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De Christian Reformed Church in Noord-Amerika gaat de eigen kerken en kerkleden helpen bij het
communiceren van de visie van de kerk op homoseksualiteit in de huidige samenleving. Dat besloot de
synode van de Amerikaans-Canadese zusterkerk van de NGK in juni 2013 tijdens zijn jaarlijkse vergadering
in Grand Rapids. De visie op homoseksualiteit zelf, neergelegd in synodebesluiten van 1973 en 2002, staat
niet ter discussie – kort door de bocht: een homoseksuele geaardheid is geen zonde, een homoseksuele
relatie wel. Voorstellen van synodeleden om die visie opnieuw te doordenken haalden bij lange na geen
meerderheid. Wel vonden de synodeleden dat er reden is om intensief na te denken over de vraag hoe je die
visie in deze tijd op een profetische én liefdevolle manier kunt communiceren, zonder water in de wijn te
doen, maar ook zonder onnodige weerstand te wekken.
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Christian Reformed Church wil liefdevol spreken over homo’s
GRAND RAPIDS – De Christian Reformed Church in Noord-Amerika gaat de eigen kerken en kerkleden
helpen bij het communiceren van de visie van de kerk op homoseksualiteit in de huidige samenleving. Dat
besloot de synode van de Amerikaans-Canadese zusterkerk van de NGK in juni 2013 tijdens zijn jaarlijkse
vergadering in Grand Rapids.
De visie op homoseksualiteit zelf, neergelegd in synodebesluiten van 1973 en 2002, staat niet ter discussie –
kort door de bocht: een homoseksuele geaardheid is geen zonde, een homoseksuele relatie wel. Voorstellen
van synodeleden om die visie opnieuw te doordenken haalden bij lange na geen meerderheid. Wel vonden
de 188 synodeleden dat er reden is om intensief na te denken over de vraag hoe je die visie in deze tijd op
een profetische en tegelijk liefdevolle manier kunt communiceren, zonder water in de wijn te doen, maar ook
zonder onnodige weerstand te wekken. Ten opzichte van de tijd dat de vorige synodebesluiten werden
genomen is er volgens de synode in Noord-Amerika veel veranderd in de houding tegenover
homoseksualiteit. In Canada en elf Amerikaanse staten is in de afgelopen jaren het homohuwelijk ingevoerd
en ook in de rest van Amerika staat de publieke opinie steeds positiever tegenover ‘same sex marriage’. In
discussies in de media gaat het vaak hard tegen hard, ook als christenen en kerken zich daarin mengen, en
het standpunt over homoseksualiteit bezorgt CRC-kerken vaak een negatief imago.
Volgens de synode moeten ‘genade en waarheid’ beide tot hun recht komen als kerken en kerkleden zich
publiek over homoseksualiteit uitspreken.
Niet langer in de kast
Tijdens de bij tijden emotionele synodediscussie sprak ook synodelid Joseph Bowman (classis Toronto) zich
uit. ‘Ik sta hier voor jullie als een 40-jarige homo, die niet langer in de kast blijft, maar uitkomt voor het feit
dat hij homo is. Ik ben single, leef in onthouding, maar wil niet langer zwijgen.’ Hij vertelde dat hij twintig
jaar lang in therapie is geweest om van zijn homo-zijn af te komen, maar dat dat niets had opgeleverd. In
een andere kerk is hij geëxcommuniceerd, aldus Bowman, maar ‘ik ben dankbaar voor de bevestiging die ik
in het midden van de CRC heb ontvangen.’ Sommige synodeleden bepleitten een herziening van de
synodebesluiten van 1973 en 2002. Volgens hen hebben zowel de psychologie als de Bijbelwetenschappen
nieuw licht geworpen op wat homoseksualiteit is en hoe daar vanuit de Bijbel tegen aan moet worden
gekeken. ‘Voor mijn generatie is homoseksualiteit wat de vrouw in het ambt voor een vorige generatie was’,
zei een jonge afgevaardigde. Andere synodeleden waarschuwden voor het ter discussie stellen van het
CRCstandpunt over homoseksualiteit. ‘Dwing me niet de CRC, die mij lief is, te verlaten’, zei één van hen.
Minderheidsopvatting
Met de instelling van een studiecommissie reageerde de synode positief op een verzoek van de classis
Zeeland. In dat verzoek werd geconstateerd dat ‘de Bijbelse visie van de CRC op homoseksualiteit in de
samenleving inmiddels een minderheidsopvatting is geworden’ en dat kerken en kerkleden steeds vaker met
nieuwe vragen rond homoseksualiteit in aanraking komen. Daarbij valt te denken aan vragen als: Hoe
moeten predikanten en gemeenten reageren als een homostel een huwelijksinzegening wenst of vraagt om
het kerkgebouw daarvoor te mogen gebruiken? Kun je het homohuwelijk van vrienden of familieleden
bijwonen of daarbij als getuige optreden? En als je dat doet, houdt dat dan in dat je ermee instemt? Wat is
een christelijke houding als kerken of predikanten worden aangeklaagd voor discriminatie? En moeten
christenen actief de strijd aanbinden met of zich verzetten tegen het homohuwelijk? De studiecommissie
moet zijn eindrapport in 2016 klaar hebben. In de tussentijd moet de commissie intensief contact
onderhouden met de plaatselijke kerken en jaarlijks voortgangsrapportages bij de synode indienen.
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