
DIE ORTODOKSIE EN HOMOSEKSUALITEIT 
deur Steve Robinson, na aanleiding van sy praatjie op “Ancient 
Faith Radio”, onder “Steve The Builder” 
In Afrikaans vertaal te “Betanië”, Robertson. 
 
Deel 1: 
EK IS NIE MY SONDE NIE 
	  
Becky het net ‘n paar maande tevore by ‘n hoogs emosie-belaaide 
jeugsaamtrek ‘n wedergebore Christen geword. Sy sit by my 
eetkamertafel en stort haar verlede teenoor my uit: “Gay” kroeë, 
haar “butch” persoonlikheid, haar laaste verhouding wat sy 
verbreek het. Nou kyk sy, soos Lot se vrou, verlangend terug op 
haar verlede, want sy kry geen emosionele vervulling en steun in 
die kerklike gemeenskap nie. 
 
  Paul was gewild, ‘n studenteleier, in ‘n seminarium. Hy is saam 
met ‘n ander jong man in sy koshuiskamer betrap. Hy het sy hart 
uitgestort terwyl die kollege se administrasie byeenkom om te 
besluit wat om met hom te doen. Hy voel sy lewe is verby; hy 
oorweeg selfmoord. 
 
William was ‘n leier in die jeuggroep. Hy en nog ‘n jong man in die 
jeuggroep is tydens ‘n retrêt saam in die bed betrap. As die mede-
pastoor in bevel van die jeug was ek die voorsitter van die 
vergadering met die ouers en hul kinders om die saak te bespreek. 

 
Ek het Joe gehuur om my met bouwerk te help en ons het gou 
beste vriende geword. Hy het my in sy vertroue begin neem in 
verband met sy verlede van afgryslike seksuele misbruik deur die 
gesin wat hom aangeneem het, en sy lewe in Hollywood as 
manlike prostituut vir dwelmgeld. Ek het hom uiteindelik in my 
vorige Protestantse kerk gedoop. Hy is drie jaar later aan ‘n 
oordosis dwelms oorlede. 
 
Dit is ‘n paar van die verhale van homoseksuele persone aan wie 
ek oor die afgelope 35 jaar berading gegee het, eers as 
Protestantse Christen en nou as Ortodokse Christen. Die 
Ortodokse Kerk se spiritualiteit het my denke oor homoseksualiteit 
oor die jare heen bevestig en ook laat herdink. Hierdie artikel is 
gegrond op hierdie ervarings. As deel van my verkenning van hoe 
die Ortodoksie in werklikheid die lewens geraak het van mense 



wat met die kwessie van aangetrokkenheid tot dieselfde geslag 
saamleef, het ‘n hele paar bekeerlinge tot die Ortodoksie ingestem 
om anoniem deel te neem aan onderhoude vir hierdie artikel oor 
hul stryd met aangetrokkenheid tot dieselfde geslag. 
 
WAT IS DAAR IN ‘N NAAM?  
 
Toe ek Joe ontmoet, was sy heel eerste woorde aan my: “Ek haat 
Jesus Christus en ek haat Christene.” Toe ek hoor wat hy in die 
gesin van die predikant wat hom aangeneem het, moes verduur, 
kon ek hom nie blameer nie. Toe hy ‘n Christen geword het, het hy 
geworstel met sy identiteit in Christus. Hy het gesê dat hy baie 
swaar gekry het met die Christelike houding dat “as jy seks het 
met verskillende persone van die teenoorgestelde geslag het jy 
bloot gesondig, maar as jy orale seks met een man gehad het, is jy 
vir altyd ‘n moffie.” Hy was nooit vry van die etiket nie, selfs nie in 
Christus nie, en ek dink hy is dood met die idee in sy kop dat hy ‘n 
“moffie” is. 
 
Wat noem ons mense wat tot dieselfde geslag aangetrokke is?  
Wat ons onself of iemand anders noem, kan die menslike persoon 
omskryf op ‘n manier wat die basiese Christelike dogma oor ons 
menswees weerspreek. Carol het die Ortodokse beskouing in ons 
onderhoud bondig saamgevat: ”Ek is nie my sonde nie.” 
 
Die Christelike geloof leer ons dat ons almal na die beeld van God 
geskep is. Die Vaders leer dat die beeld miskien geskend, 
aangetas, bedek mag wees, maar dit gaan nooit verlore nie. 
Terwyl diegene in die wêreld hul sonde as etiket of wapen mag 
eien, word Christene nie met hul sonde ge-etiketteer nie, maar is 
hulle bloot Christene: na die beeld van Christus. Ons dra óf die 
naam van Christus, óf ons dra die naam van ons sondes. Die 
Heilige Paulus sê: “Geen hoereerders of afgodedienaars of 
egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of 
dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God 
beërwe nie.  En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat 
afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam 
van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.”(1 Kor. 6:10-
11) 
 
Wanneer ons die arena van die Kerk betree en die stryd teen 
sonde aanknoop, word ons nie langer met ons sonde ge-etiketteer 
nie. Dit is die geval met heteroseksuele sonde, homoseksuele 



sonde, of enige ander sonde. Ons word nie omskryf deur die 
geslag van die persoon na wie ons ‘n seksuele verlange het nie, 
maar deur Christus. Die Kerk stel alleen belang in wie jy besig is 
om te word in Christus deur die beoefening van die deugde, wát 
jou boesemsonde ookal mag wees. 
 
Feitlik al die mense met wie onderhoude gevoer is, het opgemerk 
dat hierdie ontdekking een van die mees gerusstellende aspekte 
van die Ortodokse geloof was. Hulle stryd is teen die sonde, nie 
teen hul menslikheid nie. Andrew het gesê: “Om gay te wees is nie 
‘n ‘stryd’ nie. Dit is wel ‘n stryd om jouself as liefde en respek 
waardig te sien: deur jouself, deur ander, en veral deur die kerk. 
En dit is ‘n stryd om te besluit hoe jy jou lewe moet lei. My 
worsteling spruit hieruit voort – hoe om op ‘n gepaste manier 
uitdrukking aan my seksualiteit te gee of nie te gee nie.” Hy het 
gesê dat dit dieselfde worsteling is vir almal, ongeag hul seksuele 
oriëntasie, en in hierdie sin maak of jy “gay” of “straight” is geen 
verskil nie. 
 

Baie Ortodokse Christene verkies om die kwessie 
“aangetrokkenheid tot dieselfde geslag” te noem, wat die 
versoeking omskryf en nie die persoon nie. 

 
DIE OORSPRONG VAN AANGETROKKENHEID TOT DIESELFDE 

GESLAG 
 
Joe is deur sy pleegouers seksueel misbruik, later deur sy 

stiefma, sy broers, sy neefs en is hy ook fisiek deur sy stiefpa 
mishandel. Carol is van haar vroeë kinderjare liggaamlik 
mishandel, toe vanaf sewe jaar oud, herhaaldelik verkrag. Gregory 
se pa was dikwels vir sake van die huis as weg. Hy is deur sy ma 
grootgemaak, wat hom vroue klere laat aantrek het en hom 
toegelaat het om “Barbie dolls” te versamel, wat sy pa ontstel het. 
Gregory se ma is grootgemaak deur ‘n pa wat sy op ongeveer 
veertigjarige ouderdom ontdek het, homoseksueel was; haar ma is 
as alkoholis dood. Die stukke van haar eie gesin se wanfunksies 
het eers in plek geval lank na sy besef het dat Gregory “gay”was. 
Michael se gesin was ‘n “normale” Christen-gesin, maar hy het 
geweet dat daar verskeie lede van sy groter familie was wat “gay” 
was. 

  
Hierdie verhale is klassieke scenario’s vir die voortbrenging van 
mense met ‘n aangetrokkenheid tot dieselfde geslag. Navorsing 



het egter aangetoon dat geen gebeurtenisse tydens kinderjare 
onfeilbare voorspellers van aangetrokkenheid tot dieselfde geslag 
is nie. As gevolg daarvan is daar mense wat te kenne gee dat 
aangetrokkenheid tot dieselfde geslag ‘n genetiese predisposisie 
of onweerstaanbare karaktertrek is. Al die deelnemers aan my 
ondersoek was al vroeg in hul lewens bewus van hul 
aangetrokkenheid tot persone van dieselfde geslag, maar daar 
was geen eenstemmigheid onder hulle wat die “natuur/opvoeding” 
(“nature/nurture”)-kwessie betref nie. Party dink dit is “natuur”, 
ander “opvoeding”, en ander weer ‘n bietjie van albei. 
 
Die Christelike geloof gee nie ‘n besliste antwoord wat die 
“natuur/opvoeding”-debat vir enige menslike swakheid betref nie. 
Gebreke met ‘n genetiese oorsaak is net so ‘n kenmerk van die 
gevalle wêreld as swakhede wat ons besoek as gevolg van ‘n 
gebrek aan opvoeding, koestering en liefde. Waaroor dit vir die 
Christen gaan, is die feit dat “almal gesondig (het) en (dat dit) hulle 
ontbreek aan die heerlikheid van God.” (Rom. 3:23) Wat is die 
“heerlikheid van God”? Dit is om in volmaakte liefde met God en 
ander mense te leef. 
 
Maar ons leef nie in volmaakte liefde nie; ons word gebore in 
bederf, nutteloosheid en die dood. Ons word ontvan deur gevalle 
vlees en in ‘n gevalle wêreld gebore. Ons kry by ontvangenis al ‘n 
stel gevalle DNA. Die oomblik wanneer ons die baarmoeder 
verlaat, word ons in die arms van ‘n gebroke persoon geplaas, dan 
huis toe geneem na ‘n plek waar gebroke mense hulle heil, ten 
beste, in vrees en bewing, of ten slegste, met geen vrees vir God 
nie, probeer uitwerk. Van ons eerste interaksies af word ons 
verkeerd hanteer, verwaarloos, en gebreek op maniere wat ons 
nie self kies nie en wat ons dikwels nie bewustelik kan identifiseer 
nie. Die sondes van die vaders word besoek aan die volgende 
geslagte, nie as straf nie, maar as onvermydelike gevolg. Ons is 
almal gebroke. 
 
Wat beteken dit met betrekking tot aangetrokkenheid tot dieselfde 
geslag? Ons word almal gebroke groot. Ons word groot met ‘n 
stryd binne ons wat ons nie gekies het nie, maar wat aan ons 
gegee is. Ons kies nie ons ouers en hul beperkinge nie. Ons kies 
nie ons liggaamlike, emosionele, sielkundige en geestelike 
gebrokenhede nie, net soos min as wat ons kies om gebore te 
word met ‘n groot neus, ‘n aanleg vir wiskunde, ‘n vatbaarheid vir 
hartsiektes, of ‘n erge misvormdheid. Ons kan nie ons worsteling 



kies nie. Op die ou end werk ons ons heil uit met en deur ons 
unieke verskeidenheid genetiese kenmerke, eienskappe, en 
emosioneel en geestelik bedorwe menslike natuur. 
 
WAT WIL JY HÊ MOET EK VIR JOU DOEN? 
 
“Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” het Jesus vir die blinde 
Bartiméüs gevra (Markus 10: 51). Dit is ‘n eenvoudige vraag: Wat 
wil ons van verhoudings hê? Joe het geleer om seks gelyk te stel 
met gemeenskap of “kommunie” met ander mense. Gregory word 
aangetrek deur sterk mans. Hy weet hy is besig om die leegheid in 
sy hart deur sy pa gelaat, te probeer vul. Carol is deur mans 
misbruik en sê eenvoudig: “Is dit ‘n wonder dat ek emosionele en 
fisieke verbintenisse met vroue meer gemaklik vind?” 
 
Mense wat tot persone van dieselfde geslag aangetrokke voel, 
soek presies dit wat elke menslike wese intens na hunker: 
intimiteit, onvoorwaardelike aanvaarding, om lief te hê en om 
liefgehê te word. Dit is die geval nie net vir mense wat tot dieselfde 
geslag aangetrokke is nie. Die eensaamheid en wanhoop van die 
verworpenes, die lelikes, die skames, die sosiaal dommes, en die 
siekes is net so ‘n helse ervaring as die eensaamheid van diegene 
wat tot dieselfde geslag aangetrokke is. Die meer 
selfwaarnemendes met wie ek oor aangetrokkenheid tot dieselfde 
geslag gepraat het, sê dit gaan nie oor die seks nie; dit gaan oor 
emosionele binding, die gevoel om intiem met ‘n ander persoon te 
skakel. Ek het dieselfde ding gehoor van heteroseksuele mense 
wat egbreuk en ontug gepleeg het. Die intense emosies van ‘n 
verhouding is soos dwelms. Dit is uiters verslawend. Verhoudings 
word dikwels obsessies, en mense sal alles wat hulle het daarvoor 
opoffer.  So belangrik soos wat die emosionele aspekte is, maak 
seks altyd deel van die verhouding uit. Waarom raak potensieel 
intieme en godvrugtige vriendskappe so dikwels geseksualiseerd? 
 
Ons moet eerstens onthou dat seks as sodanig nie boos is nie. 
Terwyl dit ‘n Godgegewe, kragtige, en verenigende daad tussen 
twee mense is, is dit nie vir menslike volkomenheid en intieme 
verhoudings nodig nie, en is dit ook nie ‘n “Godgegewe reg” nie. 
Ons seksualiteit is vir ons menslike liggame so natuurlik soos om 
te eet en te drink. Wat nie natuurlik is nie, is om die bevrediging 
van ons vleeslike behoeftes te gebruik om ‘n geestelike leemte te 
probeer vul. Mense kan trouens ontaard tot ‘n seksuele lewe wat 
op die vlak van dierlike drifte is, waar mense blote voorwerpe van 



wellus word. Om te vas, leer ons dat ons nie deur ons mae 
beheers word nie. Onthouding leer ons dat ons nie deur ons 
geslagsorgane beheers word nie, ten spyte van wat ons kultuur 
beweer. 
 
‘n Obsessie met seks is die padwyser vir ons kultuur se 
eksistensiële afdaling in eensaamheid, isolasie en wanhoop. Ons 
aanvaar plesier bo vreugde, emosie bo intimiteit, gevoelens bo 
liefde, en paring bo eenwording. Die waan is kragtig. Soos Woody 
Allen se grappie dit stel: “Seks sonder liefde is ‘n leë en hol 
ervaring, maar wat leë en hol ervarings betref, is dit een van die 
bestes.” 
 
Wanneer mense wat seergekry het nie tot godvresende intimiteit 
en vreugde met ‘n ander mens in staat is nie, neem ons dikwels 
ons toevlug tot seksuele genot met ‘n ander, ten beste, of ten 
koste van ‘n ander, ten slegste, as ‘n manier om ‘n konneksie te 
maak. As voormalige terapeut het ons altyd gesê: “Asem wat sleg 
ruik is beter as geen asem nie”. Die kwessie vir die Christen is dat 
ons ons menswees, soos omskryf deur die beeltenis van God wat 
Liefde is, verruil vir ‘n identiteit as biologiese wese, wat bepaal 
word deur diegene met wie ons ‘n orgasme het ten einde goed te 
voel oor onsself. Dit is die verruiling van die waarheid van God “vir 
die leuen en om die skepsel te vereer en te dien bo die Skepper 
wat geprys moet word tot in ewigheid.” (Rom. 1:25) 
 
OM TE VERANDER OF NIE TE VERANDER NIE 
 
Toe ek vra: “Dink jy homoseksuele mense kan verander?” het net 
een van die mense met wie onderhoude gevoer is, “ja” gesê. 
Hierdie enigste andersdenkende het egter gesê: “Ek weet nie, God 
weet.” Dit was nie die antwoord wat ek verwag het nie. 
 
Al hierdie mense het vertel van probleme met hoe 
aangetrokkenheid tot dieselfde geslag in hul vorige kerke benader 
is, of dit nou was “God het jou so gemaak, so dit is reg so, gaan 
maar net voort”; of “alle moffies gaan hel toe”; of “homoseksuele 
mense moet verander in heteroseksuele mense.” Daar was ‘n 
totale verwerping van hul vorige kerke en die huidige Protestanste 
benaderings. 
 
Wat betref Christelike organisasies wat “veranderingsterapie” 
aanbeveel, het Michael gesê dat die Protestantse groep waarin hy 



was “eintlik teenproduktief was. Want die belofte was om ‘te 
verander’, wat nie gebeur het nie – nie eens naastenby nie, wat 
net bygedra het tot die algemene hopeloosheid.” Hy het gesê dat 
die beeldskone leier van die groep uiteindelik met een van die lede 
weggeloop het en nou ‘n openlike “gay” lewe lei, ‘n gevaar wat 
Carol ook in verband met “ondersteuningsgroepe” raakgesien het. 
Andrew het heftig gereageer: “Daardie organisasies is gevaarlik 
….Enigiemand wat hul kinders na hierdie mense stuur behoort 
hulle te skaam, kerke ingesluit. Hulle moet meulstene om hulle 
nekke kry en behoort in die see gegooi te word.”  
 
‘n Mens sou dink dat hierdie idee van ‘n onvermoeë om te 
verander ‘n teken van hopeloosheid en oorgawe is. Dit was, 
inteendeel, vir almal met wie ek onderhoude gehad het, sonder 
uitsondering, ‘n vertroosting en hoop, want dit het die stryd 
geplaas waar dit hoort: teen die sonde, en nie teen hulself nie. En 
die oorlog teen sonde is inderdaad ‘n hewige stryd. Joseph het 
gesê: “Die dissipline van die Ordoksie is absoluut noodsaaklik. Met 
verloop van tyd vervaag ou gedragspatrone, en word nuwe 
patrone normatief. Maar dan kom jy weer ‘n ou versoeking teë en 
dan lyk die stryd so vars soos wat dit was aan die begin. 
 
George, ‘n 80-jarige man, wat vir meer as 50 jaar al nie ‘n 
verhouding gehad het nie, kry nog steeds gedagtes en begeertes 
wat hom teister. Andrew het ‘n ikoon van die Heilige Antonius 
genoem wat lui: “Verwag versoekinge tot jou laaste asem.” Soos 
met alle sonde, is voortdurende waaksaamheid nodig om te 
verhoed dat jy val. 
 
DIE SKOONHEID VAN MAAGDELIKHEID 
 
Ek het eendag met ‘n jong man gepraat oor aangetrokkenheid tot 
dieselfde geslag en die Ortodokse beskouing van die selibaat en 
maagdelikheid. Hy het gesê: “So wat jy vir my sê is dat as ek 
Ortodoks word, ek gedoem is tot die selibaat.” Die antwoord is 
natuurlik ja, maar die “ja” is nie ‘n bitter pil as ons die aard van die 
medisyne verstaan nie. 
  
Die liefde VEREIS in die eerste plek nie seks nie. So goddelik 
soos wat dit is, is seks en seksualiteit nie die fondament vir enige 
verhouding nie. Daar is ‘n hoër eenheid tussen mense as 
wedersydse orgasmes. Seks vervul en versterk moontlik ‘n 
spesifieke verhouding, maar dit is nie vir enige verhouding 



NOODSAAKLIK nie. Menswees wentel op die ou end  om wie ons 
in godvrugtige eenheid met ‘n ander mens van watter geslag ookal 
staan. Die vreugde van Trinitariese intimiteit kom wanneer ons stry 
teen sonde ten einde onsself in Christus te definieer eerder as in 
die arms van ‘n ander mens, ongeag van hoe gemaklik en 
bevestigend die ervaring vir ons misleide en gebroke harte mag 
voel.  
 
In die tweede plek is “gedoem” ‘n baie sterk woord. Dit impliseer ‘n 
lewende hel, foltering en wanhoop. Al klink dit nou onverskillig, is 
om sonder seks te lewe nie ‘n vonnis nie. Mense wat tot dieselfde 
geslag aangetrokke voel, is nie die enigstes in die wêreld wat 
“gedoem” is tot onthouding as lewenswyse teen hul keuse en 
drange nie. Om die moontlikheid van ‘n toegewyde monogame 
verhouding te hê omdat jy heteroseksueel is, is nie ‘n waarborg dat 
‘n mens in werklikheid so ‘n verhouding gaan hê nie. En om ‘n 
heteroseksuele monogame verhouding te hê, is nie ‘n 
gewaarborgde muur teen versoeking, wellus en klaarblyklike 
sonde nie. Daar is nog steeds keuses, goddelose drange bly 
steeds aan die orde van die dag en ‘n mens kan in eensaamheid 
en wanhoop wegkwyn selfs binne die konteks van ‘n 
Godverordende heteroseksuele huwelik. 
 
In die derde plek is die selibaat ook nie hel nie. In 1 Korinthiërs 7 
word dit as die “Cadillac” van voertuie op die pad na 
deugsaamheid en diens aan God beskryf. In Protestantse kerke 
toon die bediening aan enkellopendes die heersende houding aan 
dat daar iets “verkeerd” is met ‘n Christen wat die lewe van ‘n 
enkellopende aanneem. Maar volgens die Bybel beteken die 
selibaat nie ‘n lewe sonder diepe vriendskap, intimiteit, en liefde 
nie. Dit behels trouens om te leer om intiem te wees en lief te hê 
soos wat Christus - as selibate mens -  liefgehad het. Dit is miskien 
nie ‘n geestelike dissipline wat ons sou wou kies uit die kosmiese 
spyskaart as ons die keuse gehad het nie, maar dit is inderdaad ‘n 
keuse wat alle Christene, op die een of ander tyd, selfs miskien 
permanent, ter wille van die Koninkryk sal moet aanvaar. 
 
Carol het opgemerk dat selfs getroudes selfbeheer moet be-oefen. 
Andrew het gesê dat om sonder seks te lewe, is miskien moeilik 
om te aanvaar, moeilik om te doen, ‘n droewe vooruitsig, ‘n 
onvervulde verlange, maar dit is moontlik en dit is alles behalwe ‘n 
“vonnis”. Die kloosterlewe is ‘n moontlikheid wat almal oorweeg 
het, maar hulle weet dat dit nie ‘n “geneesmiddel” vir 



aangetrokkenheid tot dieselfde geslag is nie, soos wat dit ook nie 
vir enige ander sonde is nie. 
 
DIE ROL VAN DIE GEESTELIKES 
 
Gregory het gesê dat hy nooit bieg by ‘n priester wat hy in die 
preekstoel hoor “uitvaar” oor homoseksuele mense nie. Andrew 
bieg by sy gemeentepriester, maar nie oor die kwessie van sy 
aangetrokkenheid tot mense van dieselfde geslag nie. Daarvoor 
praat hy met ‘n non daaroor. Hy sê as sy priester sou vra, hy dit 
sou erken, maar hy gaan dit nie uit sy eie doen nie. Ten spyte van 
die ongemak en vrese, het al die mense met wie ek onderhoude 
gevoer het ‘n geestesberader gehad wat hulle kon vertrou. Party 
was priesters, party nonne, party leke-geestesberaders. Om so ‘n 
verhouding te vestig, behels risiko vir die persoon wat aangetrokke 
is tot mense van dieselfde geslag, en is ‘n stap wat om begryplike 
redes vrees wek.  
 
Dit is duidelik dat alle priesters nie gelyk geskape is nie, en party 
van hulle is miskien nie in staat om, vanweë hul eie swakhede, 
kwessies rondom aangetrokkenheid tot persone van dieselfde 
geslag te hanteer nie. Geestelikes moet aanneem dat as iemand 
wat tot persone van dieselfde geslag aangetrokke is hul 
kerkdienste bywoon, hulle daar is om gered te word; anders sou 
hulle elders gegaan het. Soos Andrew dit gestel het: “Dit is nie my 
plan om in die kerk rond te loop en reënboogvlae rond te swaai of 
soiets nie. Ek is nie hier om politieke stellings te maak nie of om 
maatskaplike beleid te verander nie. Ek wil net ‘n gerespekteerde 
lidmaat van die gemeente wees.” Die persoon wat aangetrokke is 
tot mense van dieselfde geslag is lugtig en skerpsinnig, en 
geestelikes wat in privaatgesprekke en preke ‘n pastorale houding 
teenoor aangetrokkenheid tot dieselfde geslag inneem, word 
vertrou. 
 
Nie een van die mense met wie onderhoude gevoer is, het ‘n 
belang daarby gehad of hul geestesberader self aangetrokke voel 
tot mense van dieselfde geslag nie. Al wat saak gemaak het, was 
hul aanvaarding van hulle as mense en hul geestelike leiding. 
 
DIE KERK 
 
Ek het gevra of enigeen van hulle die behoefte gehad het om 
openlik in hul kerk te wees oor hul seksualiteit. Nie een van 



diegene met wie ek onderhoude gehad het, het dit nodig geag of 
raadsaam gevind om teenoor hul hele gemeente openlik oor hul 
seksualiteit te wees nie, en het dit trouens as onwys en 
onverstandig beskou. Aan die ander kant, toe ek hulle vra of hulle 
bang is dat hulle seksualiteit aan die gemeente bekend sou word, 
was nie een van hulle daaroor bekommerd nie.  
 
Ek het gevra: “Hoe kan die kerk mense help wat aangetrokke is tot 
persone van dieselfde geslag?” want op die ou end lê die las vir 
die genesing van aangetrokkenheid tot mense van dieselfde 
geslag nie net op die geestelikes nie, maar op die hele kerk. 
Andrew het gesê: “Ek het regtig nie gedink oor hoe ‘n gemeente ‘n 
“gay” persoon kan ‘help’ nie. Ek wil net hê dat my kerkgenote nie 
anders oor my moet dink nie. Behandel my net soos toe julle 
gedink het dat ek “straight” was. Hulle ken my nou al vir tien jaar. 
Ek is aktief in diens van my gemeente. Wat kan hulle in hierdie 
stadium vir my sê?” 
 
Gregory het hierdie stelling gemaak: “In ons gebede ter 
voorbereiding vir Kommunie, bely ons dat ons ‘die vernaamste 
onder sondaars’ is. Niemand behoort na iemand anders te kyk 
asof hulle op die morele hoë grond staan nie.” 
 
Ek glo die boodskap is duidelik. Ons met die houding inneem dat 
ons almal aan die voet van die kruis staan met ‘n behoefte aan 
barmhartigheid. Die Kerk is die Liggaam van Christus en moet die 
plek wees waar die suiwere liefde gevind word van God wat 
sonder aansiens des persoons is. Dit maak nie saak watter 
hartstog iemand mee worstel nie, ons moet die Kerk wees, die 
hospitaal vir sondaars, die plek waar ons genees kan word, 
aanvaarding kan vind en verhoudings sluit wat ons deur liefde en 
medelye nader aan God bring. 
 
Per slot van rekening is die basiese menslike kwessie waarvoor 
ons almal te staan kom, eensaamheid en vervreemding. 
Eensaamheid is nie ‘n funksie van seksualiteit nie, maar van 
sonde. Die genesing vir ons vervreemding is geleë in Christus, in 
sy Liggaam, die Kerk. Die Kerk moet Kerk wees: die plek waar 
nederige liefde die siekes, hulle wat ly, die emosionele, geestelike 
en liggaamlik gestremdes, die uitgeworpenes, die minste, die 
verlorenes en die eensames, omhels word. In hierdie omhelsing 
leer dit vir ons die betekenis van God se liefde, wat al die 
verwoesting van die sonde wat die mens besoek, oorskry, 



insluitend aangetrokkenheid tot dieselfde geslag. 
 
(Name en geskiedkundige besonderhede is verander ten einde die 
identiteite van mense wat in in hierdie artikel genoem is, te 
beskerm.) 
 
Deel 2 
 
Dit is nou vier maande sedert my eerste potgooi oor 
aangetrokkenheid tot dieselfde geslag. Baie het sedertdien 
gebeur, onder andere ‘n toename in bouwerk wat daarvoor gesorg 
het dat ons tot dusver nie bankrot verklaar is nie, deels 
betrokkenheid by ons Sending Kerk, en deels my werk aan my 
boek genaamd “Orthographs” en my nuwe strokiesprent 
“Curmudgeophan the Recluse” op my blog “Pithless Thoughts”, en 
deels ‘n vermyding van hierdie tweede deel as gevolg van die 
sensitiwiteit van hierdie opvolgpraatjie. Maar ek het uiteindelik 
maande se e-posse sedert die vorige potgooi bymekaar gekry en 
geredigeer, en dit is waarmee ek vorendag gekom het. Dit is nie 
bedoel om die DIE laaste woord oor die onderwerp te wees nie, 
maar sal waarskynlik MY laaste woord oor die onderwerp wees. 
So, sonder einige verdere inleiding, sal ek sommer inspring met 
die vrae en antwoorde. 
 
Vraag: “Aangetrokkenheid tot dieselfde geslag” klink soos ‘n 
“sindroom”; kan ons die kwessie bespreek sonder om mense te 
etiketteer? 
 
Antwoord: Na ek gepraat het met die mense wat deelgeneem het 
aan die skepping van die oorspronklike praatjie, het hulle 
“aangetrokkenheid tot dieselfde geslag” bo “homoseksueel” of 
“gay” of “lesbies” verkies.  Aangetrokkenheid tot dieselfde geslag 
omskryf ‘n toestand, nie die persoon, soos wat die ander etikette 
wel doen nie. Dit is nie verkleinerend en ook nie ‘n etiket nie, dit is 
bloot ‘n manier om te beskryf waarmee mense die stryd voer 
sonder om die persoon te stigmatiseer. Ter wille van 
kommunikasie moes dit iets genoem word, en dit was die keuse 
van etiket waarop ons vir die artkel besluit het. 
 
Vraag: Steve, jy het duidelik medelye met hulle wat die stryd teen 
homoseksualiteit voer, maar ek is bevrees dat jy aan teologiese 
idees oor homoseksualiteit vasklou wat nie ooreenstem met die 
werklikheid nie. Waarop dit neerkom, is dat jy van 100% van “gay” 



mense verwag om iets te doen wat minder as 1% van 
heteroseksuele mense in staat is om met sukses te doen: om ‘n 
selibate lewe te ly. Dit is ‘n resep vir mislukking vir “gay” mense 
oral, wat deur juis jou voorskrif gedoem is tot mislukking. 
 
“Jy is nie jou sonde nie” is geen vertroosting vir die van ons wat 
weet dat ons seksualiteit waarlik ‘n integrale deel van ons 
menswees is, net soos vir heteroseksueles. Die Kerk kan moontlik 
met gesag oor geloofskwessies praat, maar kwessies oor die 
wetenskap, die sielkunde, en diagnose is nie die terrein van die 
Kerk nie. As “gay” man wat vir die helfte van my lewe geween en 
gebid en gestry het, weet ek dat ek nie sal verander nie. En ek het 
myself uiteindelik leer aanvaar, of die kerk dit nou doen of nie. 
 
Antwoord: Ek kan my nie aanmatig om te sê dat ek my in jou pyn 
kan inlewe nie, maar ek kan sê dat ek lyding met betrekking tot 
seksualiteit persoonlik sowel as in my jare as berader deeglik leer 
ken het. Met dit gesê, moet ek egter heelparty van jou teologiese 
stellings en ander voorstelle in alle vriendelikheid en met medelye 
vir jou persoonlike stryd bevraagteken.  
 
Dit is eerstens nie net 1% van heteroseksuele mans wat tot die 
selibaat geroep word of in staat is om selibate lewens te lei nie. Ek 
beskik nie oor die statistiek nie, maar ek sou raai dat minstens 
30% of meer heteroseksuele mans ongetroud is. Hulle word almal 
deur God tot die selibaat geroep. Of hulle, of ‘n homoseksuele 
persoon, selibaat IS of KAN wees, is ‘n heel ander kwessie. 
Teologiese begrippe is dikwels strydig met ons “persoonlike 
werklikhede”, maar die punt van die teologie is om die werklikheid 
te omskryf en nie om elkeen se individuele kwessies daarmee te 
versoen nie.  
 
Die “resep vir mislukking” is dieselfde vir hetero- en homoseksuele 
as jy veronderstel dat omdat jy ‘n biologiese drang het, dit daarom 
eis of daarom die reg het om vervul te word. Teologies is die 
werklikheid dat alle “diagnoses, sielkunde en wetenskappe” van ‘n 
gevalle aard is: hulle almal omskryf of identifiseer bloot maniere 
waarin ons misluk. Omdat die DSM-lV iets nie as ‘n steuring 
identifiseer nie, maak dit egter nie noodwendig so nie. Die Kerk is 
inderdaad betrokke by die diagnose van menslike kwessies omdat 
dit is waaroor dit in die Oosterse spiritualiteit gaan: die genesing 
van die menslike wese na die beeld van God. Waaroor dit myns 
insiens gaan, is dat seksualiteit inderdaad DEEL is van ons 



menswees, maar nie die oorkoepelende omskrywing daarvan 
waaronder alle ander aspekte van ons wese funksioneer nie. 
Seksualiteit word gesubsumeer aan die geskape menslike beeld 
van Trinitêre liefde wat seks te bowe gaan. Die Agape van die 
Drie-eenheid is wat die menslike wese genees, nie wedersydse 
orgasmes, ongeag hoe aangenaam of kragtig dit vir ons psige mag 
wees nie. So dogma is nie maar net voorstellende teologie of ‘n 
begrip wat gedraai kan word volgens “wat vir jou waar is volgens 
jou persoonlike kwessies” nie; dit is uiteindelik ‘n objektiewe 
omskrywing van die mens wat na die beeld van God geskep is. En 
dogma omskryf dus die moontlikheid van die terugkeer van die 
mens na ‘n lewe van Liefde na die beeld van die Trinitêre God. Al 
wat die sielkunde doen, is om die maniere te diagnoseer waarop 
ons aan daardie heerlikheid tekortskiet, maar die Kerk bied die 
ware en finale genesing. Dit is nie ‘n kwessie van die Kerk “wat jou 
aanvaar” nie ….  Die Kerk aanvaar jou wel omdat Christus ALLE 
gevalle mense aanvaar, ongeag waartoe hulle aangetrokke voel 
en wat hulle skade berokken. Soos ek in die eerste potgooi gesê 
het, ons lewe ALMAL met die een of ander gevolg van die 
sondeval, of dit nou vroeë haarverlies, ‘n vet agterstewe, ‘n 
geneigdheid tot alkohol, heroïne of mans is. Ons werk almal ons 
heil binne ons spesifieke geestelike arenas uit. Dat God iemand 
vra om te stry teen ‘n selfvernietigende neiging ten einde ‘n hoër 
geestelike toestand te bereik, is nie “verwerping” nie; dit is ‘n 
voorskrif vir genesing. Dit is vernietigend om “onsself te aanvaar” 
as ons daarmee bedoel dat ons ons menslikheid heromskryf sodat 
die stert die hond swaai……  wat ek hiermee bedoel, is dat ons nie 
kan toelaat dat ons aangetrokkenhede en drange ons emosies 
oorheers en ons eie-waarde omskryf in plaas daarvan dat ons 
“eintlike waarde” na die beeld van God bepaal en beperk watter 
drange en gevoelens ons uitdrukking aan gee en waardeur ons 
onsself laat omskryf. Daar is baie dele van my eie persoonlike 
wese wat ek weet “nooit sal verander nie”, glo my. Maar ek sien dit 
nie as “gawes van God” of iets wat gevier moet word of as 
toestemming om “te wees wat ek is” nie. As ek dit sou moes doen, 
weet God alleen watter groter volgstroom van vernietiging ek sou 
agterlaat as die een wat ek reeds agterlaat. 
 
Op gevaar af van koud te klink, is jare se trane nie die 
toestemming vir ons om ons menslikheid te heromskryf ten einde 
op te hou huil nie. Indien enigiets, is dit ‘n eksistensiële en 
geestelike kenteken dat jy inderdaad ‘n mens is omdat jy die stryd 
voer. Net mense het die vermoë om selfondersoek en ‘n 



waardebepaling te doen en te ween oor ‘n selfomskrywing. En 
baie van ons sal ‘n leeftyd deurbring as mens wat ween oor 
persoonlike beperkinge wat ons onder die oë moet sien en goed 
waarvoor ons nie gevra het nie, goed wat ons nie kan beheer of 
verander nie, en die gevolge waarvan ons moet konfronteer en 
hanteer, of ons nou daarvan hou of nie. Met alles wat nou gesê is, 
hoop ek niemand dink ek sê dit onverskillig of ligweg nie. Dit is 
inderdaad “die arena” en die stryd is hewig, en daar is geen 
banaliteit wat dit sal laat weggaan of ligter maak vir enigeen van 
ons wat kies om die stryd aan te knoop nie. 
 
Vraag: Die Kerk maak die huwelik goed deur dit as sakrament te 
verklaar – iets wat individue help om nader aan God te beweeg. 
So dit is okei vir ‘n man en ‘n vrou om binne die perke van die 
huwelik seksueel intiem te wees en seksuele intimiteit buite hierdie 
perke is nie ‘n goeie ding nie. Neem nou ‘n paartjie van dieselfde 
geslag wat net so geheg is aan mekaar as ‘n toegewyde paartjie 
van die teenoorgestelde geslag. Waarom is dit okei vir die paartjie 
van teenoorgestelde geslag om seks te hê en is dit nie okei vir die 
paartjie van dieselfde geslag nie? 
 
Antwoord: Ek gaan my denke probeer uiteensit, hopelik op ‘n 
ordelike manier. Jou vraag oor die huwelik en “toegewyde 
verhoudings” is ‘n fundamentele kwessie by die bespreking van 
hierdie onderwerp. Daar is verskeie fasette tot hierdie kwessie in 
my denke. Hier volg hoe ek daaroor dink, sonder enige bepaalde 
rangorde van belangrikheid. 
 
Ek dink die Westerse Christelike wêreld het die huwelik bederf in 
die sin dat die huwelik sedert die seksuele revolusie van die 60-
erjare (en eintlik waarskynlik al lank daarvoor), gesien word as “‘n 
lisensie om seks te hê” wat deur die Kerk uitgereik word. Stel dit 
hoe jy dit ookal wil, maar die kern van die redenasies met 
betrekking tot “toegewyde verhoudings” gaan oor die 
godsdienstige of siviele wetlikheid vir die moontlikheid om 
orgasmes te hê met iemand van jou keuse. Ja, dit is “okei” vir 
heteroseksuele paartjies om seks binne die huwelik te hê, maar 
selfs dit is geen waarborg dat as jy eers getroud is, jy altyd die 
moontlikheid of omstandighede SAL hê om werklik seks te hê nie. 
Dit waaroor ek dink, is nie hoeveel mense kan of kan nie seks hê 
met wie en hoe dikwels nie, maar is selfs meer basies as dit: wat is 
die regmatige plek van geslagskontak binne die teologiese 
omskrywing van ‘n “toegewyde, liefdevolle verhouding.” 



Die bewysgronde VIR seks binne ENIGE toegewyde verhouding, 
dink ek, beskou seks as ‘n “reg” en seksuele aangetrokkenheid as 
‘n drang wat as dit onvervuld gelaat word, op die een of ander 
manier ‘n faset van ons menswees laat ontbreek. Wat ek eintlik sê, 
is dat die behoefte aan seks (vir enigeen) menslik is. Die vervulling 
van daardie behoefte (met enigeen) is nie ‘n “reg” wat sommer 
maar net of binne watter konteks ookal vervul kan word wat ek 
reken vir my reg is, bloot omdat ek dit wil hê en dink dit is wat ek 
moet hê ten einde as mens vervul te word nie. Seksuele vervulling 
is nie ‘n “reg” nie en ook nie sentraal in die omskrywing van die 
mens nie. Dit is geslag wat die geskape mens omskryf, en nie 
seksualiteit nie. Miljoene mense het al in die verlede sonder seks 
gelewe en miljoene doen dit tans ook en die omskrywing van hulle 
as volledige mense word nie daardeur gekompromitteer nie. Die 
feit dat PARTY mense hul seksuele drange binne ‘n sekere 
teologiese raamwerk in die huwelik kan vervul en die omskrywing 
van wat dit beteken om ‘n mens te wees, wettig nie seksuele 
intimiteit vir alle mense in enige omstandighede nie. 
 
Maar nie alle toegewyde intimiteit kan tot seksuele intimiteit 
gereduseer word nie, en ek sou beweer dat die Kerk ALLE 
toegewyde verhoudings wettig. Hulle het nie seks met die Kerk se 
seën nie, maar hulle lewe in ‘n intiemheid met mekaar wat 
meeding met dié van ‘n huwelik. Intimiteit is waarvoor die mens 
geskape is. Seksualiteit word daaraan gesubsumeer en KAN ‘n 
aspek van intimiteit wees, en, ja, dit voel goed en laat ons na aan 
mekaar voel, maar dit omskryf nie intimiteit nie, en is trouens 
dikwels ‘n hindernis vir egte intimiteit, selfs binne heteroseksuele 
verhoudings. Dié feit word in sielkundige navorsing oor huweliks- 
en psigo-seksuele kwessies deeglik gestaaf. Ons soek ALMAL 
“liefde” en is dikwels gereed om maar met seks tevrede te wees. 
En soos Woody Allen op ‘n keer gesê het: “Seks sonder liefde is ‘n 
leë en hol ervaring, maar wat leë en hol ervarings betref, is dit een 
van die bestes.” 
 
Vraag: Maar wat verhoudings betref, het heteroseksuele minstens 
die geleentheid om ‘n liefdevolle lewensmaat te hê. Ek glo dat die 
seksuele aspek die hoogtepunt van ‘n diep, intieme verhouding is. 
Dit is die hoogste uitdrukking van liefde en intimiteit. Die Skrif praat 
van die selibaat as ‘n gawe, maar dit is nie vir almal nie. Die Skrif 
herinner ons ook weer daaraan dat “dit nie goed is dat die mens 
alleen is nie”. Die homoseksuele persoon het geen ander keuse 
nie.  



Antwoord: Ek praat altyd met groot vrees oor kwessies in verband 
met “intimiteit/seks” want dit klink ongevoelig, sonder medelye en 
neerbuigend, veral omdat ek getroud en heteroseksueel is en 
enigiets wat ek sê verwerp kan word, want, nou ja, “dit is maklik vir 
MY om dit te sê ….” Met dit gesê, dink ek dat homoseksuele sowel 
as heteroseksuele slagoffers van ons Westerse geromantiseerde 
en geseksualiseerde kultuur is. Terwyl seks ‘N uitdrukking van 
intimiteit KAN wees, sal ek van jou moet verskil … dit is nie die 
hoogste of die diepste of die beste nie. Ek dink almal sou 
saamstem dat die hoogste uitdrukking van liefde en intimiteit 
Christus aan die Kruis sou wees in die offer van Homself vir die 
mensegeslag. Seks of selfs fisieke kontak is nie noodsaaklik vir 
intimiteit nie, hoewel ek eerlik moet sê dat ek persoonlik liewer 
intimiteit met seks sou wou hê as intimiteit daarsonder. 
 
Met dit gesê, waarborg die geleentheid en die verlange na die 
huwelik nie vir heteroseksuele dat hulle ‘n intieme seksuele 
eggenoot gaan kry nie. Ek kan sê dat ek berading gegee het aan 
net soveel heteroseksuele mans wat gehuil het omdat hulle nie 
vrouens kon kry nie as aan homoseksuele mans wat ter wille van 
hul geloof van “minnaars” moes afsien. Die pyn van eensaamheid 
en onvervulde verlangens is vir albei dieselfde. 
 
So, net omdat seks in die huwelik vir heteroseksuele “Bybels 
wettig” is, maak nie die stryd minder intens vir iemand wat nie ‘n 
verlange na die huwelik en seks kan verwesenlik vanweë die een 
of ander liggaamlike kwessie, sielkundige probleem of genetiese 
afwyking nie. Dit was ‘n openbaring vir ‘n homoseksuele man met 
wie ek ‘n gesprek gevoer het dat heteroseksuele wat nie in staat is 
om ‘n “wettige heteroseksuele verhouding” te hê nie, net so sterk 
voel en net so hard moet veg teen wellus, ontug en hartstog as ‘n 
homoseksueel. Die onvrywillige of vrywillige selbaat is ‘n vloek vir 
enigeen wat nie dit kan doen wat hul biologiese wese skree om te 
doen omdat hul “godsdiens” dit vereis nie. Dit is nie net die 
homoseksueel wat MOET kies om hulle “onbekwaam te maak ter 
wille van die Koninkryk”, ten spyte van die feit dat hulle nie voel dat 
hulle die “gawe van die selibaat” het nie. Die Skrif leer dat almal 
dieselfde roeping het, ongeag oriëntasie, ongeag die redes vir die 
onvermoë om seks binne ‘n heteroseksuele huwelik te hê: die 
selibaat. Soos met ENIGE boesemsonde, oriëntasie, neiging en 
gewoonte, is die belofte van God dieselfde: Die doring sal moontlik 
nooit verwyder word nie, maar sy genade is genoeg. Vergewe my 
as ek onbesorg klink; dit is hoegenaamd nie waar nie. Die feit is 



dat nie een van ons volkome in ‘n ander persoon se vel kan leef 
nie, so ons veronderstel gewoonlik dat ons eksistensiële pyn 
groter is as dié van die volgende persoon, maar dit is op die ou 
end narsisisme, die siekte van ons almal wanneer dit by ons eie 
spesifieke foute en gebrokenheid kom. 
 
Vraag: Dit is nou net wat ek moes hoor: “Onbekwaam”. Dit is 
waarom ek sukkel en twyfel oor die hele ding van Homoseksueel = 
boos, Heteroseksueel = goed. Ek weet ek vereenvoudig dinge, 
maar dit is in werklikheid wat dit is. Ek hoor een kant debat voer 
oor skrifvertolkings en konteks, dan herinner die ander kant 
homoseksuele weer voortdurend daaraan dat hulle nie die 
koninkryk sal beërwe as hulle uitdrukking aan hul gevoelens gee 
nie. 
 
Maar waarop dit vir my neerkom, is dit: As ek moet ontken wat vir 
my natuurlik voel, beteken dit meer as ‘n lewe sonder seks. Dit 
beteken ‘n lewe sonder ‘n baie belangrike soort intimiteit, meer as 
‘n goeie vriend of ‘n pêl. Dit beteken om nie iemand te hê om die 
lewenspad met jou te deel en te bewandel nie. Dit beteken geen 
romantiese afsprake nie. Dit beperk my lewe en laat my minder as 
‘n mens voel. Wanneer ek “onbekwaam” hoor, sien ek iemand wie 
se manlikheid deur dwang of keuse beperk word. Ek weet wat my 
betref, dit nie iets is waarvoor ek die gawe het nie. Vir my om my 
menswees te ontken, sou ‘n vloek wees. Die vraag wat altyd by my 
opkom, is “waarom”? Dit is nie asof ons kies om te lieg of 
ongehoorsaam te wees nie; ons is net mense wat geselskap en 
Liefde soek. Namate ons ouer word, is vriendskappe van meer 
verbygaande aard, mense het gesinne en lewens om te lei. Die 
persoon wat hierdie dinge nie het nie, het nie veel oor nie. 
 
Antwoord: Ek dink nie dat dit in die Ortodoksie gaan om 
“Homoseksueel = sleg, Hetero = goed” nie. Miskien word dit in 
sommige Christelike kringe verkondig. In die groter wêreldbeeld 
van die Ortodokse siening van verlossing, loop ENIGEEN wat 
“volgens sy gevoelens optree” die gevaar om nie die koninkryk te 
beërwe nie. Ons gevoelens is nie die gids vir die lewe en 
goddelikheid nie. Wat “natuurlik voel”, of ons selfs vertroosting of 
geluk bring, kan in werklikheid goddeloos wees en trouens ‘n 
ontkennig wees van ons eintlike menswees. Nêrens in die Skrif of 
die leer van die Kerk word ons beveel om vriendskap, intimiteit, 
liefde, of ‘n diep verbondenheid aan ‘n ander af te sweer nie. Dit is 
trouens dinge wat ons menslik maak. Die uitdaging vir die 



heteroseksueel sowel as die homoseksueel is hoe om dit op ‘n 
godvresende manier te doen waarby die vlees, die hartstogte nie 
betrokke is en ons nie ons eie liggame en die van ander onteer 
nie. “Onbekwaam” in die konteks van die Evangelie is nie ‘n 
onwillekeurige kastrasie nie, maar ‘n vrywillige pad stap ter wille 
van “die skoonheid van maagdelikheid”, wat ‘n uitdrukking is wat ‘n 
mens NOOIT in ons moderne kultuur hoor nie. Ons word nie gevra 
om ons menswees te ontken nie, maar ons vlees. Ons word nie 
gevra om die beeld van God te ontken waarin ons geskep is nie; 
ons word gevra om ons hartstogte te ontken. Dit gaan nie net vir 
homoseksuele nie; dit gaan vir alle mense, ongeag hoe natuurlik of 
passievol hulle ookal oor enige verhouding voel. Homoseksuele 
word nie uitgesonder in die sonde van ontug of egbreuk nie. Enige 
seksuele sonde deur enige persoon is ‘n skending van ‘n aspek 
van ons ware menswees. Die huwelik word deur God voorgeskryf 
as ‘N pad na verlossing. Die huwelik is een; maagdelikheid ‘n 
ander. Albei het hul voordele en probleme, en iemand wat al ‘n 
tydlank getroud is, sal vir jou sê dat seks die eerste ding is wat wyk 
as geestelike en emosionele intimiteit verlore gaan of geskend 
word. Die gras is nie groener met ‘n “lisensie om seks te hê”, as dit 
is hoe die huwelik gesien word nie. Soos ek vroeër gesê het, lyk 
die huwelik miskien van buite af  soos “God se lisensie om seks te 
hê”, maar selfs binne die huwelik is dit so dat as gevolg van geen 
fout aan die kant van die paartjie, dit as gevolg van siekte, gebreke 
of geestessiektes, nie beskikbaar of moontlik mag wees nie. Ek 
ken ‘n hele paar mense wat getroud is en nie seks kan hê nie. Wat 
dan? Die huwelik oorleef nie as gevolg van seks nie, en ook is 
seks nie nodig vir ‘n huwelik en al die “nie-fisieke” intimiteite om te 
floreer en te verdiep nie. Soos ek vroeër gesê, homoseksuele is 
nie die enigste klas mens wat deur die Christelike geloof die “reg 
op seks” ontsê word nie. Seksuele intimiteit is nie ‘n mensereg nie. 
Terwyl die kultuur miskien vir ons “die nastreef van seksuele 
geluk” mag waarborg, doen die Evangelie dit nie. Die Evangelie 
waarborg ons die nastreef van volledig mens wees en gee ons die 
voorskrif daarvoor. Hoe sterk die instink en gevoel in die mens 
ookal is, is seksuele intimiteit nie ‘n noodwendige vereiste vir die 
verwerkliking van die mens nie en is dit ook nie nodig vir die 
bereiking van ‘n diepe gemeenskap en intimiteit met ‘n ander mens 
nie, man of vrou, ongeag oriëntasie. 
 
Met dit gesê, hoor ek die eensaamheid en wanhoop in jou stem. 
Homoseksuele is nie die enigste mense op aarde wat alleen is en 
vriendskap, intimiteit en gemeenskap verlang nie. Die wêreld is vol 



wanhopige en eensame mense wat nie weet hoe om met ‘n ander 
mens te skakel en intimiteit te hê wat nie deur seksualiteit en die 
fisieke omskryf word nie. Ek kom hulle elke dag teë. In daardie sin 
is ons slagoffers van ons kultuur wat “seks-as-intimiteit” en ons 
vervulling as mens deur seks en romanse in ons kele afdruk. Ons 
het ingekoop in ‘n vals omskrywing en verval dan in wanhoop 
omdat ons lewens nooit soos die omskrywing gaan lyk nie.  
 
Maar dit is weereens maklik om op die internet daaroor te praat. 
Dit is verskriklik moeilik om vrede daarmee te maak in die middel 
van die nag wanneer ons niemand het om ‘n bed mee te deel nie 
en elke sel in ons liggaam net ‘n warm lyf langs ons wil hê, ongeag 
wat ons oriëntasie is. Dit is die stryd. En geen hoge teologiese 
gesprekvoering sal dit maklik maak nie. Vergewe my as dit klink 
asof ek jou pyn gering ag. Dit is hoegenaamd nie my bedoeling 
nie. 
 
Vraag: Ons is meer as kloosterlinge en askete. Ons is mense wat 
Liefde nodig het en het ‘n diep verlange na verhoudings en 
menslike aanraking. Ons het ook gesinne en volwasse 
verhoudings nodig. “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie” ….. 
 
Antwoord: Ek wil my rig op jou stelling: “Ons is meer as 
kloosterlinge en askete” want dit impliseer ‘n naasmekaarstelling 
van die asketiese lewe met “heelheid, intimiteit, gesin, 
verhoudings, ens.” Die woord “askese” is in die Ortodoksie op 
almal van toepassing; dit is nie net vir monnike, die radikaal-
toegewydes of mallerige dwepers nie. Dit is die omskrywing van 
die pynlike en lang proses van die genesing van die siel van die 
mens wat deur bederf, die dood en die sinneloosheid van die 
gevalle bestel verwoes word. Die mate waarin iemand by die 
proses betrokke raak, is die mate waarin hy die genesing van die 
siel sal ervaar. In daardie sin word almal tot askese, die verloëning 
van die wellus van die vlees, die wellus van die oë, en die ydelheid 
van die lewe geroep. Dit verskyn op verskillende maniere en elke 
persoon het vatbaarhede, kwessies en neigings wat na vore kom 
as gevolg van genetika, natuur (“nature”) en opvoeding (“nurture”). 
Die werklikheid is dat wanneer askese reg en binne die verband 
van ‘n Ortodokse mensbeskouing verstaan word, dit die 
moontlikheid van verhoudings wat MEER eg is aan ons menslike 
natuur  omvat en versterk. Heelheid, intimiteit en diep verhoudings 
is in der waarheid die DOEL van askese, nie net op die gebied van 
aangetrokkenheid tot dieselfde geslag nie, maar in elke aspek van 



ons lewe, ongeag ons seksuele oriëntasie. 
 
Die omskrywing van “heelheid” is nie die “toestemming” om 
volgens ons hartstogte of gevoelens of behoeftes soos ons dit 
sien, te lewe nie. Die vervulling van ons verlangens is nie 
noodwendig vervulling van ons persoon nie. Geen askese is 
aangenaam of maklik nie. Die gevolge en doel van selfverloëning 
word gewoonlik nie begryp terwyl ons in die stryd gewikkel is nie. 
Die geestelike dissipline van ‘n asketiese lewe binne ‘n Ortodokse 
raamwerk omsluit die hele menslike bestaan, nie net seksuele 
oriëntasie nie. Op die ou end kom die wortel van die mens se 
wanhoop en ‘n gebrek aan intimiteit en egte verhoudings neer op 
‘n kern aantal kwessies wat na vore tree in ‘n menigte mensike 
mislukkings en swakhede, en aangetrokkenheid tot dieselfde 
geslag is maar een daarvan. Dit is waarom die Ortodokse Kerk nie 
homoseksualiteit dié onvergeeflike sonde maak of dit demoniseer, 
OF valse beloftes van genesing en verandering voorhou nie. Die 
vraat, die rokjagter, die egoïs, die narsissis, die vrek, die toorniges, 
die ongehoorsames, die luies, ens. ens. ALMAL bevind hulle by 
dieselfde moeilike pad wat hulle moet aandurf, om hul 
boesemswakhede af te skud en genesing en heelheid deur ‘n 
harde en langdurige stryd te vind. 
 
So ek geringag nie die nood van homoseksuele nie; ek stel hulle 
net in kennis dat hulle nie alleen is in die moeilike en die afgryslike 
stryd waarvoor hulle hulle bevind nie. Dit is in daardie sin dat ek 
glo dat homoseksuele, soos alle mense wat ly, dikwels 
narsissisties is in hul vaste oortuiging dat hulle mismoedigheid en 
wanhoop op ‘n meer intense wyse as ander mense ervaar, en dat 
niemand behalwe ander homoseksuele hul gevoelens kan 
verstaan nie. 
 
Ek herinner my aan ‘n “gay” man wat vir my gesê het dat ek 
“Brokeback Mountain MOES gaan kyk, want dit omskryf die “gay”-
ervaring. Ek het vir hom gesê dat ek “Brokeback Mountain” gesien 
het en vir my was dit bloot ‘n “gay” “Bridges of Madison County”. 
Hy het uiteindelik gesê: “Ek sien wat jy bedoel.” Homoseksuele is 
nie die enigste mense op aarde wat met verhoudings en seksuele 
drange worstel en as gevolg daarvan diep gebroke is nie. Miskien 
is dit vanweë my intense betrokkenheid by gebroke mense se 
lewens dat ek sien dat almal in ‘n groot stryd verkeer en dat 
niemand se stryd groter is as ‘n ander s’n nie. 
 



So niks in hierdie potgooi het die bedoeling om die waarheid van 
enigeen se stryd te geringag nie, maar is bedoel om die speelveld 
gelyk te maak vir wat dit beteken om met onsself en God te 
worstel. Die werkliheid is dat alle mens siek is; almal is aangetas 
en almal wat kies om die arena te betree, is betrokke in ‘n 
verskriklike geestelike oorlog. En die geneesmiddel vir almal is die 
asketiese weg van selfverloëning binne die konteks van ‘n 
gemeenskap van liefde en intimiteit. 
 
‘n Laaste opmerking: Een van die goed wat ek in hierdie potgooi 
bewustelik vermy het, is om spesifieke geestelike raad en advies 
te gee. Ek het verskeie lang e-posgesprekke gehad met mense 
wat probleme het met hul geestelike raadgewer se raad en 
dissipline. Soos ek in die vorige potgooi gesê het, alle 
geestesvaders is nie op gelyke vlak nie en dit is nie ‘n sonde om 
nie te bieg of geestelike raad te aanvaar van iemand wat jy glo nie 
toegerus is om jou probleme te hanteer nie. Die enigste raad wat 
ek in ‘n potgooi kan gee, is dat die vind en ook die verlaat van ‘n 
geestelike raadgewer uiters versigtig en met groot nugterheid 
onderneem moet word. 
 
En soos ek in my inleiding gesê het, is hierdie potgooie nie die 
laaste woord of selfs die “Kerk se woord”oor aangetrokkenheid tot 
dieselfde geslag nie. Dit is my gedagtes en dié van ‘n paar ander 
wat ingestem het om deel te neem aan ‘n bespreking van die 
kwessie binne die konteks van die leef van die Christelike lewe, 
binne die konteks van die Ortodokse geloof. My bede is dat hierdie 
potgooie nuttig was en ek smeek om vergifnis van enigeen aan 
wie dalk onbedoeld aanstoot gegee en gemarginaliseer het. 

 
 


