
 

 

Een aantal Bijbelteksten achter de Nashvilleverklaring 

De Nashvilleverklaring geeft in veertien stellingen enkele aspecten weer van wat de 
Bijbel zegt over huwelijk, (homo)seksualiteit en gender. De onderliggende 
Bijbelteksten staan echter niet expliciet vermeld. Hieronder staat per stelling een 
aantal Bijbelteksten uitgeschreven, met de tekstverwijzingen en soms een korte 
toelichting. Dit is bedoeld voor hen die de Bijbel er graag op na willen slaan.  
We willen hier wel benadrukken dat het hele getuigenis van de Schrift belangrijk is: 
de stellingen zijn niet gebaseerd op losse Bijbelteksten. De basis van de verklaring 
ligt in het weer naar voren halen van de fundamentele betekenis van het huwelijk 
zoals de Bijbel daarover spreekt. Dat gebeurt in de Schrift op vele plaatsen. 
 
1. Over de instelling van het huwelijk spreekt Genesis 2:21-24 met de volgende 

woorden:  

Toen deed de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij 
nam een van zijn ribben, en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE 
God bouwde de rib die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw en Hij 
bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn 
beenderen en vlees van mijn vlees! Deze zal Manninne heten, omdat zij uit de 
man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en 
zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren 
beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.  

2. Over trouw binnen het huwelijk spreekt de Heere Jezus in o.a. Mattheus 19: 5, 6 
met de volgende woorden:  

Hebt u niet gelezen dat Hij die de mens gemaakt heeft, hen van den beginne 
man en vrouw gemaakt heeft? En gezegd heeft: Daarom zal een man vader 
en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees 
zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Wat dan God 
samengevoegd heeft, scheide de mens niet.  

We lezen in de Tien Geboden duidelijke taal (Exodus 20:14 en 17):  

Gij zult niet echtbreken - Gij zult niet begeren … uws naasten vrouw …  

In Psalm 51 belijdt David zijn zonde van overspel en zegt daarbij in vers 6 dat hij 
tegen God gezondigd heeft. Spreuken 5-7 waarschuwen tegen overspel. Lees 
ook Maleachi 2:14-16, en Hebreeën 13:4:  

Het huwelijk zij in ere onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en 
overspelers zal God oordelen. 

3. In Genesis 1: 27 lezen we:  

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij 
hem; man en vrouw schiep Hij hen.  

Man en vrouw hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan. We lezen dat Adam 
tussen alle dieren geen hulp vond die tegenover hem (op gelijke voet) stond 
(Genesis 2:20).  

4. Over de verschillen tussen man en vrouw en hoe zij elkaar kunnen dienen, lezen 
we in Efeze 5:21-33. We citeren hier niet het hele gedeelte. 

Weest elkander onderdanig in de vreze van God.  



 

 

U, vrouwen, weest aan uw eigen man onderdanig, gelijk aan den Heere;  
Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd van de 
Gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. (…) 

U, mannen, hebt uw eigen vrouw lief, gelijk ook Christus de Gemeente 
liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven;  

Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouw lief te hebben, zoals hun eigen 
lichaam. Die zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft 
ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook 
de Heere de Gemeente.  

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen; 
en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot; maar ik zeg 
dit met het oog op Christus en de Gemeente.  

5. Hier kunnen we opnieuw Genesis 1:27 laten spreken (zie onder 3) en ook 
Deuteronomium 22:5, waar staat:  

Het kleed van een man zal niet door een vrouw gedragen worden, en een man 
zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is de HEERE, uw 
God, een gruwel.  

Het woord kleed gaat letterlijk om voorwerpen of tuig (gereedschap). Je kunt ook 
zeggen: Doe je als man niet voor als vrouw (en andersom).  

6. De Schrift weet van mensen die met een gebrek zijn geboren (zonder duidelijk 
geslacht bijvoorbeeld), maar ze zijn welkom bij de HEERE God. In Mattheus 19:12 
zegt de Heere Jezus:  

Want er zijn gesnedenen, die uit moeders lijf zo geboren zijn  

In Jesaja 56:3-5 lezen we:  

De ontmande zegge niet: Zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de 
HEERE van de ontmanden die Mijn sabbatten houden, verkiezen wat Mij 
behaagt en vasthouden aan Mijn verbond; Ik zal hen ook in Mijn huis en 
binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan van zonen en 
dochteren; een eeuwigen naam zal Ik eenieder van hen geven, die niet 
uitgeroeid zal worden.  

7. Paulus schrijft over wie we in Christus zijn in Efeze 4:20-24 het volgende:  

Maar zo hebt u Christus niet geleerd. Indien u naar Hem gehoord hebt en door 
Hem geleerd bent, zoals de waarheid is in Jezus; dat u, aangaande uw 
vroegere wandel, de oude mens zou afleggen, die ten verderve gaat door de 
verleidelijke begeerten. En dat u vernieuwd zou worden in den geest van uw 
denken en den nieuwe mens zou aandoen, die naar God geschapen is in 
ware rechtvaardigheid en heiligheid.  

Verder zegt hij in 2Korinthe 5:17 het volgende:  

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is 
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.  

In Galaten 2:20 zegt Paulus:  

Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik, maar niet meer ik maar Christus 
leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de 
Zoon van God die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 

In Kolosse 3:9-11 lezen we:  



 

 

… daar u uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan de 
nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Degene 
Die hem geschapen heeft. Daarin is Griek noch Jood, besnijdenis nog 
voorhuid, barbaar noch Scyth, dienstknecht noch vrije; maar Christus is alles 
en in allen.  

8. In Efeze 4:17 schrijft Paulus:  

Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals als de 
heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken …  

In 1Thessalonisenzen 4:3-8 lezen we:  

Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat u zich onthoudt van hoererij. 
Dat eenieder van u zijn vat weet te bezitten in heiligmaking en eer, niet in 
begerige hartstocht, zoals de heidenen die God niet kennen. (…) Want God 
heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit 
verwerpt, verwerpt geen mens maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons 
heeft gegeven.  

Het woord vat slaat hier op ons eigen lichaam - zie ook 1Korinthe 6:18-20 
hieronder. 

9. Jezus zei in Mattheus 5:28 (in de Bergrede):  

Ik zeg u, dat wie een vrouw aanziet, om die te begeren, die heeft al overspel in 
zijn hart met haar gedaan.  

Job wist hoe hij hiermee om moest gaan (Job 31:1):  

Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen; hoe zou ik dan acht gegeven 
hebben op een maagd?  

In 1Korinthe 6:19-20 lezen we nog:  

Vliedt de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar 
wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw 
lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die u van God hebt, 
en dat u niet van uzelf bent? Want u bent duur gekocht: zo verheerlijkt dan 
God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.  

10. Wat betreft homoseksuele gemeenschap leert de Schrift ons in Leviticus 18:22:  

Bij een manspersoon zult gij niet liggen als bij een vrouw; dit is een gruwel. 

Paulus zet dit in een rijtje met andere zonden (1Korinthe 6:10,11):  

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 beërven. 
En dit waren sommigen van u; maar u bent afgewassen, maar u bent 
geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en 
door de Geest van onze God.  

In Romeinen 1:26-28 zegt Paulus:  

Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten; want ook 
hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang veranderd in de tegennatuurlijke. 
En evenzo de mannen, nalatende de natuurlijke omgang met de vrouw, zijn 
verhit geworden in hun lust tegen elkaar, mannen met mannen 
schandelijkheid bedrijvende .…  

Wie verder leest, ontdekt dat Paulus dit in een lijst van zonden zet.  



 

 

11. In Mattheus 9:36 lezen we hoe Jezus naar de mensen keek:  
En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, 
omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder 
hebben.  

Toen een overspelige vrouw bij Hem gebracht werd (Johannes 8:1-11), lezen we: 

En Jezus, Zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: 
Vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij 
zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; 
ga heen, en zondig niet meer. 

Paulus schrijft dan in Efeze 4:15,16:  

Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opgroeien in Hem, 
Die het Hoofd is, namelijk Christus … tot … opbouwing in de liefde.  

12. Paulus leert ons in Galaten 5:24:  

Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de hartstochten 
en begeerten.  

Boven lazen we al in Efeze 4:22-24 en in Kolosse 3:1-6 lezen we:  

Indien u dan met Christus opgewekt bent, zoekt de dingen die boven zijn, 
waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is 
met Christus verborgen in God. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, 
Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstochten, 
kwade begeerte, en de hebzucht, die afgodendienst is. 

Petrus leert ons tenslotte in 1 Petrus 2:11:  

Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat u zich onthoudt 
van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel. 

13. In Mattheus 16:24,25 lezen we: Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen:  

Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis 
op en volge Mij. Want wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen; 
maar wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal het vinden.  

Paulus spreekt in Efeze 6:10-18 over een geestelijke strijd:  

Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte van Zijn 
macht. Doet de gehele wapenrusting van God aan, opdat u kunt standhouden 
tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben geen strijd tegen 
vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht. Daarom neemt de gehele wapenrusting Gods aan, 
opdat u weerstand kunt bieden in de boze dag, en alles verricht hebbende, 
staande blijven (Efeze 6:10-13). 

14. In Lukas 19:10 lezen we:  

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat 
verloren was.  

In Johannes 3:36 staat het volgende:  

Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.  


