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▪ het onderwerp is niet...
homoseksualiteit en transgenders

▪ en toch... de aanleiding: 
commotie Nashville-verklaring
▪ stevige uitspraken over huwelijk 

& seksuele identiteit 



▪ orthodox-christelijk document geen leidraad bij 
het openen van de Schrift:
▪ strijden tegen zondige verlangens;
▪ geen zicht op de Redder van allen

laag Goed Bericht-gehalte...



▪ commotie raakt het onderwerp 
'uit de kast komen'

▪ = durven spreken van wat in je leeft
▪ ook gevoelens, gebreken en zwakheden

▪ het belang van een veilige omgeving thuis:
▪ geen veroordeling om welke gevoelens ook;
▪ ruimte geven aan de keuzes die anderen (b.v. 

kinderen) maken.



▪ het vervolg:
vanuit perspectief van wie 'uit de kast komt': 
▪ niet voor gevoelige zwakheden
▪ maar het Goede Bericht
▪ groot verschil!



'uit de kast komen':

▪ waarom niet?
▪ waarom wel?
▪ wanneer en waar zou je dat doen?
▪ hoe doe je dat?
▪ wat moet je verwachten? 
▪ wat doe je met afwijzing?





Johannes 12

42 Toch geloofden, insgelijks, 
ook uit de oversten velen in hem 
maar vanwege de Farizeeën 
beleden zij het niet opdat 
zij niet uit de synagoge gezet zouden worden,

> Jozef van Ariamathea
een discipel in het verborgene; Joh.19:38
> Nicodemus
die 's nachts naar Jezus toekwam; Joh.19:39



Johannes 12

42 Toch geloofden, insgelijks, 
ook uit de oversten velen in hem 
maar vanwege de Farizeeën 
beleden zij het niet opdat 
zij niet uit de synagoge gezet zouden worden,

in de absolute zin kán dat niet:
wie van harte gelooft, komt er ook voor uit
Rom.10:9,10; 



Johannes 12

42 Toch geloofden, insgelijks, 
ook uit de oversten velen in hem 
maar vanwege de Farizeeën 
beleden zij het niet opdat
zij niet uit de synagoge gezet zouden worden,

angst...; Johannes 9 >  



19 En zij vroegen hen en zeiden: 
is dit jullie zoon van wie jullie zeggen dat hij blind 
werd geboren? Hoe ziet hij dan op dit moment?
20 Zijn ouders antwoordden dan en zeiden: 
wij weten dat dit onze zoon is 
en dat hij blind werd geboren.
21 Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. 
Of wie zijn ogen opende, wij weten het niet. 
Vraag het hem, hij heeft de leeftijd, 
hij zal voor zichzelf spreken.
22 Deze dingen zeiden zijn ouders, 
omdat zij de Joden vreesden. 
Want de Joden waren reeds overeengekomen dat in 
het geval dat iemand hem zou belijden als Christus, 
hij uit de synagoge zou worden gezet.
23 Daarom zeiden zijn ouders: 
hij heeft de leeftijd, vraag het aan hem.



Johannes 12

42 Toch geloofden, insgelijks, 
ook uit de oversten velen in hem 
maar vanwege de Farizeeën 
beleden zij het niet opdat 
zij niet uit de synagoge gezet zouden worden,



Johannes 12

43 want zij hadden de heerlijkheid
van mensen meer lief 
dan de heerlijkheid van God.

= de eer/heerlijkheid om tot de 
oversten te behoren:

invloed, macht, geld, status



Johannes 12

43 want zij hadden de heerlijkheid 
van mensen meer lief 
dan de heerlijkheid van God.

zijn woord, de waarheid
vergl. Mozes in Hebr.11>



24 Door het geloof heeft Mozes, 
volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor 
een zoon van Farao's dochter,

niet uit angst keek Mozes om zich heen maar 
om te zien of niemand anders zou helpen
Ex.2:12; Hand.7:24 



24 Door het geloof heeft Mozes, 
volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor 
een zoon van Farao's dochter,
25 maar hij heeft liever 
met het volk Gods kwaad verdragen, 
dan tijdelijk van de zonde te genieten;
26 en hij heeft de smaad van Christus 
groter rijkdom geacht 
dan de schatten van Egypte, 
want hij hield de blik gericht op de vergelding.

= door te gaan voor 
"een zoon van Farao's dochter"





Handelingen 4

13 Toen zij nu de vrijmoedigheid
aanschouwden van Petrus en Johannes 
en begrepen dat zij ongeletterde 
en gewone mensen waren, 
verwonderden zij zich 
en zij herkenden hen bovendien 
dat zij samen met Jezus waren.



Handelingen 4

13 Toen zij nu de vrijmoedigheid
aanschouwden van Petrus en Johannes
en begrepen dat zij ongeletterde 
en gewone mensen waren, 
verwonderden zij zich 
en zij herkenden hen bovendien 
dat zij samen met Jezus waren.

voor 'vrijmoedigheid' hoef je 
niet geleerd te hebben... 



Handelingen 4

13 Toen zij nu de vrijmoedigheid
aanschouwden van Petrus en Johannes
en begrepen dat zij ongeletterde 
en gewone mensen waren, 
verwonderden zij zich
en zij herkenden hen bovendien 
dat zij samen met Jezus waren.

Petrus en Johannes waren 
bekwaam gemaakt! 





Spreuken 29 (NBG51)

25 Vrees voor mensen spant een strik, 
maar wie op de HERE vertrouwt, 
is onaantastbaar.


