
HOMOFILIE EN HOMOSEKSUALITEIT 
Bron X in dit stuk is een bepaalde stroming binnen 

kerken met een m.i. bijbels gezien verwerpelijk 

denken.  Wat vinden we in de bijbel? 

UITGANGSPUNTEN: 

Componenten in homofilie 

1. De erfelijke component is niet aangetoond. 

Het zogenaamde wetenschappelijk 

onderzoek naar verschillen in 

hersenstructuur is aantoonbaar 

onbetrouwbaar. Kernhomofilie is daarmee 

een verwerpelijk breekijzer en kan zeker 

niet worden gebruikt om homofilie goed te 

keuren. 

2. De relationele component is duidelijk 

aantoonbaar. Homofilie is wel vaak duidelijk 

verbonden aan verstoorde verhoudingen 

met ouders en andere mannen/vrouwen 

tijdens de ontwikkeling van de persoon. 

3. De chemische component. Ons milieu is zo 

vervuild met kunstmatige chemische stoffen, 

waaronder vele stoffen met een oestrogene 

werking dat onze leefwereld bij mens en 

dier vrouwelijker wordt.  

4. De sociale component. De publieke opinie is 

in en door de media zodanig gewijzigd dat 

homofilie meer en meer een 

maatschappelijk aanvaard verschijnsel is 

geworden. Daarmee is praktisch het hek van 

de dam volgens Romeinen 1.  

Gaan we mee met die stroom, of laten we 

Gods woord leiden! 

Bron X stelt dat de mens recht mag hebben op zijn of 

haar seksualiteit, ook als iemand een homofiele 

geaardheid heeft. Bron X stelt verder dat homofiele 

polygamie afgekeurd moet worden en stelt daarmee 

impliciet, dat homofiele monogamie wordt 

goedgekeurd. 

Tenslotte stelt Bron X dat mensen met een 

monogame homoseksuele relatie volwaardig 

welkom zijn als lid in het kerkelijke gezin. 

Dit is helaas een ernstige dwaling, een verwerpelijk 

denken, en wel om de volgende reden…. 

Het huwelijk tussen man en vrouw is vanaf de 

schepping iets heel bijzonders. Ieder die dit huwelijk 

schendt is verwerpelijk, zowel in het OT als in het 

NT. 

Vanaf Genesis 1 zien we dat God mensen maakt naar 

“Ons beeld en onze gelijkenis, man en vrouw”.  Die 

twee zullen tot één vlees zijn. Daar zit niets 

onduidelijks in!!!  Daarin zit wel Gods geheim met de 

mens. In Efeze 6 wordt dit geheim toegelicht: Het is 

niet alleen een beeld van God, maar ook een beeld 

van Christus en de gemeente.  Het gaat om 

fundamentele eigenschappen van God en een 

fundamenteel krenken van God in het miskennen 

van de unieke man/vrouw relatie. 

Elke afwijking van de gezonde relatie tussen man en 

vrouw doet afbreuk aan Gods plan met ons en dient 

te worden gekwalificeerd als zonde. Dat geldt voor 

vernedering of verkrachting binnen een huwelijk, 

maar zeker ook voor homofiele activiteiten. 

In het OT wordt homofilie een gruwel genoemd  

Le 18:22  En gij zult geen gemeenschap hebben 

met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals 

men gemeenschap heeft met een vrouw: een 

gruwel is het. 

Le 20:13  Een man die gemeenschap heeft met 

iemand van het mannelijk geslacht, zoals men 

gemeenschap heeft met een vrouw, beiden 

hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter 

dood gebracht worden, hun bloedschuld is op 

hen. 

en in het NT komt dit terug, waarmee je het niet kunt 

afdoen als alleen maar “Oudtestamentisch” 

Rom 1: 25  Zij ruilden Gods waarheid in voor de 

leugen. Zij vereerden de dingen die  God gemaakt 

heeft in plaats van God Zelf. Hij is toch de Maker! 

Hem komt  alle eer toe, voor altijd en eeuwig. 

26  Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun 

slechte begeerten hun de baas  geworden. Het is 

zelfs zo erg dat de vrouwen zich van een 

natuurlijk  seksueel leven hebben afgekeerd en op 

tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan. 

27  En met de mannen is het al even erg. Die 

willen niets meer weten van een  natuurlijke 

seksuele omgang met vrouwen, maar branden 

van begeerte naar  elkaar. Mannen die 

schandelijke dingen doen met andere mannen! 

Zij  ondervinden in hun diepste wezen de 

gevolgen van hun afdwalen van God.  



Dit zijn bekende gedeelten. Het zou erg zijn als we in 

de kerken het voortouw nemen om zoals Romeinen 

1 zegt “Gods waarheid in te ruilen voor de leugen”. 

Homofilie is dus duidelijk zonde en zelfs een heel 

fundamentele (“in hun diepste wezen” Rom 1:27) die 

indruist tegen Gods hoogste scheppingsdoel: de 

mens als man en vrouw als beelddrager van God. 

 

HOE OMGAAN MET HOMOFIELEN? 

Homofilie is een zonde, maar de mens achter de 

homofilie is een mens waarvan we uit Gods eigen 

“mond” – de bijbel – in dezelfde Romeinenbrief 

weten:  

Rom 5:8  God echter bewijst zijn liefde jegens ons, 

doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, 

voor ons gestorven is. 

Dat geldt voor zondaren zoals leugenaars, haters, 

homofielen, kleptomanen, dieven, pyromanen, 

brandstichters enz. 

Net als Jezus tegen de overspelige vrouw zei: “Heeft 

niemand u veroordeeld? Ook ik veroordeel u niet. Ga 

heen en zondig niet meer!”   Zo geldt dit ook voor de 

homofiel. Hij moet onderkennen dat zijn geaardheid 

tot zonde verleidt en hij zal daartegen moeten 

strijden. Het is op geen enkele manier goed te praten 

er aan toe te geven en een homofiele seksuele relatie 

aan te gaan. Een gruwel was het en is het! 

Homofielen die God leren kennen en zich bekeren, 

zich ook bekeren van hun homofiele praktijken, 

dienen we net als bekeerde andere zondaren 

(wijzelf), van harte welkom te heten in onze 

gemeente.  

Daarbij dienen de banden die tot zonde verleiden te 

worden verbroken. Dat hoort bij bekering. Breek met 

de ongerechtigheid!  

2 Tim 2:19  En toch staat ongeschokt het hechte 

fundament Gods met dit merk: De Here kent de 

zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren 

noemt, breke met de ongerechtigheid. 

Dat is voor homofielen best een moeilijke weg vol 

strijd, waarbij zij bijna zeker hulp nodig hebben om 

radicale goede besluiten te nemen en uit te voeren. 

Als dit gebeurt staat niets lidmaatschap van de 

gemeente van Christus in de weg. Dan zijn zij niets 

beter of slechter dan andere zondaren die zich 

bekeren. 

Dan kan er ook geen bezwaar zijn dat zo iemand op 

het podium zingt of zelfs predikt, mits bijbels. 

Maar zodra er sprake is van terugval moet de zonde 

ook als zonde worden benoemd en aangepakt. Net 

als andere zonden in de gemeente dienen te worden 

aangepakt! 

SAMENVATTING: 

1. De bijbel is theologisch duidelijk over 

homofilie, ook al willen velen daar onderuit:  

Homofilie is een verwording/perversie van 

Gods plan met man en vrouw. Gen 1/Rom 1 

2. Een homofiele actie / relatie is een gruwel in 

Gods oog. 

3. Jezus Christus is net zo goed voor 

homofielen gestorven als voor andere 

zondaren zoals wij. 

4. Een homofiel die zich bekeert, ook van 

zijn/haar homofiele praktijken, is lid van 

Gods gezin en kan daarmee volwaardig lid 

worden van de gemeente. 

Dit betekent wel dat “getrouwde” 

homofielen hun relatie volledig dienen te 

verbreken bij bekering! 

 

Aanvulling / verdieping 

WAT WORDT ER GEZEGD IN DE BIJBEL … 

              EN WAT BEWEREN MENSEN EROVER? 

WAT STAAT ER IN DE THORA? 

 

Leviticus 18: 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg 

tegen de Israëlieten: “Ik ben de HEER, jullie God. 

3 Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren, bij 

wie je gewoond hebt, noch de levenswijze van de 

Kanaänieten, naar wie ik je breng. Leef niet 

volgens hun bepalingen, 4 maar volgens mijn 

regels, houd je aan mijn bepalingen en leef ze na. Ik 

ben de HEER, jullie God. 5 Mijn bepalingen en 

regels schenken leven aan wie ze volgt, houd ze dus 

in ere. Ik ben de HEER.  

 

Er wordt beweerd dat dit gedeelte tijdgebonden is. 

Dit lijkt echter integendeel typisch een stuk dat niet 

tijdgebonden is. …. het gaat hier om Gods regels. Hij 

is de Heer, en niet ons kleine verstandje waarmee we 

God steeds weer proberen te ontlopen. 

 

Leviticus 18:22 "Je mag niet het bed delen met een 

man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.." 

Leviticus 20:13 “Wie met een man het bed deelt als 

met een vrouw, begaat een gruweldaad.”  

 



Er staat in dat homosexueel handelen verboden is.  

Net als het gemeenschap hebben met een dier of 

incest; niet echt uit de tijd dus! 

Op het eerste gezicht lijken er verder veel wetten in 

te staan die wij nu loslaten. De offerdiensten en de 

rol van sabbat, sabbatsjaar en jubeljaar.  Die zaken 

worden ook in het NT in een ander licht geplaatst.   

Hoewel we ze nu vaak niet houden is het zeker geen 

uitgemaakte zaak dat we daar goed aan doen. De 

strafmaat voor diefstal zou onze maatschappij 

waarschijnlijk erg goed doen! Ook de  wetten voor 

reiniging van kraamvrouwen hadden in de loop van 

de eeuwen vele levens kunnen redden.  Een deel van 

de oogst laten staan voor de armen zou in vele 

landen een zegen zijn. 

 

Een aantal oudtestamentische geboden wordt in het 

nieuwe testament losgelaten, met name de 

offerdienst die in Christus vervuld is! Andere juist 

niet. Wat staat er in het NT over homofilie? 

 

WAT STAAT ER IN DE BRIEVEN? 

 

Romeinen 1:26,27 "Daarom heeft God hen 

uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen 

hebben de natuurlijke omgang verruild voor de 

tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de 

natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en 

zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen 

plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor 

gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.." 

(Romeinen 1:27 "En insgelijks ook de mannen, 

nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn 

verhit geworden in hun lust tegen elkander, 

mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, 

en de vergelding van hun dwaling, die daartoe 

behoorde, in zichzelven ontvangende." SVV) 

 

NATUURLIJKE LIEFDE….  

Rom 1:31 "Onverstandigen, verbondbrekers, 

zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, 

onbarmhartigen" 

Dit  wordt door voorstanders van de legalisering van 

homofilie aangehaald om te bewijzen dat de 

oprechte homofiel die gewoon een liefdevolle relatie 

met één persoon wil opbouwen hier buiten valt.  Hun 

natuurlijke liefde geldt dan mannen. 

Willens en wetens ga je dan voorbij aan het 

duidelijke gegeven dat Romeinen hier juist op het 

tegennatuurlijke van homofilie wijst:  Rom 1:27 

Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang 

met de vrouw opgegeven….  Natuurlijke omgang 

wordt hier dus duidelijk gebruikt voor de omgang 

tussen man en vrouw, en tegennatuurlijke omgang 

tussen mannen of vrouwen onderling. 

DE HOMOFIELE PRAKTIJK VEROORDEELD  

                                                           IN 1 COR 6 

Paulus spreekt in 1 Corinthe heel duidelijk over 

homofiele praktijken. Men probeert dit af te 

zwakken door te stellen dat de Griekse grondtekst 

verkeerd vertaald is: 

 

1 Cor.6:9,10 "Vergis u niet. Ontuchtplegers noch 

afgodendienaars, overspeligen, schandknapen 

(=verwijfden) noch knapenschenders (=met 

mannen naar bed gaan), 10 dieven noch 

geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters 

zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.”  

(NBV) 

 

1 Cor. 6:10 "Dwaalt niet; noch hoereerders, noch 

afgodendienaars, noch overspelers, noch 

ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch 

dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen 

lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods 

beerven." (SV) 

 

• Ontuchtigen = mala’kos, de vertaling moet 

meer de kant uit van verwijfdheid met hang 

naar ziekelijke luxe. 

• Die bij mannen liggen = arseno koites ,    dit 

is koites met mannen, dus de homofiele 

praktijk. 

 

Voor Griekssprekende Joden is deze brief duidelijk 

vanuit de Septuagint in haar vertaling van Leviticus : 

Leviticus 18:22 - meta arsenos ou koimethese 

koiten gunaikos  

= Je mag niet het bed delen met een man zoals 

met een vrouw, dat is gruwelijk. 

Leviticus 20:13 - hos an koimethe meta arsenos 

koiten gunaikos 

=Wie met een man het bed deelt als met een 

vrouw, begaat een gruweldaad 

 

Paulus citeert hier dus letterlijk de Septuagint 

(Griekse vertaling van het OT) en bevestigt dus dat 

ook in het NT homofilie als praktijk een gruwel in 

Gods ogen is.   

 

Maar in het volgende vers stelt Paulus het evangelie: 

Je moet breken met de zonde en mag een kind van 

God worden, volgens:  

1 Cor.6:11 "En dit waart gij sommigen; maar gij 

zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij 

zijt geheiligd in den Naam van den Heere Jezus, en 

door den Geest onzes Gods" 

 

SODOMIE DOOR DE TIJDEN HEEN 

 

Gen 18: 20 Daarop zeide de HERE: Het geroep over 

Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar 

zonde is voorwaar zeer zwaar. (NBG) 

Gen 19: 5 en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: 

Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen 

zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen 

gemeenschap hebben. (NBG) 

 

Hier wordt heel duidelijk aangegeven in welke zin 

Sodom en Gomorra zondigden. Het gaat hier om de 

tegennatuurlijke omgang. Heel de bijbel door komen 



Sodom en Gomorra als waarschuwend voorbeeld 

van Gods straf op de zonde van tegennatuurlijke 

seks. 

 

In de brief van Judas wordt dit tenslotte nog eens 

duidelijk neergezet, in de zin dat je je oorsprong 

ontrouw wordt en tegennatuurlijk seksueel leeft: 

 

Judas vers 5  Maar ik wil u te binnen brengen (gij 

hebt het immers alles eens voor goed vernomen) 

dat de Here een volk uit het land Egypte verlost 

heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof 

gekomen waren, verdelgd heeft; 

6  en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong 

ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, 

voor het oordeel van de grote dag met eeuwige 

banden onder donkerheid heeft bewaard 

gehouden; 

7  zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun 

nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar 

hoererij hebben botgevierd en ander vlees 

achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, 

onder een straf van eeuwig vuur. 

CONCLUSIE 
Duidelijk dus. Homofiele praktijken worden de hele 

bijbel door van begin tot eind duidelijk als ernstige 

zonde neergezet.  

Maar er is “reiniging en vergeving - afwassing” 

mogelijk voor de homofiel.  

Die lijn zullen we ook in onze kerken moeten 

aanhouden, indien we althans ons gemeenten van 

Christus willen noemen.  Het gaat om heiligheid en 

daar hoort het “afwassen” van zonden, zoals 

homofilie, bij. 

Als we het Woord van God aan de kant schuiven 

omdat we zo begaan zijn met de homofiel hebben we 

geen bestaansrecht meer.  Zachte heelmeesters 

maken stinkende wonden. 

 

Onze maatschappij is er meer bij gebaat als de 

gemeente van Christus een stad op een berg blijft, 

gebaseerd op het gezond(makende) woord van God. 

 


