
 

 

Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels 
pleidooi 
 
Werkgroep Nashvilleverklaring 

 
Zaterdag 5 januari werd de Nederlandse tekst van de Nashville-verklaring met een naschrift 
gepubliceerd in het RD. Hierover ontstond veel ophef. Tijd om de balans op te maken.  
 
Na zeer enerverende weken is het stof wat neergedaald. In dit artikel willen wij terugblikken en 
vooruitkijken. Ondanks alles zijn we dankbaar dat het Bijbelse getuigenis over huwelijk en seksualiteit, 
zoals gedeeld in de Nashville-verklaring, mocht klinken. Het is onze wens en bede dat de inhoud van 
de verklaring wordt (of zal worden) beleden door veel christenen in Nederland en daarbuiten en ter 
bemoediging mag zijn voor christenen die volgens Gods inzettingen willen leven. 
 
Bij Gods Woord 
Een kernelement van de Nashville-verklaring is dat een christen inzake huwelijk en seksualiteit in 
overeenstemming met Gods bedoeling wil leven en dat dit nodig is voor eenieder. Fundamenteel 
daarvoor is Gods prachtige en unieke scheppingsorde. Hij stelde het huwelijk in als een levenslange 
verbintenis tussen één man en één vrouw. Daarbinnen kreeg seksualiteit een gezegende plaats. De 
Nashvilleverklaring meldt hierover niets nieuws maar wat de kerk de eeuwen door heeft beleden. De 
verklaring wijst alle zondige gedachten en praktijken af die deze gaven van God beschadigen. Dat 
geldt voor iedere vorm van onreinheid. Anderzijds wordt iedereen de weg gewezen van een leven in 
gehoorzaamheid aan God. Zo heeft elk mens –ongeacht (seksuele) gerichtheid– een volwaardige 
plaats in de kerk. 
 
Seculiere reacties 
Uit alle hoeken van de samenleving kwamen ongekend veel reacties. De seculiere media waren 
veelal negatief, maar sommige ook (journalistiek) meer neutraal. Onder andere ds. M. Klaassen en 
mr. C.G. van der Staaij kregen ruimte om een helder getuigenis te geven over de betekenis van de 
verklaring en over de waarde van Gods goede instellingen.  
Kim Putters van het SCP legde terecht uit dat de verklaring geen nieuwe opvattingen verkondigt. De 
heftige reacties laten volgens hem zien hoe ingrijpend de samenleving is veranderd. Bijzonder was 
dat Pieter van der Leer mocht getuigen dat de Bijbelse lijnen heilzaam zijn voor iemand met 
homoseksuele gevoelens die Christus wil volgen.  
Breed leefde er echter verontwaardiging. In een maatschappij waar iedereen zijn eigen leven moet 
kunnen vormgeven, wordt een universele norm niet aanvaard. Kenmerkend was de uitspraak van 
burgemeester Femke Halsema dat liefde geen moreel oordeel behoeft. 
 
Verdeeldheid onder christenen 
Wat ons als werkgroep het meest heeft geraakt, was de geringe bereidheid van christenen tot het 
delen van een positief christelijk getuigenis in roerige tijden. Direct na het verschijnen van de 
verklaring distantieerden velen zich, deels of geheel, van de inhoud of lieten zij het na om hun steun te 
betuigen. Dit terwijl de ontstane commotie rondom de verklaring een unieke gelegenheid bood (en nog 
altijd biedt) om te belijden wie God is en wat Hij van ons vraagt (zie ook 1 Petrus 3:15). 
Het gaat ons er niet om, te ontkennen dat de communicatie beter had gekund. Of dat sommige 
formuleringen, vooral voor mensen zonder kennis van Bijbelse begrippen, tot misverstand konden 
leiden. Maar zelfs na nadere toelichting en onderstreping van het naschrift bleef algemene steun uit. 
Wij stemmen in met Rosaria Butterfield (ex-lhbti-activiste, auteur van het boek ‘Een onwaarschijnlijke 
bekering’) dat het in deze discussie uiteindelijk gaat over de vraag of wij ons door de Bijbel (willen) 
laten gezeggen: “Wat op het spel staat is de vraag of we de Bijbel kunnen vertrouwen als die zegt wie 
je bent, wie God is en wat wij te doen hebben.” 
 
Brede verbondenheid 
Gelukkig is er ook een andere kant. Naast kritiek ontving de werkgroep honderden bemoedigende, 
hartelijke en warme reacties van zowel reformatorische als evangelische christenen, uit binnen- en 
buitenland. Velen voelden zich met ons gedrongen tot gebed om wijsheid, liefde en standvastigheid. 
Velen getuigden van de noodzaak om dichter te leven bij God en Zijn Woord. Sterker dan ooit ervaren 
wij een verbondenheid over grenzen en kerkmuren heen. Met ervaren herkennen wij ons in de wens 



 

 

om Gods Woord helder te laten spreken in het leven van alledag en Zijn geboden leidraad te laten 
zijn. Als werkgroep zijn we dankbaar dat we, ondanks de heftige reacties uit de samenleving, het 
positieve Bijbelse getuigenis van de verklaring mochten doorgeven. 
 
Duidelijk in liefde 
De vraag is gesteld of het niet beter is te beginnen bij de pijn en nood van onze naaste. Maar het 
helder uiteenzetten van de Bijbelse lijnen sluiten gesprek en diepe pastorale bewogenheid niet uit, 
integendeel. Hierin kunnen wij een voorbeeld nemen aan de Heere Jezus Zelf. Hij sprak Zich krachtig 
uit tegen de zonde maar was bewogen met zondaren! Denk aan hoe Hij omging met een overspelige 
vrouw (Johannes 8). Deze vrouw, die door de Farizeeën bij Jezus gebracht werd, had gezondigd. 
Jezus ontkende dat niet! Maar bij Hem vond ze genade èn een opdracht haar leven op orde te 
brengen: “Zondig niet meer”. Hij had –in tegenstelling tot de Farizeeën– tegelijk oog voor haar als 
mens én de eer van God. 
Vlak na de publicatie kwam iemand tijdens catechisatie van één van de werkgroepleden voor het eerst 
met zijn homoseksuele gevoelens naar buiten. Terwijl sommigen de Nashvilleverklaring zien als een 
blokkade voor gesprek (RD 9-1-2019) zag hij dit andersom. Deze tekst steunde hem om open te zijn 
over zijn gevoelens en te willen leven in gehoorzaamheid aan Christus. Ook op andere momenten is 
het gekomen tot een goed gesprek over gevoelens, verlangens en Gods bedoeling – zowel in het 
pastoraat als tijdens (catechisatie)lessen, op scholen, in kerken en in gezinnen. 
De Nashvilleverklaring werpt geen stenen. Zij zegt niet –zoals sommigen het hebben opgevat– dat 
iemand zijn homoseksuele gevoelens moet verzwijgen of op genezing kan rekenen. Zij wijst de weg 
van leven uit genade en strijden tegen de zonde. Daarin kunnen we slechts naast elkaar staan. 
 
Hoe nu verder 
De ontstane commotie heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om Gods Woord leidraad te laten zijn 
in ons leven. Wat de Bijbel zegt over huwelijk en seksualiteit vraagt om door ons beleden te worden 
en tegelijk om liefdevolle toepassing in het pastoraat. Beide zijn verwoord in de Nashvilleverklaring. 
Als werkgroep vragen wij Hem om genade en wijsheid voor de verdere weg die voor ons ligt, hoe wij 
vanuit deze verklaring zowel voorgangers als de hele gemeente kunnen dienen. 
Wat een geweldige genade en zegen zou het zijn als wij als christenen elkaar mogen herkennen en 
vinden in wat de Bijbel ons voorhoudt - en daarover vrijmoedig kunnen getuigen. Dit tot eer van onze 
Redder en Zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft, om de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis 
verdragen en de schande veracht (Hebreeën 12:2). Om het met de woorden van Openbaring 4:21 te 
belijden: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt 
alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.” 


