Vragen ter overdenking over homoseksualiteit.

- In de Bijbel staat: De sabbat is gemaakt voor de mens, de mens niet voor de sabbat.
-

-

-

Een regel staat ten dienste van de mens bijv. in het kader van bescherming. In welk
opzicht zou de wet van het - niet praktiseren - de homoseksuele mens dienen?
In de Bijbel zie je voorbeelden dat God van gedachte veranderd. Zou God over
homoseksualiteit ook anders kunnen zijn gaan denken? Waarom wel / niet?
De apostelen schaﬀen zo’n beetje 95 procent van de OT geboden af bij het apostel
convent mede omdat het juk te zwaar was. Zouden wij ook die autoriteit hebben om
geboden te veranderen of af te schaﬀen? Waarom wel / niet?
Filippus wordt gezonden naar de kamerheer. Deze man was eunuch (iemand die
gecastreerd is (, waardoor hij erg vrouwelijk zou kunnen worden)). In het Oude
Testament wordt in de wetten aangegeven dat zo iemand niet welkom is in de tent
van de Heer en in de samenkomsten. Hij is wel een van de eerste bekeerlingen. Leg
eens uit wat dit kan betekenen?
Het hoogste gebod is de liefde. Is er iemand die je kwaad doet met een wederzijds
ingestemde relatie van liefde en trouw? Schaad je het gebod tegenover: De mens,
God, en jezelf? En waarom?
Wat maakt dat je wel homo mag zijn en die gevoelens hebt, maar er niks mee doen
mag? Het gaat toch juist om het innerlijk?
Waarom is homoseksualiteit in ogen van veel mensen gruwelijk? Is dat bijv. omdat
God dit zegt? Of omdat bijv. hetero’s of jijzelf zich er niks bij voor kunnen stellen?
Waarom zou homoseksualiteit erger zijn dan bijv. hoogmoed en schatten verzamelen
op aarde?
De scheppingsorde is belangrijk voor veel christenen. God schiep man en vrouw. Dat
is de orde waar nu nog veel aan vastgehouden wordt. God had in de scheppingsorde
ook bedoeld dat de mens een planten-eter zou zijn. Echter eten we ook dieren. Leg
eens uit?
In de wetten van Mozes staat iets over seksualiteit tussen mensen van hetzelfde
geslacht. In die wetten staan ook andere geboden waar we ons niks van aantrekken.
Wat maakt voor jou het verschil?
In hoeverre begrijpen jij en ik de visie achter de geboden. Gaat het echt om het gebod
of is er iets anders wat God ons wil leren?
Hoe kan liefde verkeerd zijn? En waarom?
Paulus geeft aan, het is beter te trouwen dan van verlangen te branden. De bijbel zegt
ook dat vanwege de hoererij iedere man zijn eigen vrouw zal hebben en andersom.
Vertel eens, waarom dit anders zou zijn voor homoseksuelen?
Stel een homo/lesbo is steeds verliefd op een getrouwde man/vrouw. Zou dit overspel
zijn? Zo ja, is het dan beter om maar te trouwen?
Celibaat is een vrijwillige keuze. Wat betekent dit voor homo’s? Worden die verplicht?
Zo ja, waarom?
In het dierenrijk komt bij bijna alle dieren homoseksualiteit voor. Ik vind dit opvallend.
Is dit ook een zonde? Of zou het misschien zelfs een variatie op de schepping kunnen
zijn?
1 op de 10 mensen ong. is homoseksueel. Is daar een mogelijke verklaring voor?
Vertel eens?
Waarom denk je dat de bijbel zou kunnen schrijven over de afkeuring van
homoseksuele relaties, als je ook kijkt naar de context en cultuur van de brief?
Er wordt regelmatig aangegeven dat homoseksualiteit de reden was waarom Sodom
en Gomorra werden verwoest. Wil je dit eens uitleggen op basis van concrete
Bijbelteksten?
Als een gebod (je mag niet praktiseren!) schade veroorzaakt, wat dan?

