
 

 

 

Nashville in het kort 
 Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit   

“Weet dat de HEERE God is; 

Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –…” 

Psalm 100:3 

 
Voorwoord 

Dit is een vereenvoudigde versie van de eerder gepubliceerde Nashvilleverklaring, 

die u kunt vinden op www.nashvilleverklaring.nl. Ook wie de Bijbel erop wil 

naslaan, kan hier terecht. Zie “Bijbelteksten bij de Nashvilleverklaring”.  

Als predikanten en voorgangers willen we getuigen van God en Zijn Woord. Dat geldt ook voor wat 

Hij zegt over wat het is om mens te zijn en waar we als mensen vandaan komen. Wij willen dit 

doen in waarheid en liefde. Omdat God Zelf goed is én bepaalt wat goed is. Wij willen dit 

getuigenis vasthouden ook in deze westerse cultuur die steeds minder heeft met de moraal die we 

in de Bijbel vinden.  

De goede God heeft mensen geschapen tot Zijn eer. Daarom geloven wij dat het goed is om te 

vragen naar Zijn bedoeling en wil voor ons leven. Dit is niet alleen onze plicht, maar ook tot ons 

bestwil. Gods wil is te vinden in de Bijbel. Wij zijn als mensheid de band met God kwijtgeraakt 

door onze eigen weg te kiezen. Het is God Zelf Die gezorgd heeft voor verzoening; dat is: de 

mogelijkheid van herstel van onze band met God. Hij heeft, toen Hij Zijn Zoon Jezus aan het kruis 

liet sterven, laten zien dat Hij de zonde verafschuwt, maar liefde bewijst aan zondaren die zich tot 

Hem wenden. Door het geloof in Christus krijg je vrede met God. 

Dit neemt niet weg, dat er in deze zondige wereld veel gebrokenheid blijft. Maar in het geloof kun 

je met elke worsteling bij Hem terecht. Hij weet raad, ook al blijft iedere christen te kampen heb-

ben met zondige neigingen en met gebreken. Juist daarom weet een christen dat hij van genade 

moet leven. Niemand kan zich laten voorstaan op iets goeds van zichzelf. Dit maakt de kerk, als 

het goed is, des te meer een veilige plek, waar ruimte is voor het delen van je moeilijkheden. 

Tegelijk klinkt hier de oproep om te geloven in Jezus Christus en te leven onder Zijn gezag.  

Wij willen graag over een aantal zaken rond huwelijk en seksualiteit heldere uitspraken doen, 

zoals hieronder geformuleerd. Dat doen we omdat we geloven dat het voor elke christen (en voor 

elk mens) goed en nodig is, Gods gebruiksaanwijzing voor ons leven te volgen. Dat is niet altijd 

gemakkelijk, want ieder heeft punten van strijd en punten die vragen om zelfverloochening. Dat is 

wel altijd heilzaam, want je zondige hart volgen is een doodlopende weg.  

Als we ons uitspreken, beseffen we dat we als christenen in Nederland in veel opzichten te kort 

zijn geschoten op het terrein van huwelijk, relaties en seksualiteit. Daaronder valt niet alleen een 

gebrek aan duidelijkheid maar ook een tekort aan de juiste pastorale zorg. Gods Woord wijst ons 

echter de juiste weg. Daarvan willen we in ootmoed getuigen. Wat wij hier in veertien punten 

onder woorden brengen gaat niet over bijzaken. Wij zijn ervan overtuigd dat in de kern iedere 

christen dit moet kunnen onderschrijven.  



 

 

 

Bijbelse noties over man/vrouw, huwelijk en seksualiteit 

1. Het huwelijk is door God ingesteld als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw.  

2. God vraagt elk mens rein te leven. De prachtige gave van seksualiteit hoort alleen bínnen het 

huwelijk thuis. Dat betekent ook dat man en vrouw trouw zijn aan elkaar.  

3. God heeft man en vrouw oorspronkelijk naar Zijn beeld geschapen. Ze zijn gelijkwaardig, en 

toch door God verschillend geschapen.  

4. De door God gegeven verschillen tussen man en vrouw weerspiegelen Gods oorspronkelijke 

bedoeling bij de schepping. Ze zijn gericht op het welzijn en de bloei van de mens. Man en 

vrouw vullen elkaar aan. 

5. In overeenstemming met Gods plan laten onze geslachtskenmerken zien of wij man of vrouw 

zijn. 

6. Bij sommige mensen is sprake van aangeboren afwijkingen in geslachtskenmerken. Dat maakt 

hen voor God als mens echter niet minder waardevol. Elk mens is geroepen God te dienen en 

Jezus Christus te volgen. 

7. Bij de vraag of wij onszelf zien als man of vrouw moeten we ons laten leiden door Gods Woord. 

De kern van je identiteit –hoe je over jezelf denkt en hoe je leeft– wordt in de eerste plaats 

bepaald door je christen-zijn. Dit geldt ook als je een homoseksuele of transgender-gerichtheid 

ervaart. 

8. Mannen en vrouwen met homogevoelens kunnen net als andere mensen, wanneer zij rein 

leven, een rijk en waardevol leven leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is 

voor God.  

9. De zonde kan seksuele verlangens op seksuele onreinheid richten. Dat omvat alle seksualiteit 

buiten het door God ingestelde huwelijk, zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid. 

Het langdurig hebben van verkeerde verlangens is geen reden om eraan toe te geven.  

10. Als iets niet Gods wil is, mogen we het niet goedkeuren. Dat geldt ook voor seks met iemand 

van hetzelfde geslacht en voor leven als iemand van het andere geslacht als je lichaam 

duidelijk toont dat God je als man of vrouw heeft gemaakt. 

11. We moeten altijd met liefde en respect Gods waarheid blijven spreken en ons leven daarnaar 

richten, ook in zaken van seksualiteit en geslachtelijkheid. 

12. De genade van God schenkt ons in Jezus Christus vergeving van zonden. Diezelfde genade geeft 

ons ook de kracht om onze zondige verlangens –van welke aard ook– te ‘doden’, dat wil 

zeggen om in Zijn kracht meer en meer te leren leven op een manier die de Heere waardig is. 

Dit betekent niet zozeer ‘genezing’ – alsof verkeerd gerichte verlangens in dit leven altijd 

zouden verdwijnen. 

13. Jezus Christus wil elke christen de genade geven om te leven in harmonie met het biologische 

geslacht dat God hem of haar heeft gegeven. 

14. Jezus Christus is gekomen om zondaren te redden. Door Zijn dood en opstanding is er 

vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen. Dat geldt voor iedereen die zijn of haar 

zonde erkent, zich afkeert van alles wat niet naar Gods wil is en op Christus alleen vertrouwt 

als Verlosser en Heere.  


