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Ontleend aan mormonandgay.lds.org.
Waarom de term ‘gevoelens voor hetzelfde geslacht’? Waarom niet gewoon ‘homoseksuele
gevoelens’ zeggen?
Gevoelens voor hetzelfde geslacht bestaan uit gevoelens op emotioneel, lichamelijk of seksueel
gebied voor een persoon van hetzelfde geslacht. Als u zich tot mensen van hetzelfde geslacht
aangetrokken voelt, kunt u er wel of niet voor kiezen om uzelf een etiket op te plakken dat seksueel
georiënteerd is. Hoe het ook zij, gevoelens voor hetzelfde geslacht is een technische term die de
ervaring beschrijft zonder daar een etiket op te plakken. Op deze website wordt deze term gebruikt
om ook te verwijzen naar mensen die zich er niet prettig bij voelen om een etiket opgeplakt te
krijgen, en niet om het bestaan van een homoseksuele, lesbische of biseksuele identiteit te ontkennen.
Waarom worden op deze website geen geslachtsindentiteitsstoornissen of
transgenderkwesties behandeld?
Veel van de algemene beginselen op deze website (bijvoorbeeld het belang van mensen bij de
gemeenschap betrekken, en ze vriendelijk behandelen) gelden ook voor heiligen der laatste dagen
die kampen met geslachtsidentiteitsstoornissen of zichzelf als transgender beschouwen. Maar er
is een groot verschil tussen gevoelens voor hetzelfde geslacht en geslachtsidentiteitsstoornissen.
Wie bijvoorbeeld geslachtsidentiteitsstoornissen heeft, kan zich wel of niet aangetrokken voelen
tot mensen van hetzelfde geslacht. Maar de meerderheid van hen die zich tot mensen van hetzelfde
geslacht aangetrokken voelen, willen niet van geslacht veranderen. Vanuit een psychologisch en
geestelijk perspectief gezien zijn de twee verschillend.
Vraagt u zich af of u homoseksueel bent?
Als u zich afvraagt of u homoseksueel bent, hebt u waarschijnlijk gevoelens voor iemand van hetzelfde
geslacht ervaren en vraagt u zich af hoe u die gevoelens moet interpreteren. Seksuele verlangens zijn
ingewikkeld en worden door veel factoren gevormd. Hoewel romantische, emotionele of seksuele
gevoelens een signaal van een seksuele geaardheid kunnen zijn, hoeft u niet automatisch aan te nemen
dat dit zo is. Seksuele verlangens kunnen aan verandering onderhevig zijn. Als u twijfelt, moet u zich
niet onder druk gezet voelen of tot overhaaste conclusies over uw seksualiteit komen.
Woorden hebben voor verschillende mensen een verschillende betekenis, en de betekenis van een
woord kan gedurende ons leven veranderen. Wat betekent het woord homoseksueel voor u? Is het
een gevoel? Een identiteit? Een levensstijl? Het gebruik van het woord homoseksueel is onderhevig
aan de veranderingen in de samenleving en de cultuur. Dat u zichzelf als homoseksueel beschouwt,
kan inhouden dat u zich aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht zonder dat u naar
die gevoelens handelt. Of misschien beschrijft dit etiket hoe u zich emotioneel, fysiek, seksueel of
politiek uit. Als u zich afvraagt wat iemand bedoelt als hij zegt ‘ik ben homoseksueel’, vraag het
dan gewoon.
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Moet ik uit de kast komen?
Gevoelens voor hetzelfde geslacht geheim houden kan bij sommige mensen leiden tot schaamte of tot een
negatieve inwendige dialoog. Het kan bevrijdend en genezend zijn om die gevoelens met een vertrouwenspersoon
te bespreken. Sommigen hadden bij nader inzien liever langer gewacht, of het in elk geval aan minder mensen
verteld. De beslissing om ‘uit de kast te komen’ of zichzelf openlijk als homoseksueel te bestempelen, moet
dus niet onder druk genomen worden. Als u besluit te onthullen dat u zich tot mensen van hetzelfde geslacht
aangetrokken voelt, bedenk dan onder gebed aan wie u dit wilt vertellen, en hoe u hen van dit aspect van uw
leven deelgenoot wilt maken.
Als u besluit om te vertellen dat u zich tot mensen van hetzelfde geslacht voelt aangetrokken, of uzelf openlijk
homoseksueel te noemen, dan dient u zowel thuis als in de kerk vriendelijk en respectvol behandeld te worden.
We moeten allemaal geduld met elkaar hebben terwijl we uitzoeken hoe we in elkaar zitten.
Als kerklid hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om voor al onze broeders en zusters een omgeving vol
liefde en steun te scheppen. Zo’n vangnet maakt het veel makkelijker om het evangelie na te leven en de Geest
te voelen terwijl u in verschillende aspecten van het sterfelijk leven uw weg zoekt.
Hoe vertel ik mijn ouders of mijn bisschop dat ik mij tot mensen van hetzelfde geslacht aangetrokken voel?
Als u goed kunt praten met een ouder, een ander familielid of een kerkleider, overweeg dan om hun over uw
gevoelens te vertellen. Leg uit wat u doormaakt, zodat zij u hun liefde en steun kunnen betuigen. Als zij niet
begrijpen hoe het voor u is, vraag ze dan om de artikelen op deze website door te lezen. Het zal niet makkelijk
zijn om dit gesprek aan te knopen, maar het is belangrijk om er een dialoog over te beginnen. Heb geduld met
de mensen om u heen, en bedenk dat u allemaal samen aan het leren bent. Als zij die u liefhebben het moeilijk
vinden om begripvol te zijn en steun te geven, dan hebben ze daar misschien uw hulp bij nodig. Behandel uw
ouders en leidinggevenden net zo vriendelijk en respectvol als u hoopt dat zij u zullen behandelen. Deze website is
opgezet om iedereen een beter begrip te geven van het evangelieperspectief op gevoelens voor hetzelfde geslacht.
Als ik getrouw genoeg ben, gaan de gevoelens dan weg?
De hevigheid van de gevoelens voor hetzelfde geslacht is geen maatstaf voor uw getrouwheid. Veel mensen bidden
jarenlang en doen alles wat in hun vermogen ligt om getrouw te zijn, maar voelen zich toch nog tot mensen
van hetzelfde geslacht aangetrokken. Gevoelens voor hetzelfde geslacht kunnen in hevigheid fluctueren en zijn
niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen voelen zich tot beide geslachten aangetrokken, terwijl anderen
zich uitsluitend tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen. Bij sommigen kunnen de gevoelens voor hetzelfde
geslacht, of in elk geval de hevigheid van die gevoelens, in de loop van de tijd verminderen. Hoe het ook zij, een
verandering in die gevoelens moet niet door ouders of leiders verwacht of vereist worden.
Hoewel u de hevigheid van uw gevoelens niet onder controle hebt, kunt u wél kiezen hoe u ermee omgaat. Als u
de Heer vraagt wat u van deze ervaring kunt leren en hoe dit u sterker kan maken, kan dit uw geloof richten op
een uitkomst die u wél in handen hebt. Als u uw leven aan God overgeeft, is dat een belangrijke geloofsdaad die
u nu al tot zegen zal zijn, en in het hiernamaals tot nog grotere zegeningen zal leiden.
Zal de kerk ooit haar leer wijzigen en het homohuwelijk goedkeuren?
In Gods plan staat de leer van het huwelijk tussen man en vrouw centraal. Het is een integraal onderdeel van de
leer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en dit zal niet veranderen.
‘In navolging van het leerstellige beginsel, gebaseerd op de Schriften, bevestigt de kerk dat het huwelijk tussen
man en vrouw van essentieel belang is voor Gods plan voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen.
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‘Seksuele omgang is alleen toegestaan tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. Elke
andere seksuele omgang, met inbegrip van die tussen personen van hetzelfde geslacht, is zondig en ondermijnt
het door God ingestelde instituut van het gezin. De kerk bevestigt haar definitie van het huwelijk als zijnde de
wettige huwelijksverbintenis tussen een man en een vrouw.’ (Handboek 2: de kerk besturen, 21.4.10.)
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