
 

De Nieuwe Kerk Utrecht en homoseksualiteit 
 
Vanuit de geschiedenis van de Nieuwe Kerk weten we hoezeer we als gemeente afhankelijk zijn 
van God zelf. Begin jaren negentig, nu ruim 25 jaar geleden, was de gemeente in zichzelf klein en 
kwetsbaar, maar door geloof ook verwachtingsvol en krachtig. Het vertrouwen dat Jezus Heer is 
van zijn kerk en dat de Heilige Geest telkens weer nieuwe wegen wijst, bracht een kleine groep 
trouwe kerkgangers in gebed.  
 
Zo gebeurde het wonder, dat tot de dag van vandaag plaatsvindt: tegen de trend van de cultuur in 
groeit de Nieuwe Kerk. We geloven dat dat niet komt, omdat wij zo geweldig leuk zijn, maar omdat 
we niets anders willen dan een gemeenschap van Jezus Christus zijn waar mensen thuiskomen, 
God eren en in de kracht van de Heilige Geest bouwen aan Zijn Koninkrijk.  
Deze missie wordt veel breder uitgewerkt in onze visie, het beleidsplan en de formulering van ons 
DNA ten behoeve van het omgaan met onze groei.  
 
De kracht van de Nieuwe Kerk wordt gevonden in onze gemeenschappelijke bereidheid om gericht 
te zijn op het hart van het evangelie en aanspreekbaar te zijn als het gaat om gehoorzaamheid aan 
het Woord van God. Deze kracht is tegelijk gevoelig. Het vraagt de bereidheid aangesproken te 
worden, maar ook om de ander ruimte te geven als de uitkomst van dit gesprek niet in alle 
situaties voor iedereen gelijk is. Op dat moment komt het aan op wat Paulus zegt tegen de 
christenen in Rome: 
 
“Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.” (Romeinen 15: 7) 
 
Christus heeft ons aanvaard in al onze verscheidenheid, begrensdheid en gebrokenheid. Door 
elkaar zo te aanvaarden zullen we leven ter ere van God, want dit is een aanvaarding die we als 
mens niet zomaar opbrengen. Het vraagt van ons de ander niet te veroordelen om haar/zijn anders 
zijn, maar in liefde te aanvaarden en de gewetensruimte te geven, die zij/hij van God zelf heeft 
ontvangen.  
 
Dit aanvaarden van de verschillen is in het verleden geleerd bij een aantal vragen, ‘hete hangijzers’ 
zo je wilt: In de Nieuwe Kerk worden kinderen gedoopt én bestaat de mogelijkheid je kind te laten 
zegenen/opdragen. In de Nieuwe Kerk levert in elke dienst de organist en de band een bijdrage, 
zodat we liederen zingen uit de traditie van de kerk en de evangelicale beweging.   
 
De afgelopen 2 jaar hebben we ons als kerkenraad en gemeente in een diepgaand proces 
bezonnen op de vraag naar de plaats van homoseksuele gemeenteleden in onze gemeente.1 
Hierover lopen de meningen in de (wereldwijde) kerk en ook in de Nieuwe Kerk uiteen, terwijl in 
onze cultuur steeds meer uniformiteit ontstaat. We realiseren ons dat het niet anders kan dan dat 
we beïnvloed worden door de wereld om ons heen, maar dat we daarnaast en vooral willen 
luisteren naar wat God door zijn Woord en Geest van ons vraagt. Daarin ligt een opdracht en 
uitdaging, die van ieder van ons het nodige vraagt aan liefde en wederzijds vertrouwen, aan het 
blijvend zoeken van wat de ander beweegt.  
 

                                                                        
1 De uitgebreide beleidsnota is beschikbaar via de scriba, scriba@nk-utrecht.nl   



 

Het grondige en intensieve bezinningsproces, waarin we zorgvuldig wilden luisteren naar de 
relevante tekstgedeelten uit de Bijbel, de ervaringen van gemeenteleden met een homoseksuele 
geaardheid en leden met een al dan niet uitgesproken visie, heeft tot het volgende beleid doen 
besluiten:  
 We vinden onze (geloofs)identiteit door genade in Christus en vandaar uit mogen we elkaar 

vinden, waarbij het niet meer gaat om raciale, sociale of seksuele verschillen. Paulus zegt 
daarover in Galaten 3: 27, 28: “ . . . allen die door de doop één met Christus bent geworden, 
hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of 
vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” 

 Gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid, die ervan overtuigd zijn gehoorzaam te 
zijn aan wat God van hen vraagt door te kiezen voor een celibatair leven, willen we ruimte 
geven en steunen. Dat vraagt van ons als gemeenschap blijvende betrokkenheid en 
bewogenheid, ook in de eenzaamheid die deze keuze met zich mee kan brengen.  

 Homoseksuele gemeenteleden, bij wie het vertrouwen is gegroeid dat zij een homoseksuele 
relatie van liefde en trouw kunnen aangaan en daarbij gehoor geven aan wat God van hen 
vraagt, willen we de ruimte geven om voluit te participeren in het gemeenteleven. Concreet 
betekent dat dat zij welkom zijn deel te nemen aan de viering van het Avondmaal, dat zij hun 
gaven en talenten kunnen inzetten, ook in het ambt, en dat hun relatie van liefde en trouw 
gezegend kan worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Ambtsdragers hebben de 
gewetensvrijheid om al dan niet mee te werken aan deze dienst van zegening.    

  
Als kerkenraad vertrouwen we erop, in alle bescheidenheid, dat we met dit beleid gestalte geven 
aan de roeping die we hebben om te leven uit de onvoorwaardelijke liefde en genade van God voor 
ieder mens. We doen dat enerzijds in het besef daarmee ook mensen teleur te stellen, anderzijds 
met de overtuiging dat we hiermee echt in de traditie van de Nieuwe Kerk staan: we zijn niet 
verbonden door gelijke standpunten, wel door een diep verlangen naar leven uit de genade van 
Jezus, door de Geest, tot eer van God. 
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