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Heerenveen, 27 december 2018. Meditatie roze regenboogviering LHTBI, vanwege de 
Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit/LHTBI Friesland. Lezingen: Brief van Paulus aan zijn 
metgezel Titus 3:4-7 en het evangelie volgens Lucas 2:15-20. Pieter Post, predikant 
Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. 

Enkele weken geleden organiseerde de burgerlijke gemeente Heerenveen in 

het Abe Lenstrastadion een bijeenkomst voor met name LHBTI-ers, met de 

vraag waar Heerenveen hen in tegemoet kan treden: wat is er nodig om je 

volledig te kunnen ontplooien? Heerenveen wil een kleurrijke Fair-Trade 

regenbooggemeente zijn: je kan ook op een goede manier ergens gekleurd op 

staan. Er kwamen pakweg een 60 a 70 mensen op af. Of dat veel of weinig is, 

dat weet ik niet, maar iedereen kon zijn/haar zegje doen en betrokkenheid 

laten zien. 

Eén van de jongere meiden had het initiatief genomen om een café op te 

zetten waar vooral jonge LHTBI-ers elkaar kunnen ontmoeten zonder het 

gevoel te hebben dat ze zichzelf telkens moeten verantwoorden, of dat ze 

constant tegen een muur van duisternis moeten opboksen om een sprankje 

licht te ervaren. Om een sprankje licht te ervaren is er op de eerste plaats 

solidariteit nodig, pas daardoor kan je met elkaar werken aan een leefbare 

samenleving, vooral ook lokaal. 

Toen ik aldaar deze kerstviering aankondigde ontstond er een spontaan 

applaus. Dat heb ik maar opgevat als een teken van solidariteit, maar ook van 

erkenning dat de kerk, of de christelijke gemeente kennelijk ook nog een 

ander gezicht heeft dan wat we meestal te zien en te horen krijgen aan 

veroordelingen, scheppingsordening en wat niet al. 
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Er was iemand van de organisatie zelfs, die alleen maar dacht aan de kerk als 

een grote, onvriendelijke, bazige vrouw, de kerk als kenau. Zij wist dan zeker 

niet dat er ook nog een Maria is die vanuit haar kwetsbare positie een loflied 

zingt dat God machtigen van hun tronen stoot en overvloed schenkt aan 

onopvallende, zichzelf geringschattende mensen; hele geslachten hebben het 

haar nagezongen. 

Ik weet natuurlijk niet of deze bijeenkomst met opzet in de donkere 

decembermaand was georganiseerd, een periode waarin vele mensen elkaar 

extra bedenken en bezoeken. Zo rond de langste nacht hebben velen 

behoefte aan erkenning, liefde en houvast: van elkaar, of voor wie gelooft, 

van de ene God die woont in het ontoegankelijk licht, en van het kind dat 

geboren is en het Licht der wereld wordt genoemd. En wat ook wij, wanneer 

wij zijn volgelingen willen zijn, willen uitstralen. 

In mijn jeugdherinnering zie ik nog altijd voor me hoe ik op de dijk stond daar 

ergens hoog in het noorden in Nieuwebildtzijl, in de ijskoude donkere winter, 

en hoe om de zoveel tellen de vuurtoren van Ameland flitsend over het Wad 

scheen, en het de duisternis op een zo krachtige wijze wist te verdringen dat 

het een paar seconden echt helemaal licht was. Met zo’n kracht, bedenk ik 

me, zijn ook wij mensen in staat de duisternis weg te jagen. 

Licht zijn is in de bijbel een opgave, een opdracht en een kracht. De verhalen 

houden ons voor dat we worden geboren met een doel, om licht te zijn waar 

het schijnsel ontbreekt. Zij houden ons voor dat wanneer de duisternis 

ontoegankelijk is voor het licht, er Iemand voor je zal zijn die je bij-schijnt op 

je weg, die je hoedt voor struikelen en jezelf verwonden, die je helpt de weg 

te wijzen als je het spoor bijster bent, of doet opstaan als je gevallen bent, die 

heeft gezegd: Ik ben die Ik ben, voor jou zal Ik er zijn. 

Maar leven wij in een land waarin het licht der wereld over ons gekomen is? 

In haar programma How to be gay laat Margriet van der Linden zien hoe 

bevoorrecht wij ons in ons eigen land eigenlijk mogen voelen, je hoeft niet 

bang te zijn om je eigenste zelf voor jezelf te houden, of om gearresteerd te 

worden, maar dat we dat vrijmoedig kunnen delen. 

Nou, zeg ik aarzelend … zolang er nog mensen zijn die rondlopen met het 

gevoel zich constant te moeten verantwoorden om wie ze zijn, is dat licht nog 

niet helemaal doorgebroken. 
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Ook voetbalkenner Johan Derksen kreeg er via de social media flink van 

langs, dat, als je een echte man bent, dan moet je je als homo ook in de 

sportwereld niet aanstellen en er gewoon voor uit durven komen. 

Nou heb ik heel weinig met voetbal en dus ben ik van de verkeerde kant, 

maar dan prijs ik me thuis gelukkig met een man van de goede kant, want er 

gaat thuis geen voetbalwedstrijd aan zijn aandacht voorbij, inclusief de small-

talk-napraatprogramma’s die daarover gaan. Eigenlijk raak ik pas echt in 

voetbal geïnteresseerd als er weer iets intelligents a la Derksen wordt 

uitgekraamd, en waar een belangrijk deel van onze samenleving deel van 

uitmaakt. 

En of wij ons dan met Willem-Alexander honderd procent gelukkig mogen 

prijzen dat we in een van de beste landen ter wereld leven? Ach, zegt déze 

vorst relativerend, overal is er wel eens wat: jazeker, hier en daar is er nog 

een flink schemergebied waar naast de sport, ook de godsdienst een 

geduchte rol speelt, zoals bijvoorbeeld in het programma ‘Moslims als wij’ 

waar een lesbische moslima haar positie op salafistische en meer liberale 

teamgenoten moest zien te veroveren. En dan blijkt ‘liberaal’ lang niet altijd 

zo progressief te klinken als het lijkt, en is er wat de emancipatie aangaat 

(wat letterlijk betekent: je bevrijden van de onderdrukkende hand) nog een 

hele wereld te winnen. 

Ook binnen kerken. Dat viel me op die bijeenkomst waarover ik begon nog 

op. Iemand van de burgerlijke gemeente Heerenveen vertelde me dat er in de 

dorpen om Heerenveen heen nog steeds leerstellige kerkgemeenschappen 

zijn die een homodominee not done vinden.  

Dat verbaast me enorm, maar dat ligt vast aan mijn ruimzinnige 

levensinstelling die ik aan datzelfde evangelie ontleen waar  die andere 

broeders en zusters kennelijk iets anders uit halen dan ik. 

Maar: waar LHTBI-ers, en anderen als vreemdelingen, vluchtelingen, en 

gehandicapten, hier en daar nog stevig moeten knokken voor hun leefruimte, 

daar verschijnen de even zo gemarginaliseerde, maar door de ene God 

bevoorrechte herders met de woorden, kom je ook mee? Wij hebben maar 

één doel voor ogen, wij gaan richting Jezus.  

Hij ontvangt ons zoals wij zijn, en je raadt het nooit: hij wil ons als eerste zien, 

wij  gaan jullie alvast voor, kom! Zo lees ik in elk geval het kerstverhaal, als 

samenvatting van het hele evangelie, dat alleen maar een goede boodschap 
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is ter wille van een samenleving waarin iedereen in vrijheid en bevrijd 

meedoet. En ik meen dat de God die de herders tegemoet treedt dezelfde is 

als de God waarover Paulus het in zijn brief aan Titus heeft. Een God van 

mildheid en van mensenliefde, filantropia staat er letterlijk, God als 

filantroop.  

En wat doet ons dat? Dat Hij niet oordeelt naar wat we doen, maar ons gunt 

naar wie we zijn. Hij is een Redder, en gered worden wil zeggen iemand het 

leven gunnen. Persoonlijk weet ik dat als geen ander, want als klein jongetje 

(nóg een jeugdherinnering) ben ik eens van de verdrinkingsdood gered, en 

daarom leef ik nog. Gered worden is weer verder kunnen leven, en dat is een 

groot goed.  

Met de geboorte van Jezus (en zijn naam betekent ‘God redt’), en ons geloof 

in Hem, zijn wij verzekerd van Gods bekommernis over ons, en over alle 

mensen, niemand uitgezonderd. 

Daarom geloof ik erin, dat wie afwijkt van de ‘familie Doorsnee’, ooit een 

hoorspel van Annie M.G. Schmidt, waar ouderwets en nieuwerwets elkaar 

uitdaagden, maar nu toegepast op ‘het gangbare, voortkabbelende patroon 

van leven’, een boodschap ontvangen heeft om zijn of haar unieke ik verder 

uit te dragen. Als smeerolie voor vastgeroeste krakende wagens, bevrijd van 

allerlei conventies en ingepeperde mores. 

Daarom geloof ik dat de herders in het kerstverhaal progressievelingen pur 

sang waren en emancipatoir, en dat we met hen als voorbeeld een 

voortrekkersrol te vervullen hebben voor mensen die achterblijven, of zijn 

blijven stilstaan in een gestolde ontwikkeling, dat je laat zien dat het mens-

zijn vele varianten kent, dat je om met de Amsterdamse Pater van Kilsdonk te 

spreken ‘een vondst van de Schepper bent’. 

En dan ook dat je als een goede herder een hoedende functie hebt, dat je het 

kan opbrengen om iedereen bijeen te houden, juist waar de een de ander 

verkettert, vonnist en verwerpt. 

Kan zo de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit/LHTBI Fryslân met de 

kracht van de vuurtoren van Ameland ook niet net als Jezus licht in de wereld 

zijn? En dat we dan vanuit die kracht het nieuwe jaar ingaan. 


