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Het LKP vertegenwoordigt ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties rond kerk , geloof 

en seksuele oriëntatie en genderidentiteit. LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender. 

 

1. Verdere ondersteuning en versteviging van de empowerment en positie van christelijke 

LHBT-organisaties in hun werk voor sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijk orthodoxe 

kring: 

In het midden van de jaren ’80 van de twintigste eeuw ontstond in Nederland de christelijke LHBT-

beweging. In 2008 en in 2012 ontvingen drie resp. vijf christelijke LHBT-organisaties (LKP, ContrariO, 

CHJC, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre) subsidie van het ministerie van OCW voor het uitvoeren van 

projecten ter bevordering van de sociale acceptatie van LHBT’ers in eigen, christelijk-orthodoxe kring. 

Projecten zijn uitgevoerd in het onderwijs, ten behoeve van geloofsgemeenschappen en kerken, met 

en voor lesbische en biseksuele vrouwen en voor en met christelijke LHBT’ers in Oost- en Centraal-

Europa. Met eigen, beperkte middelen is in 2014 ook aandacht geschonken aan de positie van 

christelijke/gelovige transgenders. De projecten hebben sterk bijgedragen aan een grotere 

zichtbaarheid van christelijke LHBT’ers en hebben hen vele malen tot gesprekspartner gemaakt van 

kerken, scholen en andere christelijke organisaties. Dit werk gebeurt volledig op vrijwillige basis. Het 

is voor de zaak van een goede voltooiing van het aangevangen werk op termijn en voor een 

effectieve continuïteit van groot belang dat nieuwe inspanningen van de overheid om LHBT-

emancipatie in christelijke kring te ondersteunen bij dit bestaande werk aansluiten, zodat dit 

kan worden voortgezet en geïntensiveerd. 

2. LHBT-inzet in het christelijk (gereformeerd, reformatorisch en evangelisch) onderwijs: 

Onderdeel van de LCC Plus projecten is het project ‘Homo in de klas/homo op school’. Sinds 2008 zijn 

tientallen christelijke LHBT’ers op vrijwillige basis op pad geweest naar scholen om het eigen 

levensverhaal te delen. Onderzoek toont aan dat homodiscriminatie hiermee wordt tegengegaan en 

de sociale acceptatie van LHBT’ers bevordert. Voortzetting van dit project is van groot belang om 

draagvlak te creëren voor een integrale aanpak van de bespreekbaarheid seksuele diversiteit en 

noodzakelijke interventies op dit terrein. Gestreefd zal worden naar een effectieve combinatie van 

kennis rondom veiligheid op scholen (van mogelijke samenwerkingspartners als EduDivers en zoals 

opgebouwd in de Onderwijsalliantie) en de expertise rondom de levensbeschouwelijke identiteit en 

achtergrond van de scholen en hun docenten en leerlingen, opgebouwd in de LCC Plus projecten  in 

het onderwijs. De christelijke LHBT-beweging heeft op basis van haar ervaringen, een sterke 

voorkeur voor een aanpak die docenten en leerlingen de mogelijkheid geven zich door 

levensverhalen van christelijke LHBT’ers met hen te identificeren in een volkomen oordeelvrije 

omgeving. Sociale veiligheid en dus leefbaarheid in het onderwijs kan voor LHBT’ers (leerlingen en 

docenten) alleen gegarandeerd worden, als er geen oneigenlijke dreiging bestaat van uitsluiting, ook 

niet als overtuiging of praktijk in strijd lijken met de identiteit van de school. 

3. Steun en concrete inzet van kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties 

onontbeerlijk: 

In veel gevallen geven christelijke LHBT’ers zelf, op individuele basis in eigen gemeenschappen of 

werkomgeving, of georganiseerd in gesprek met kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke 

organisaties de aanzet tot gesprek en interventie op het terrein van sociale acceptatie in eigen 

omgeving. De toegenomen aandacht voor en inzet van de positie van de christelijke LHBT’er heeft 

geleid tot een intensiever gesprek daarover in verschillende kerken. Voorlopig hoogtepunt op 17 mei 

2011 (IDAHOT – Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie)) was de ondertekening van de 



‘Verklaring tegen geweld tegen homo’s’ (www.idahonederland.nl) door zeventien landelijke 

kerkgenootschappen in de Domkerk in Utrecht, in nauwe samenwerking met COC Nederland. De 

ondertekening van de verklaring was en is hoopgevend voor de bereidheid en inzet van kerken voor 

een betere, veiligere positie van LHBT’ers in eigen kring. In sommige kerken (een minderheid) heeft 

dit tot concrete maatregelen geleid. Het is volstrekt helder dat een veilige(re) positie van 

christelijke LHBT’ers en sociale acceptatie in eigen kring niet uitsluitend kunnen worden 

bereikt en gedragen door de inzet van christelijke LHBT’ers zelf en dat de daadwerkelijke inzet 

van kerken en geloofsgemeenschappen nodig is om het werk dat door christelijke LHBT’ers is 

ingezet verder uit te dragen en te verankeren. Er is ‘top down’ commitment nodig voor een aanpak 

‘bottom up’ om de veiligheid van LHBT’ers in hun eigen gemeenschappen en organisaties 

bespreekbaar te maken en concreet te verbeteren. Dit commitment ontbreekt. Kerken zien 

onvoldoende de mogelijkheid naast gesprekken over theologie, ethiek en seksuele moraal en het 

bereiken van overeenstemming daarover, tegelijkertijd in lokale gemeenschappen te werken aan 

veiligheid en leefbaarheid voor christelijke LHBT’ers. De christelijke LHBT-beweging benadrukt en 

hecht aan de eigen vrijheid van kerken binnen de gegeven vrijheid van godsdienst en de huidige 

verhoudingen tussen kerk en staat, maar benadrukt eveneens dat werken aan sociale acceptatie niet 

automatisch religieuze acceptatie hoeft in te houden en dus geen inperking of aantasting van de 

vrijheid van godsdienst hoeft te betekenen. Er kan dus ruim baan worden gegeven aan het trainen en 

begeleiden van voorgangers, jeugdgroepen en kringleiders, de ondersteuning van goed onderwijs aan 

voorgangers en pastorale taak- en ambtsdragers, en hulp bij het opstellen van protocollen voor LHBT-

veiligheid in  kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties. De netwerken en 

infrastructuur daarvoor zijn aanwezig in organisaties als de Raad van Kerken Nederland, maar ook de 

Evangelische Alliantie en andere overkoepelende kerkelijke en christelijke organisaties. 
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