Opbouwdossier homoseksualiteit
Artikelen van 1976 – 2000
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=16219
2 juli 1976
Over homofilie (1) H. de Jong
De Jong legt rekenschap af van zijn steun aan de Stichting Bijzonder Pastoraat Buitenland, dat
het pastoraat van ds. Doucet onder homofielen in Parijs ondersteunt.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=16228
9 juli 1976
Over homofilie (2) H. de Jong
Deel 1 van een preek over homofilie naar aanleiding van Rom. 1: 24-32, waarin De Jong wijst
op de pervertering van man/vrouw-verhoudingen en andere tussenmenselijke verhoudingen en
gedragingen. .
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=16238
6 juli 1976
Over homofilie (3) H. de Jong
Deel 2 van een preek over homofilie naar aanleiding van Rom. 1: 24-32. Volgens De Jong is
het ‘stuitend om alle mensen, die gelijkgeslachtelijke aantrekking ervaren en die daar een
door ethische regels ingeperkt gebruik van maken, met de smeerlapperij van Romeinen 1 en
Genesis 19 lastig te vallen’.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=16351
1 oktober 1976
Kerkelijk leven Over Homofilie (enige vragen aan drs. H. de Jong) H.J. van der Kwast
NGK-predikant H.J. van der Kwast reageert kritisch op de artikelen van ds. H. de Jong over
homofilie.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=16359
8 oktober 1976
Kerkelijk leven Discussie over homofilie (1) H. de Jong
Reactie (1) op het artikel van ds. H.J. van der Kwast.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=16368
15 oktober 1976
Kerkelijk leven Discussie over homofilie (2) H. de Jong
Reactie (2) op het artikel van ds. H.J. van der Kwast.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=16504
22 oktober 1976
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Discussie over homofilie (3) H. de Jong
Reactie (3) op het artikel van ds. H.J. van der Kwast.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=16418
19 november 1976
Over homofilie Antwoord aan ds. H. de Jong H.J. van der Kwast
Ds. H.J. van der Kwast blijft moeite houden met de visie van ds. H. de Jong.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=15854
12 mei 1978
Openingswoord van de vergadering G.L.J.C. n.a.v. de verschijning van "Jeugd en
seksualiteit" Antwoorden op vragen van vandaag. P.C. van Wijk
Uitkomst van een enquête onder jongeren in de NGK over seksualiteit.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=15535
6 januari 1978
Terloops Jeugd en seksualiteit (8) P.C. van Wijk
Naar aanleiding van de Duitse tv-film Die Konzequenz over een homofiele jongen van 16 jaar
en een oudere man wordt aandacht gevraagd voor de nood van homofielen.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=14543
15 augustus 1980
De G.O.S. en de homofilie (1) H. de Jong
De schrijver verbaast zich over de milde houding van de Gereformeerde Oecumenische
Synode tegenover de Gereformeerde Kerken in Nederland inzake de moderne theologie
(Kuitert, Wiersinga), terwijl er tegelijkertijd scherpe uitspraken werden gedaan over de visie
van deze kerken over homofilie.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=14554
22 augustus 1980
De G.O.S. en de homofilie (2, slot) H. de Jong
De schrijver verbaast zich over de milde houding van de Gereformeerde Oecumenische
Synode tegenover de Gereformeerde Kerken in Nederland inzake de moderne theologie
(Kuitert, Wiersinga), terwijl er tegelijkertijd scherpe uitspraken werden gedaan over de visie
van deze kerken over homofilie.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=14727
21 november 1980
Gereformeerde Oecumenische Synode(4) A. P. de Boer en E. Schuurman
De schrijvers die op de Gereformeerde Oecumenische Synode in Nîmes de NGK
vertegenwoordigden, verdedigen de hoofdlijnen van het GOS-besluit, waarin de visie van de
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Gereformeerde Kerken op de homoseksuele praxis werd veroordeeld.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=14751
5 december 1980
Homofiel zijn, wat doe je er mee? (1) P. C. van Wijk
Het verschijnen van het boek 'Vrienden van vroeger', geschreven door Johan Cavier, over
homofilie wordt toegejuicht, maar bij de inhoud worden kritische vragen gesteld.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=14762
12 december 1980
Homofiel zijn, wat doe je er mee? (2· slot) P. C. van Wijk
Bij de inhoud van het boek 'Vrienden van vroeger', geschreven door Johan Cavier, worden
kritische vragen gesteld. ‘De eerste vraag is niet wat een homofiel doet of niet doet, de eerste
vraag is of we bereid zijn naast een homofiel te gaan staan en te erkennen dat hij of zij alle
gevolg van de zonde een stuk verstoring met zich meedraagt waaraan wij allen schuld
hebben’.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=14315
13 maart 1981
Homofiel zijn, wat moet je er mee? (1) P.C. van Wijk
Naar aanleiding van de boekbespreking van 'Vrienden van vroeger' stuurde een moeder van
een homofiele zoon brief, waaruit Van Wijk citeert en die voor hem aanleiding is om
aandacht te vragen voor de plaats van homofiele broeders en zusters in de gemeente.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=14325
20 maart 1981
Homofiel zijn, wat doe je er mee? (2) P. C. van Wijk
Naar aanleiding van de boekbespreking van 'Vrienden van vroeger' stuurde een moeder van
een homofiele zoon brief, waaruit Van Wijk citeert en die voor hem aanleiding is om
aandacht te vragen voor de plaats van homofiele broeders en zusters in de gemeente.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=14334
27 maart 1981
Homofiel zijn, wat moet je er mee? (3) P. C. van Wijk
Naar aanleiding van de boekbespreking van 'Vrienden van vroeger' stuurde een moeder van
een homofiele zoon brief, waaruit Van Wijk citeert en die voor hem aanleiding is om
aandacht te vragen voor de plaats van homofiele broeders en zusters in de gemeente
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=14051
6 november 1981
Homofiel zijn, wat doe je er mee? P. C. van Wijk \
Van Wijk citeert uit het blad Dia (CGK) bijdragen van een vader van een homofiel meisje,
van twee predikanten, van een arts ‘en van Egbert Boertien die zelf homofiel is’.
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http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=13842
19 februari 1982
Gelijke behandeling (1) H. de Jong
Met alle vragen die hij over het voorontwerp van wet 'gelijke behandeling' heeft, staat De
Jong er niet zonder meer negatief tegenover. Hij hoopt dat mede door deze wet ‘de homofiele
mens weer zijn plek om te leven terugkrijgt in het geheel van de samenleving in plaats van in
de getto's der steden te moeten verblijven’. Het veel gemaakte onderscheid tussen homofiele
aanleg en praktijk vindt hij niet in de bijbel terug.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=13848
26 februari 1982
Gelijke behandeling (2) H. de Jong
N.a.v. de voorgenomen ‘antidiscriminatiewet’ bespreekt De Jong de bijbelteksten ‘Draagt
elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus’ (Gal. 6 : 2) en ‘Want ieder zal zijn eigen
last dragen’ (Gal. 6:5). Christenen moeten volgens hem naar vermogen meetillen aan de
moeilijkheden die het ‘zo’ zijn voor homofielen met zich meebrengt en toch ‘ook weer
schroomvallig halt houden voor persoonlijke verantwoordelijkheden … en er dus niet al te
gehaaid en gehaast tussenkomen als de homofiele mens in de strijd tegen zijn handicap een
prothese gebruikt die ons niet goed voorkomt; dat we integendeel in plaats van te oordelen
bemoedigend en zegenend naast hem zullen gaan staan’.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=13836
12 februari 1982
Schriftkritiek (1) H. Amelink
Volgens Amelink kun je aan Schriftkritiek doen, ‘als je de bijbel zo uitlegt dat hij past in
eigen gedachtegang. Dat is een gevaar dat alle uitleggers van de bijbel lopen’. Hij past dat toe
op het wegverklaren van Romeinen 1 in zijn betekenis voor de kijk op homofilie in onze tijd.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=12783
17 juni 1983
Ervaringen van een moeder J. Bouma
Het verhaal van een moeder over ‘ik voelde en voel, dacht en denk, t.a.v. de homoseksualiteit
van één van mijn kinderen’, uitgesproken op een ouderdag, georganiseerd door de werkgroep
Homofilie in Ned. Geref. en Chr. Geref. Kerken.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=12081
11 oktober 1985
Over wetten die ten leven zijn C. Huizinga
Huizinga gaat in op de verwijten die de Werkgroep Homoseksualiteit in Christelijke
Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kring aan zijn adres heeft geuit. Hij schrijft
onder meer ‘dat de HERE niet wil, dat "een man ligt bij een man" en ik heb geprobeerd dat
verbod te helpen verstaan als onderwijzing ten leven. Wie mij wil bestrijden moet uit de
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Schrift aantonen, dat de HERE zulks niet verbiedt, maar dat het Hem als onze Schepper
behaagt. Ik ben er van overtuigd, dat wij onze gevoelens onder die geboden, die onderwijzing,
gevangen moeten walen geven, wetende, dat de HERE zeer barmhartig is en geen van Zijn
kinderen boven hun vermogen beproeft’.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=12354
29 november 1985
Over de werkgroep homoseksualiteit in Christelijke Geref. en Nederlands Geref. kring J.
Bouma
Bouma reageert op bovenstaande bijdrage van C. Huizinga.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=10673
13 maart 1987
De gemeente en zijn homofiele broeders en zusters (1) E. J. de Vries
Naar aanleiding van het boek van dr. K.J. Popma en dr. H. E. S. Woldring, "Monniken en
Moordenaars", Amsterdam, 1979 over het mensbeeld bij Dostojewski vraagt De Vries
aandacht voor het gebrek aan aanvaardingen dat homofielen in de samenleving en de kerk
ervaren. ‘Ze worden in hun identiteit bedreigd’.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=10683
20 maart 1987
De gemeenten en zijn homofiele broeders en zusters (2) E.J. de Vries
Naar aanleiding van het boek van dr. K.J. Popma en dr. H. E. S. Woldring, "Monniken en
Moordenaars", Amsterdam, 1979 over het mensbeeld bij Dostojewski vraagt De Vries
aandacht voor het gebrek aan aanvaardingen dat homofielen in de samenleving en de kerk
ervaren. ‘Ze worden in hun identiteit bedreigd’.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=6966
15 november 1996
Op weg naar een hereniging? (3, slot) J.M. Mudde
Mudde bespreekt hier de vraag, in hoeverre in de NGK geuite opvattingen over het
Schriftgezag en homofilie een blokkade zijn op weg naar hereniging tussen GKv en NGK.
Naar zijn oordeel mag dat geen barrière zijn en hoeft het dat ook niet te zijn.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=5610
8 januari 1999
Je weg vinden H. de Jong
De Jong bespreekt het boek ‘Je weg vinden’ van ds. J.M. Mudde. Hij prijst diens
‘voorzichtige’ benadering van homofilie, uitgaande van de grondwoorden van de Schrift en
van ‘het inzicht dat bijbelse voorschriften iets tijdgebondens kunnen hebben’. Hij is het met
Mudde eens dat er ruimte is voor homofiele relaties in liefde en trouw, gelet op de
‘barmhartige concessies’ die God in de Bijbel doet aan wie afwijken van zijn geboden en
verboden.
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Serie artikelen drs. H. de Jong over de plaats van homo’s in de kerk (lezing Contrario)
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=2582
19 maart 2004
drs. H. de Jong De navolging van Christus als een opdracht voor allen (1)
Onderweg met de homoseksuele naaste
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=2604
2 april 2004
drs. H. de Jong De navolging van Christus als een opdracht voor allen (2)
Homoseksualiteit en de christelijke gemeente
Portretten van homoseksuele mensen
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=2156
7 juli 2006
S. Klos Vijftig jaar in een eenzame kast
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=2417
8 december 2006
M. de Rooij-Visser Met God is niets onmogelijk
Boekrecensies
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=2434
22 december 2006
De doorleefde visie van Antoine Bodar
Recensie door Ad de Boer van: Wim Houtman, Ongeordende liefde. Ten Have, Kampen,
2006.
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=5400
29 september 2000
Homoseksuele gevoelens, en dan?
Recensie door Jeanette Westerkamp-Stegeman van: ‘Uit de stilte’ EHAH pastorale
hulpverlening rond seksuele identiteit, 87 blz. Uitgave: Vereniging tot Heil des Volks en
Annelies Barth. ‘Tegendraads?!’ Voorhoeve, Kampen, 1998
Serie artikelen n.a.v. boek dr. Bert Loonstra, Hij heeft een vriend
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=1983
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9 september 2005
ds. A. van der Dussen, Gesprek over homoseksualiteit (1)
Naar aanleiding van het boek van dr. Bert Loonstra: ‘Hij heeft een vriend’
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=2005
23 september 2005
ds. A. van der Dussen, Gesprek over homoseksualiteit (2)
Naar aanleiding van het boek van dr. Bert Loonstra: ‘Hij heeft een vriend’
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=2030
7 oktober 2005
ds. A. van der Dussen, Gesprek over homoseksualiteit (slot) Ethiek van de verlegenheid
Naar aanleiding van het boek van dr. Bert Loonstra: ‘Hij heeft een vriend’
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=2098
18 november 2005
ds. M. Janssens, Verder gesprek over homoseksualiteit
Een reactie op ds. Van der Dussen
Serie artikelen n.a.v. principebesluit NGK Utrecht inzake homo en ambt
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=3234
28 augustus 2009
Ad de Boer Feest van genade voor homo’s en hetero’s
Overwegingen bij het ambtenbesluit van de NGK Utrecht (1)
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=2683
11 september 2009
Ad de Boer Stemmen uit de wereldkerk
Overwegingen bij het ambtenbesluit van de NGK Utrecht (2)
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=3672
5 september 2009
Ad de Boer Samen aan de voet van het kruis
Overwegingen bij het ambtenbesluit van de NGK Utrecht (3)
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=4063
23 oktober 2009
Job Smit De culturele factor (1)
Over homoseksualiteit en Bijbellezen
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http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=4309
6 november 2009
Job Smit De culturele factor (2)
Over homoseksualiteit en Bijbellezen
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=4064
23 oktober 2009
Matthan Caan Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen
Reactie op de artikelen over het principebesluit van de NGK Utrecht
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=4310
6 november 2009
Leendert Marijs Meer stemmen uit de wereldkerk
Reactie op de artikelen over het principebesluit van de NGK Utrecht
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=4566
20 november 2009
Gerard de Lange Is dit wat je wilt?
Over de homofiel in de kerk
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=4656
4 december 2009
Ad de Boer Ga eerlijk met de Bijbel om
Voortgezet gesprek over homoseksualiteit (1)
http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=5066
20 december 2009
Ad de Boer Loop niet weg uit de spanning
Voortgezet gesprek over homoseksualiteit (2 en slot)
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