
omàat ik me, zonder ovefigens íemand
iets op te leggen, op de Bijb el b eroep.
Dat is not don e ín àe christelijke '

h onob ew egin g. Er is d s arc m b eho eJte

san een nieuw christelijk plotJorm,
om homoj onger en te help m, heel
pral<nsch. Een plotform woar zezich
kunnen ídennficum mx het verhasl
uan Gods koninkrijk en met homo's
die dstverhaallwm mlatenzien dat
ze en goed lwm hebbn. (...)'

Youztl{
In het blad Volzín komtJohannes
ten Hoor (4) aan hetwoord. Hij
wordt geïnterviewd door Theo
van de Kerkhofen hij vertelt
vooral over zijn afkomst en de
ontdekking v an zijn homoseksu-
aliteit. Ten Hoor is lid van het
CDIA, hoofclredacteur van het
ledenblad en geeft voorlichting
op christelijke scholen over ho-
moseksualiteit. Hij groeide op in
de gereformeerde gemeente van
Hendrik-Ido-Ambacht. Na zijn
comíng out sloot hij zich aan bij de
Protestantse Kerk en werd hij lid
van een reformatorische sruden-
tenvereniging in Utrecht. Enkele
passages.

Homosekuolit eit, daw kun je ín
zwaar orthodoxel<ring niet mee aan-
komen.
'Jekunt er mee aankomefl, masr ver-
volgens wordt er niet meer ousr ge-
pr aat. zo ging het lneilijk. Toen ik
het míjn ouderc uefielde woshun ee$te

w aog :'Weet je het zeker?', en:'Goaï
hn niet over, wsnt uÍoeger vond je
meisju toth wel leu? . D aama hefi
hetheellong geduurd voor het gesprek
op gangkwqm.Voor mij een onzekerc
tijd: schamen ze zích eruoor? Vínden ze

h* erg? Zijn zeteleurguteld? Uíteinde-
lijk wisten ze niet waï ze eíusn moes-
ten uinden. Zehadàen geen idee, wa-
rcn er nooit eerd,er mee geconfionteeil.

la, nu gaathet gelukkígbeter, God-
dankwel. (...)

Speelt het gelooJ ook een posítieve rol
ín de ontdekking uan je selsuele ge-
aadheíd?
'la, absoluut.Toen ik verlieJd werd op
een klasgeno ot, een jongen dus, dacht
ik ín eerste ínstantie nog: dit ís yon-
digfout.En ikheb ookwel gebeden oJ

God het wilde vercndercn. Maor toen
àat níu gebeurde en ik ookbeter ging
be4njpm w at het w as, dacht ik: dit is
gwoon wie ik ben, en dot is prímo zo.
In zekere zin lígt het bij zw aar ortho -

doxen ookweer watmakkelíjker dan
bíjvoorbeeld in eu angelische l<ríng. Als
je homo bent, dan is dot de gebroken-
heid van de schepping. Daar kun je
niks aon doen. Hstis jammer voor je
en moeilijk, moar je hofi niet te pro-
b ercn het te ver anderen. Mijn ouders
hebben me nooit naar therapie ge-
stuut d of zo . Het hefi. natuurlijk w el

consequentiu: je moet alleen blijuen,
of op de een of andere manier toch
maor zientetÍouu)en met een vroulr;
ol is dat laatste mij nooit p ersoonlijk
door iemand ugorgehouden. Ikkon
mijn geaar dheid als zo danig dus r ede-

lijk nakkelíjk aanuaarden, maar
uoordat ik het punt bereil<t had dat ík
docht dat ook relotiu goed zijn, daar
ging w el langet ou erheen.
In dietijd wosPsalm gg heel woar-
deuol uoor míj. Hu idee dat God je
gemaaktheeft nog uoor je goed en wel

TEN HOOR

op deze aade
stond, datHíj
von uooraf aan
weet hoe je in
elkaar zit. Dat
uond ik een

mooíe gedachte.
Ikzatnog diep ín
dekost. Had nog
met niemand
Beproot ouet

m!'n homosekualiteít. Maar toch
ergens had ikhetbesrt God weet er
van aJ. Hij hefi mij zo gemool<t en

ikben waadeuol inZijn ogen. (...)'

Om het gesprek in de gemeente
van Christus te kunnen voeren is
hetvan groot belang elkaar te
kennen. Zowel Herman van
Wijngaarden als Iohannes ten
Hoorlaatzich in het hart kijken.
Essentieel is mijns inziens wat
Herman van Wijngaarden op-
merk dat het in het geloof om
Jezus Christus draait. 'Geloven is
geloven in Jezus en niet in (...)
)ezus-plus-het-juiste homostand-
punt.' Geeft dat niet de ruimte
om een open gesprek bij een
open Bijbel te voeren?

G, VAN MEI'EREN

G. de Lange
Bijbelse toekomstverwachting. Wat we kun.
nen weten over de eindtijd, wat we mogen
hopen en wat we moeten doen.
Uitg. Toetssteen, Westerveld (Dr.); 3zo blz.;
€ íg,go.
Van de hand van ds. G. de Lange, emeritus pre-
dikant van de Nederlandse gereformeerde kerk
in Ede, verscheen een studie over bijbelse toe-
komstverwachting. Zijn doctoraalscriptie aan
de Theologische Universiteit Apeldoorn over de
verwoeste-nde gruwel in Daniël en in de evan-
geliën dient als basis voor het boek dat nu ver-
schenen is. De schrijver gaat allereerst de bete-
kenis en de herkomst van de verwoestende
gruwel in het boek Daniël na en onderzoekt
hoe deze uitdrukking in de evangeliën functio-
neert. De auteur komt tot de conclusie dat de
verwoestende gruwelvoorJezus het ultieme te-
ken van de eindtijd is. ln de brieven van de
apostel Paulus aan de gemeente van Thessa-
lonica is de openbaring van de mens der wette-
loosheid een andere aanduiding voor wat el-
ders de verwoestende gruwel wordt genoemd.
De uitlegvan Openbaring beslaat het grootste
gedeelte van het boek. De wijze waarop Chris-
tus als de Mensenzoon Zich aan Johannes
openbaart, lijkt als twee druppels water op wat
Daniël heeft gezien (zie Daniël ro:5,6), zodat
de samenhangtussen Daniël en
Openbaring direct zichtbaar is. De
opening van het zevende zegel
speelt een kardinale rol in zijn uit-
leg, omdat dit het begin markeert
van de eindtijd waaroverJezus in
Marl<us r3 gesproken heeft. De
eindtijd wordt vanaf de openingvan
het zevende zegel steeds onder een
ander gezichtspunt belicht. Er is
geen sprake van chronologische
voortgang van de geschiedenis. Zo is, volgens
de schrijver, de duizend jaar uit Openbaring zo
een bepaalde invalshoek om de eindtijd te be-
schrijven en niet meer dan dat. De duizend jaar
en het loslaten van de satan zijn metJezus'he-
melvaart ingegaan en beschrijven de periode
van hemelvaart tot wederkomst onder een be-
paalde belichting.
Bij het lezen van dit boek is het soms even puz-
zelen hoe de stukjes in elkaar passen. Het the-
ma van de verwoestende gruwel en de opening
van het zevende zegel als begin van de eindtijd
geeft echter steeds weer richting aan de be-
toogtrant, waardoor de samen hang van liever-
lee duidelijk wordt. Dat geeft verrassende
doorkijkjes, zonder dat de schrijver preten-
deert het laatste woord te hebben gesproken
ofhet laatste, ontbrekende puzzelstukje te
hebben gevonden. Wel is de schrijver er diep
van overtuigd dat het meer dan tijd is om de
Bijbel op het punt van de eindtijd intensiever
te ondezoeken, omdat GodZelf bezig is meer
en meer prijs te geven vanZijn toekomstig
handelen. Proí dr.J. Hoek schreefeen na-
woord bij dit boek, waarin hij in enkele tref-
woorden de hoofdzaak van de christelijke toe-
ko mstve rwachti n g same nvat., M.A. KUIJT, WIJK (BIJ HEUSDEI,I)
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