
 

Vrijheid, gelijkheid en diversiteit 
Ook op seksueel gebied? En ook in de kerk? 

 

19.30 – zaal open – toegang vrij  
20.00 – opening avond  
20.10 – lezing door dr. M. Klaassen  
21.00 – koffie- en theepauze  
21.15 – vragenbespreking  
22.00 – napraten onder het genot van een drankje 

 
 

  
 
 
 

Vrijdag 31 maart 2023 
Anne Frank Centrum 
Jan van Bijnenpad 3 

2742 VS Waddinxveen 



 
 

 

 
Vrijheid, gelijkheid en diversiteit 

 

In minder dan twee generaties is binnen de Westerse samenleving een totaal 
andere visie op huwelijk en seksualiteit ontstaan. Onder invloed van de seksuele 
revolutie is de overtuiging gegroeid dat monogamie en heteroseksualiteit niet 
beter of slechter zijn dan polygamie, biseksualiteit en homofilie. Alles is mogelijk. 
Seksualiteit is in wezen neutraal. De grote variatie aan verschillende seksuele 
voorkeuren zijn niet intrinsiek goed of fout, maar een gegeven. Diezelfde 
gedachte zie je ook terug in de LHBTIQ+ beweging, die de laatste decennia is 
opgekomen. En de vraag is nu: hoe ga je als christen en als gemeente van 
Christus met dit soort grensverleggende ontwikkelingen om? Hoe ga je om met 
een dochter die verliefd is geworden op een vriendin uit haar klas? Hoe ga je om 
met een persoon die in de kerk wil laten bidden voor zijn of haar 
geslachtsveranderende behandeling? Wat doe je als kerkenraad wanneer twee 
mensen van hetzelfde geslacht hun huwelijk willen laten inzegenen?  
 
De apostel Paulus streeft er naar om de gemeente als een reine maagd aan één 
Man voor te stellen, namelijk Christus (2 Kor. 11:2). Hoe kunnen wij ditzelfde in 
onze tijd nastreven, waarin er op seksueel gebied zoveel uiteenlopende dingen 
gaande zijn? En hoe zou Christus, die ruim tweeduizend jaar geleden een vriend 
van hoeren en tollenaren werd genoemd, hier in onze tijd mee omgaan? En wat 
zegt de Bijbel nog meer over dit soort vragen? Vind je daarin heldere antwoorden 
of zijn de Schriften daar helemaal niet zo duidelijk over? Daar valt veel over te 
zeggen. En dat hoopt dr. M. Klaassen vrijdagavond 31 maart, bij leven en welzijn, 
te doen tijdens een lezing in het Anne Frank Centrum.  
 
Dr. Klaassen is werkzaam als lector bij stichting Bijbels Beraad m/v. Juist omdat 
hij over dit soort zaken een uitgesproken mening heeft, hebben we hem 
uitgenodigd voor het geven van een lezing waarin hij zijn gedachten en visie deelt. 
Een ‘steen in de vijver’, die vast de nodige vragen op zal roepen. Daar is dan ook 
alle ruimte voor. De avond start vrijdag 31 maart om 20:00. Na de lezing, pauze 
en vragenronde wordt de bijeenkomst informeel afgesloten met een drankje en 
wat versnaperingen. 
 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door een aantal mensen die betrokken zijn 
bij ‘Woord voor Waddinxveen’. De toegang is vrij. Ter dekking van de kosten (voor 
zaalhuur, spreker, koffie, thee en drankje) wordt een collecte gehouden. Iedereen 
die meer wil weten wat dr. M. Klaassen over de genoemde zaken te zeggen heeft, 
is van harte welkom. 
 

Meer informatie of vragen? Bel of mail dan met: 
 

George Bekx  +31 651241633 / georgebekx@kpnmail.nl  
Reinier Kok +31 651657858/ reinier@koklekkernijen.nl  
Mart Sinke +31 621521136 /  msinke33@hotmail.com  

Kees Slootweg +31 622151808/ keesslootweg@hotmail.com 
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