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Door Anton Untiedt  

In zijn boek In liefde en trouw? gaat Maarten van Loon, predikant in de Gereformeerde 

Kerken (vrijgemaakt), in op de rol die het eerste hoofdstuk uit de brief aan de Romeinen 

speelt in verschillende christelijke visies op homoseksuele relaties. In de inleiding tot zijn 

boek schrijft Van Loon: ‘De bedoeling van dit boek is […] niet om met een sluitend verhaal te 

komen, maar om materiaal te bieden voor verdere bezinning rond dit onderwerp.’ (p. 13)  

Exegese  

Na een korte inleiding staat Van Loon stil bij de historische achtergronden van Paulus, de 

brief aan de Romeinen en hoe zowel Joden als niet-Joden op dat moment tegen 

homoseksualiteit aankeken. Op grond van verschillende bronnen uit die periode concludeert 

hij dat niet alleen Joden, maar ook veel niet-Joden homoseksueel gedrag afwezen, ook 

wanneer het onduidelijk is in welke mate ze zich bewust waren van een “homoseksuele 

geaardheid”.  

Vervolgens kijkt Van Loon naar Romeinen 1:26b-27a en zijn context, waarbij hij onder 

andere concludeert dat Paulus elementen van de Joodshellenistische traditie, zoals 

verwoord in het boek Wijsheid van Salomo, gebruikt om een val voor zijn lezers te zetten (p. 

73). Van Loon acht het onwaarschijnlijk dat Paulus alleen refereert aan uitspattingen zoals 

pederastie. Hij concludeert dat de gedachtegang van Rom. 1:18-32 goed aansluit bij de 

gangbare Joodse manier van het veroordelen van afgodendienst en immoreel gedrag, en dat 

het goed mogelijk is dat Paulus aan homoseksualiteit refereert vanuit een retorisch oogpunt, 

eerder dan dat hij ze gebruikt als voorbeeld van ultieme verdorvenheid.  

Terwijl ik de bovengenoemde conclusies van Van Loon in grote mate deel, meen ik dat hij 

Rom. 1:26b-27a nog te weinig als onderdeel van de hele brief leest. Zo relateert hij de tekst 

nog te weinig aan de spanningen tussen Joden en niet-Joden onder de gelovigen in Rome, – 

waarschijnlijk het hoofdthema van deze brief. Daardoor mist hij ook de kans om een verband 

te onderzoeken tussen Paulus’ gebruik van de term para phusin (“tegennatuurlijk”) in Rom. 

1:26-27 en Rom. 11:24. Het is goed mogelijk dat Paulus terugrijpt naar de Joodse 

argumenten die hij aan het begin van zijn argument over de gelijkheid van Joden en niet- 

Joden noemde. Door aan te tonen dat niet alleen de niet-Joden, maar ook God, iets doet wat 

tegennatuurlijk is, ontkracht Paulus zo het argument waaraan de Joden hun 

superioriteitsgevoel tegenover niet-Joden ontleenden. Hoe kan 'tegennatuurlijkheid' dan 

nog een argument in het veroordelen van homorelatie zijn als God zelf iets doet wat 

tegennatuurlijk wordt genoemd?  



Hermeneutiek  

In het tweede gedeelte van zijn boek bespreekt Van Loon in het kort verschillende 

hermeneutische overwegingen op grond waarvan een visie pro of contra homorelaties 

wordt onderbouwd. Uiteindelijk geeft hij zelf de voorkeur aan een absoluut verbod, waarbij 

hij toegeeft dat deze visie puur op grond van exegetische gronden tot stand is gekomen (p. 

117). Deze conclusie komt wat vreemd over gezien de verschillende momenten waarop Van 

Loon in zijn exegetische overweging aangeeft dat we niet op alle punten zeker weten wat 

precies de bedoeling van Paulus is met zijn verwijzing naar homoseksualiteit, en hoe zwaar 

we bijvoorbeeld de term “tegennatuurlijk” moeten laten wegen. Ik vermoed dat het iets te 

maken heeft met zijn Schriftvisie, zoals verdisconteerd in zijn uitspraak: ‘Hoewel ik in zichzelf 

niets op hermeneutische inzichten tegen heb, zie ik wel dat ze vaak in een spanningsvolle 

verhouding staan met het gezag van de Schrift.’ (p. 126)  

Toch vind ik in Van Loon een degelijke en sympathieke gesprekspartner wanneer het gaat 

om de verschillende visies rond Rom. 1:26b-27a. Hoewel bondig brengt het boekje de 

belangrijkste kwesties rond deze tekst goed in kaart en biedt het daarmee zeker toegang tot 

het materiaal en de argumenten die relevant zijn voor bezinning rond het onderwerp. 


