
 

 

 
Paus Franciscus heeft op 9 oktober 2021 een ‘synodale reis’ geopend voor de gehele kerk. In 
voorbereiding op de bisschoppensynode in 2023 nodigt hij alle gelovigen uit om met elkaar “te bidden, 
luisteren, dialogeren, onderscheiden en advies te geven over het nemen van pastorale beslissingen die 
zo dicht mogelijk bij Gods wil liggen”. De paus heeft hierbij gevraagd dat er overal open bijeenkomsten 
worden gehouden waarbij iedereen welkom is.  
 

Stichting RK homo-emancipatie wil aan dit proces een bijdrage leveren. Wij willen graag meewerken aan 
het bouwen aan een kerk waar een volwaardige plaats is voor iedereen, ongeacht geslacht, etniciteit of 
geaardheid; een kerk die zich in het voetspoor van Jezus Christus van harte inspant om mensen in te 
sluiten, niet om mensen uit te sluiten. Wij zien deze voorbereidende inspraakbijeenkomsten dan ook als 
een goede gelegenheid om het standpunt van de Rooms-katholieke kerk ten aanzien van 
homoseksualiteit verder bij te stellen. 
 

In onder andere Duitsland spreken de bisschoppen over de mogelijkheid om burgerlijke verbintenissen 
tussen mensen van hetzelfde geslacht te zegenen. In december 2020 zei Bisschop Georg Bätzing, de 
voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, in een interview, dat er veranderingen nodig zijn in de 
catechismus met betrekking tot homoseksualiteit, en specifiek dat de catechismus openheid zou 
moeten bieden voor de zegening van homoseksuele verbintenissen. 
 

Helaas was onze hoop hierop snel vervlogen. In maart 2021 werd deze oproep van de Duitse 
bisschoppenconferentie in een responsum van de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome verworpen. 
De Congregatie bleef bij haar eeuwen oude standpunt dat alle “homoseksuele handelingen” “intrinsiek 
verkeerd en ongeordend” en derhalve zondig zijn.  
 

De Academische Verklaring over de Ethiek van Vrije en Trouwe Relaties tussen Personen van hetzelfde 
geslacht, opgesteld onder auspiciën van het Wijngaards Instituut voor Katholiek Onderzoek, geeft op 
profetische wijze de urgentie weer om dit onderwerp op dit kritieke tijdstip in de christelijke 
geschiedenis aan de orde te stellen. Deze verklaring is ondertekend door 72 katholieke academici uit 16 
landen. Deze wetenschappers verklaren dat “er geen gronden zijn, noch vanuit de wetenschap noch 
vanuit de Bijbel, om de huidige officiële kerkelijke leer te ondersteunen dat elke geslachtsdaad een 
voortplantingsbetekenis en -doel heeft, en dat bijgevolg daden van hetzelfde geslacht ‘intrinsiek 
ongeordend’ zijn omdat ze voortplantingsbetekenis en -doel missen” 
 

De verklaring vervolgt: “Seksuele gerichtheid op personen van hetzelfde geslacht is, net als 
heteroseksuele gerichtheid, geen ‘neiging’, het resultaat van de keuze van een individu, van een gebrek 
of een onnatuurlijke factor. Seksuele gerichtheid op personen van hetzelfde geslacht is veeleer het 
natuurlijke vermogen tot een diepe emotionele, affectieve en seksuele aantrekking tot, en intieme en 
seksuele relaties met personen van hetzelfde geslacht. Vandaag de dag bestaat er geen twijfel meer over 
dat de verscheidenheid aan seksuele geaardheden veel meer is dan een wetenschappelijke hypothese, en 
als zodanig vraagt om serieus genomen te worden door theologische reflectie.” 
 

De Nederlandstalige versie van de academische verklaring kun je hier vinden. 
 

We zijn thans in een historisch belangrijke fase gekomen als het gaat om emancipatie in de Rooms-
katholieke kerk. De enorme kloof die is ontstaan tussen de leer van de kerk en de geleefde werkelijkheid 
noodzaakt dat er een serieuze dialoog nodig is met de mensen om wie het gaat (ervaringsdeskundigen), 
om tot een betere gelovige waardering van homoseksualiteit en relaties van mensen van hetzelfde 
geslacht te komen. De angstcultuur (hoofdredactioneel commentaar dagblad Trouw 26 januari 2022) 
rond homoseksualiteit in de katholieke kerk in Nederland kunnen we alleen gezamenlijk doorbreken. 

https://rk-homo-emancipatie.nl/wp-content/uploads/Ich-will-Veranderung.pdf
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2021/03/15/210315b.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2021/03/15/210315b.html
https://www.wijngaardsinstitute.com/academische-verklaring-over-de-ethiek-van-vrije-en-trouwe-relaties-tussen-mensen-van-hetzelfde-geslacht/
https://rk-homo-emancipatie.nl/wp-content/uploads/Er-heerst-een-angstcultuur-rond-homoseksualiteit-in-de-katholieke-kerk-in-Nederland-Trouw.pdf


 

 

 
 
De positieve stapjes die paus Franciscus in de voorbije jaren heeft gezet bieden hoop. Zo heeft hij in 
oktober 2020 zijn eerdere uitspraak herhaald over de erkenning van een geregistreerd partnerschap 
voor homostellen. In de documentaire ‘Francesco’, zei de paus dat hij vindt dat homoseksuele stellen 
een geregistreerd partnerschap moeten kunnen sluiten. Zo’n verbintenis zou hun juridisch bescherming 
bieden. Al eerder sprak de paus zich op deze manier uit over homorechten. Medio 2021 heeft Paus 
Franciscus de Amerikaanse jezuïet James Martin aangemoedigd om zijn pastorale inzet voor LHBT’ers 
voort te zetten. “God nadert al zijn kinderen met liefde,” schrijft de pontifex in een handgeschreven 
brief aan Martin. Franciscus bedankt de jezuïet voor zijn nabijheid tot de mensen, waarmee hij de “stijl 
van God” tracht na te volgen. Als kenmerkend voor deze stijl noemt hij “nabijheid, medeleven en 
gevoeligheid”. Ga zo door, zegt de paus tegen James Martin. 
 

Wij zien de synodale reis waarin wij ons thans bevinden als een uitgelezen mogelijkheid om onze kerk 
toekomstbestendig te maken. Volgens Franciscus moet de wereldwijde kerkelijke volksraadpleging 
“dankzij het waaien van de Heilige Geest” ervoor zorgen “dat de kerk geen museum” wordt. Wij 
onderschrijven dit van harte.  
 

Een aantal korte vragen kan je op weg helpen om individueel en in breder verband antwoorden te 
formuleren die als input kunnen dienen voor onze bijdrage aan de Synode 2023: 
 

• Op welke wijze zou de homo-emancipatie binnen de kerk bevorderd kunnen worden ? 
 

• Waar beleef(de) je vreugde aan binnen de kerk ?  
 

• Waar stoor je je aan binnen de kerk ? 
 
• Welk advies zou je willen geven aan de Synode 2023 in Rome ? 

 

De antwoorden kun je inbrengen in de plaatselijk of regionaal georganiseerde Synodebijeenkomsten. 
Ook ontvangen wij graag de antwoorden, om er voor te zorgen dat deze samengevoegd op de juiste 
plaats terecht komen. Antwoorden kunnen naar ons gemaild worden: info@rk-homo-emancipatie.nl. 
 

Wij wensen je veel moed en inspiratie. 
 

Hartelijke groet, 
 
 
 
Bestuur RK homo-emancipatie  
Priester Jan Veldt, voorzitter  Rien van Nierop, secretaris     John de Boer, penningmeester 
 
 
 
 
 
Bezoek ook ons website: www.rk-homo-emancipatie.nl 
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