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Onderstaand artikel is een blog dat niet af was. De schrijfster ervan is 
inmiddels overleden. Toch vond haar man dat dit gepubliceerd moest 
worden, postuum. De worsteling van Held Evans is ook die van veel 
Nederlanders, en daarom het overdenken waard. 

Ik weet waar ik het over heb als het gaat over de ‘traditionele opvatting’ over gender en 

seksualiteit. Ik ben erbij grootgebracht. Jarenlang wist ik niet anders. Ik heb mezelf 

ondergedompeld in de apologetische beweging van de jaren negentig; ik leerde alle 

bijbelteksten uit mijn hoofd en verdiepte me in de argumenten die een rol speelden in de 

cultuurstrijd, zoals ten aanzien van abortus en het homohuwelijk. 

Homorelaties werden onomstotelijk als zondig beschouwd. Ik kende de argumenten ertegen 

van binnen en van buiten. Ik kon moeiteloos een bewijstekstendebat winnen van iedereen die 

het oneens was met wat ik geloofde als de ‘historische en bijbelse consensus’ over gender, 

seks en huwelijk. Ik huldigde wat velen de ‘traditionele opvatting’ noemen: dat God man en 

vrouw heeft geschapen met een genderidentiteit die moet aansluiten bij de typisch mannelijke 

en typische vrouwelijke eigenschappen bij hun geboorte, en dat hun seksuele gerichtheid en 

relaties alleen heilig konden zijn als ze heteroseksueel waren. 

schadelijk 

Ik bedoelde er niets kwaads mee en toch ben ik tot het inzicht gekomen dat die opvattingen 

inherent schadelijk zijn. En ik heb verdriet over het kwaad dat ik mogelijk heb gedaan door ze 

te blijven uitdragen, ook nog toen ik in de twintig was. 

Ik was opgegroeid met de overtuiging dat sommige mensen, in een daad van opstand tegen 

God, de keuze maakten voor een ‘homoseksuele leefwijze’ door zich te afficheren als homo, 

lesbisch of biseksueel, en door relaties met iemand van hetzelfde geslacht aan te gaan. Ook 

mensen die zichzelf afficheerden als transgender, kwamen in opstand tegen het geslacht dat 

God hun via de biologie had toegewezen, en dus leefden ook zij in zonde. 

Niet dat we hier veel over praatten bij ons thuis; daar was een sfeer van liefde en 

barmhartigheid. Maar ik leerde het wel zo in de kerk, op mijn behoudende middelbare school 

en in boeken en bladen die ik als tiener en jongvolwassene verslond. 

geloofscrisis 

De dingen begonnen te veranderen toen ik studeerde. De antwoorden die ik uit mijn hoofd 

kende, waren niet meer bevredigend voor mijn eigen knagende vragen over de manier waarop 

orthodoxe christenen aankeken tegen politiek, wetenschap, religieuze verschillen, hemel en 

hel, seksualiteit en genderrollen. Dit leidde tot een soort geloofscrisis. 



Ook terwijl ik nog bij de traditionele opvatting bleef, viel me op hoe buitensporig medechris-

tenen het op homo’s hadden voorzien. Hoogleraren op mijn christelijke universiteit gingen in 

tegen legalisering van het homohuwelijk, maar hadden geen probleem met hertrouwen na 

echtscheiding, ook al waren daar bijbelse verboden tegen. Ik zag nooit iemand uit de kerk 

gezet worden voor ‘leefstijlzonden’ als hebzucht, overconsumptie of roddel. We pleitten er 

niet voor dat bakkers het recht moesten hebben om hun diensten te weigeren aan ongehuwd 

samenwonende heteroseksuele stellen. 

Het was alsof, net als in Jezus’ dagen, iedereen beleed dat hij of zij zondig was, maar toch 

bleef er een klasse apart voor Zondaren. Interessant is dat Jezus juist liever omging met die 

laatste groep. Het werd voor mij duidelijk dat lhbtq’ers apart werden gezet, gemarginaliseerd 

en afgewezen. Ik hoorde verhalen zoals van Justin Lee, wiens leven erg leek op dat van mij – 

orthodox-christelijk opgevoed door lieve en betrokken ouders, diep toegewijd aan zijn geloof, 

overtuigd van de ‘traditionele opvatting’ dat homoseksualiteit zondig is – maar met een 

belangrijk verschil. Justin is homo. En dat wilde hij niet. Hij koos er niet voor. ‘Avond aan 

avond huilde ik mezelf in slaap’, schrijft hij in zijn boek Torn (‘Verscheurd’). ‘Ik smeekte 

God om mijn seksuele gevoelens voor andere jongens weg te nemen.’ 

Zoals veel homoseksuele en lesbische christenen ging Justin in therapie bij een (inmiddels 

opgeheven) organisatie die ‘genezing’ en ‘bevrijding’ van homoseksualiteit beloofde, 

compleet met getuigenissen van ‘ex-homoseksuele’ mannen en vrouwen, met plaatjes erbij 

waarop ze lachend stonden met hun gezin. 

Zijn therapeuten probeerden Justin ervan te overtuigen dat de oorzaak van zijn homoseksuele 

gevoelens bij zijn ouders lag – ‘een dominante moeder en een afstandelijke vader’, zeiden ze, 

maar dat klopte niet met Justins ervaring. Hij was close met zijn vader en had een gezonde 

band met zijn moeder. Uiteindelijk knapte Justin af op de bekeringstherapie toen hij zag 

hoeveel pijn en schuldgevoel die aanrichtte bij hemzelf en andere lhbtq-christenen. En toen 

hij zag dat de ex-homobeweging in elkaar stortte door schandalen en gebroken gezinnen. 

Sommige prominente ‘ex-homo’s’ namen later afstand van bekeringstherapie. Alan 

Chambers, oud-voorzitter van Exodus International, bood excuses aan voor de pijn die zijn 

organisatie had veroorzaakt. 

En als het verhaal van Justin nu op zichzelf stond … Maar gaandeweg hoorde ik soortgelijke 

verhalen overal steeds weer. Het verhaal van Justin was niet de uitzondering. Het was de 

norm. 

Deze mensen waren niet ‘gebroken’. Homoseksualiteit is niet ‘onnatuurlijk’; het is uitvoerig 

aangetoond dat het in het dierenrijk voorkomt. Variaties in gender en seksualiteit zijn geen 

product van de Amerikaanse cultuur; ze zijn waargenomen in honderden culturen overal ter 

wereld, van plekken waar ze worden omarmd (zoals bij de Navajo of de Bugi’s in Indonesië) 

tot plekken waar de doodstraf erop staat. < 

Met toestemming van de redactie van het Nederlands Dagblad overgenomen. 


