel een van de meest contextuele die ik gelezen heb. De 

samenstellers en de auteurs maken daar ook geen geheim van. Ze doen er niet geheimzinnig 

over dat zij ervoor gekozen hebben de Bijbel door hun hoogstpersoonlijke bril te lezen. 

 

De vraag die het boek dan ook al bij de opening stelt is: “Wat staat er nu precies? Er is alleen 

niemand die het Antwoord weet.” Wij gaan – zeggen Adriaan van Klinken en Nienke 

Pruiksma – er niet van uit dat je erachter kunt komen  wat er “precies” in de Bijbel staat over 

homoseksualiteit.  Ik denk dat zij daarin gelijk hebben. De vrucht van de geschiedenis en van 

de theologie mag toch zijn dat Bijbellezen altijd contextueel bepaald is. Ieder mens die leest is 

iemand. Een mens met een geschiedenis en een toekomst. Met hoop en angst, met dromen en 

teleurstellingen Met een traditie die hem of haar voortbracht. Christiaan Ravensbergen zegt: 

”Iedere lezer voert vanuit zijn eigen achtergrond een dialoog met de Bijbelse tekst. En zo is 

het. 

 



 

2 
 

Je kunt jezelf niet uitschakelen, als je leest. Dat alles klinkt mee en bepaalt de kleur van wat je 

ziet. De geschiedenis van de kerk heeft geleerd dat de grootste ongelukken daar ontstaan waar 

mensen zichzelf boven deze onontkoombaarheid verheven achten. Waar mensen denken dat 

zij objectief de Bijbel kunnen lezen. 

Wat ik lees, geldt voor allemaal. Dat kan niet, en dat hebben de samenstellers van deze bundel 

goed gezien. Zij geven ruimhartig toe dat zelfs al de vragen die je als lezer stelt aan de tekst 

voor een niet onaanzienlijk deel bepalend zijn voor het antwoord. Het is goed om dat helder 

vast te stellen. Dit boek heeft niet de pretentie van universele geldigheid. Dit boek maakt een 

bewuste keus de Bijbel vanuit een bepaald perspectief te lezen. En een keuze maken, daar is 

niets mis mee. 

 

Wie dan met deze gedachte in het achterhoofd gaat lezen, komt toch nog wel voor 

verrassingen te staan. Ik gaf zojuist reeds toe. Maar dat hoort ook bij contextueel Bijbellezen. 

Vanzelfsprekend heb ik ook mijn eigen context en die kan onmogelijk samenvallen met de 

schrijvers van dit boek. Onontkoombaar is dan ook de verrassing van het volstrekte nieuwe. 

Soms ook – ook dat zei ik zoëven al – de schrik en de afweer. Ik wil het niet waar hebben dat 

je dit er ook in kunt lezen ... Maar daarnaast ook de verwondering om de rijkdom van al die 

oude verhalen. Ik had niet kunnen denken dat ook dit mogelijk was ...  

Nou, zo heb ik dus gelezen, zo heb ik me door dit boek mee laten voeren. Vele exegetische 

bijdragen, over Simson, over de honderdman en zijn slaaf. Over de Emmaüsgangers – waar ik 

afweer voelde. En over Lazarus – waar ik dat veel minder had. Gaandeweg werd mij steeds 

meer duidelijk dat dit een ‘bevrijdingsboek’ is. 

De bedoeling van feitelijk alle auteurs is om duidelijk te maken dat het nog maar de vraag is 

of de Bijbel wel zo afwijzend over homoseksualiteit is. 

 

Adriaan van Klinken is daar in zijn bijdrage van allen misschien wel het eerlijkst over. 

Niet alleen immers vraagt hij zich af hoe afwijzend de Bijbel over homoseksualiteit is.  

Evengoed zegt hij: “Queer seks zou voor Paulus waarschijnlijk onbestaanbaar zijn geweest.” 

Niettemin, als je leest vanuit je context van homo zijn, kunnen zich perspectieven openen die 

een nieuwe blik mogelijk maken. Kunnen homo’s bevrijd worden van een wereld waarin 

homoseksualiteit niet mag? 
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Marco Derks spreekt dan ook van zijn bijdrage als over een lezing vanuit  

homobevrijdingstheologisch perspectief. In dat opzicht is deze bundel te vergelijken met 

feministische theologie en de bevrijdingstheologie uit Zuid-Amerika. 

Het doel is om een bepaalde groep te bevrijden. Ook hierin maken de auteurs maken een 

heldere keuze. Ik zou die keuze vandaag ook graag legitiem willen noemen Zoals gezegd, ook 

ik heb mijn eigen context tegen de achtergrond waarvan ik mijn Bijbel lees. En die van mij is 

dat tenminste een van de kernen van het evangelie bevrijding is. Jezus maakt ons vrij. 

Zo leest Adriaan van Klinken dan ook de eerste brief aan de Korinthiërs, en dan met name het 

bekende twaalfde hoofdstuk. Hij stelt zelf vast – ik herhaal wat hij eerder al zei – dat queer 

seks voor Paulus waarschijnlijk onbestaanbaar zou zijn geweest. 

Maar hij kan aan het einde van zijn artikel ook concluderen dat niet een natuurlijke orde de 

ethiek moet bepalen. Dat zou een radicale nieuwe werkelijkheid  in Christus moeten doen. En 

dat ontkracht de religieuze argumenten tegen homoseksualiteit als iets dat tegen de bedoeling 

van de Schepper in gaat. Niet de vraag of seksualiteit hetero of homo is bepaalt of ze legitiem 

is, maar de vraag of ze bijdraagt aan het lichaam van Christus. Einde citaat. 

 

Daarmee ben ik bij de vraag die de organisatie van deze dag aan mij stelde voor mijn 

bijdrage. Die vraag was namelijk: hoe kan dit boek bijdragen aan de discussies over 

seksualiteit en homoseksualiteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Dat is natuurlijk 

een vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden is. Welk weg een boek gaat, ook door de kerk 

heen, is vaak onvoorspelbaar. 

Niettemin: ik denk dat dit boek op twee manieren kan bijdragen. Bijdragen aan 

homobevrijding en aan homo-emancipatie. Allereerst zal het zijn weg vinden naar de kenners, 

mensen die vertrouwd zijn met de materie en die dit boek als een aanvulling zullen zien. 

 

Ik hoop echter dat ook daarbuiten dit boek zijn weg zal vinden. Ik doel dan op mensen - 

theologen en niet-theologen – die minder vertrouwd zijn. Hun kan dit boek misschien de ogen 

openen. Ik reken mezelf ook daartoe. Niet voor de ultieme waarheid. Nogmaals, daarvoor is 

de exegese zeker ook in dit boek te contextueel. 

Maar dat het kan, dat het kan om ook op deze manier te lezen. Dat het kan, nieuwe tot nu toe 

niet voorziene perspectieven. Dat het kan, bevrijding door het evangelie, ook voor 

homoseksuelen. 
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Binnen de Protestantse Kerk is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend, ik vertel daarmee niet 

nieuws. Bij het totstandkomen van onze kerk moest er een kerkorde komen. Ordinantie 5.3 

spreekt daarbij over het huwelijk. Bedoeld is daarmee het traditionele huwelijk tussen man en 

vrouw. Ordinantie 5.4 maakt ook een zegening van andere levensverbintenissen mogelijk 

‘tussen twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht’. Velen 

hebben dat niet een ideale oplossing gevonden. Voor sommigen was het te weinig, voor 

anderen veel te veel. En toch is het een groot goed dat het kan. De kerkenraad kan hiertoe 

besluiten en op heel veel plaatsen is dat ook gebeurd. Ik ben er blij mee dat voor deze zegen 

binnen onze kerk plaats is. Zoals gezegd, niet iedereen is daar blij mee. Ook dat is de realiteit 

binnen onze kerk.  Ik werd daarom getroffen door een van de conclusies van het artikel van 

Adriaan van Klinken over het lichaam van Christus als queer gemeenschap Ik lees daar: “Juist 

vanwege de gemeenschappelijke identiteit in Christus is er binnen de gemeente ruimte voor 

de unieke plaats en bijdrage van elk lid. Verscheidenheid is geen bedreiging voor, maar juist 

een versterking van de gemeenschap.” 

 

Het deed me denken aan afgelopen zomer. Toen mocht ik in Grand Rapids, Michigan, 

deelnemen aan de assemblee van de World Communion of Reformed Chrurches (WCRC). Er 

was in het gehele programma veel tijd ingeruimd voor indianen, per slot van rekening de 

oorspronkelijke bewoners van het land waar we te gast waren. Een van hen was Richard 

Twiss, zijn Indiaanse naam zal ik u besparen. 

Hij zei bij een van zijn bijdragen: “Uniformiteit is geen eenheid. Eenheid ontstaat pas daar 

waar er verschillen zijn en mogen blijven en je je toch door elkaar laat inspireren. Unity does 

not demand uniformity but honours diversity. Eenheid vraagt geen uniformiteit. Integendeel, 

eenheid waardeert verschillen.  

 

Ik spreek als wens uit dat deze bundel aan die diversiteit in onze kerk zal bijdragen. Wij 

hoeven niet hetzelfde te zijn, ook niet homo’s en hetero’s niet. En wij zullen in de kerk over 

een onderwerp als seksualiteit en ook over homoseksualiteit vast niet allemaal hetzelfde gaan 

denken. Maar laten we de verschillen tussen ons niet zien als een bedreiging, maar juist als 

een verrijking en versterking. Laten we elkaar dat gunnen. Laten we gaan zien dat de kerk 

alleen maar compleet is als er voor iedereen – ook homo en hetero – een volwaardige plaats 

is. Laten we zo meebouwen aan het lichaam van Christus dat de kerk is. Een lichaam dat geen 

mens kan missen. 


