9. God heeft iets in mij geactiveerd [19:07]
▪▪ Kan God gehoorzamen soms tegen je eigen sterke
gevoelens ingaan? Kan je Bijbelse en/of persoonlijk
verhalen delen die dit illustreren?
▪▪ Soms doet God een wonder in ons op een bepaald
moment. Maar vaker werkt Hij in ons via een proces. Hoe
zou je de ervaring van Keesjan beschrijven?

Gespreksvragen

10. Homogevoelens en verleidingen [24:13]
▪▪ Keesjan ziet dat hij soms nog homogevoelens ervaart, net
zoals andere gevoelens die niet bij zijn nieuwe identiteit
passen. Hij wil zulke gevoelens niet omarmen. Ook niet
voeden. Wat voor gevoelens ervaar jij soms, die niet bij
jouw nieuwe identiteit passen?
▪▪ Hoe kunnen wij christenen omgaan met deze verlangens
en gevoelens, die niet bij onze nieuwe identiteit passen?
(Kol 3:1-10)
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1. Even voorstellen… [00:24]
▪▪ Hoe wist Keesjan dat Jezus zijn verlosser was?(Joh 5:24)
▪▪ Wat voor invloed heeft ‘christen-zijn’ op je eigen manier
van leven?

5. Uit de kast komen [8:22]
▪▪ Is het altijd goed om uit de kast te komen? Waarom wel of niet?
▪▪ Kunnen ouders en een gemeente het makkelijker maken
voor iemand om uit de kast te komen? Hoe dan?

2. Wat eng: ik ben dus homo! [01:31]
▪▪ Zijn homogevoelens een keuze?
▪▪ Waarom zijn soms mensen met homogevoelens niet
welkom in een kerk?
▪▪ Hoe denk je dat het voelt om als christen met zo’n geheim
rond te lopen?

6. Overgave en Jezus volgen [11:41]
▪▪ Keesjan zei: “Ik ben bereid om mijn leven te geven voor
Hem, omdat Hij mijn alles is”. Paulus heeft ook iets dergelijks
gezegd (Fil 1:21-24). Mag God van elke christen (en niet
alleen van homo’s) deze houding verwachten? Waarom?
▪▪ Leef jij zelf zo’n leven in overgave, achter Jezus aan? Kun
je er iets over vertellen?

3. Jezus en mijn homogevoelens [4:54]
▪▪ Denkt je dat seksuele gevoelens en homogevoelens iets
zijn waar we het met de Heer Jezus over kunnen hebben?
▪▪ Hoe zou Jezus denken over een kind van God dat ontdekt
dat hij of zij homogevoelens heeft?
4. Relaties en de druk van buiten [6:21]
▪▪ Hoe weet je dat druk van buiten slecht is?
Kan druk van buiten soms ook goed zijn?
▪▪ Om je seksuele gerichtheid te ontdekken
zeggen sommigen, dat jonge mensen
moeten ‘experimenteren’. Hoe denk jij
hierover?

7. Mag God me iets nieuws geven? [13:35]
▪▪ God heeft de homogevoelens van Keesjan niet
weggenomen, maar wel iets nieuws aan hem gegeven.
Waarom denk je dat Keesjan het moeilijk vond om open
te staan voor iets nieuws in zijn leven?
▪▪ Denk je dat God iets nieuws zal geven als iemand er niet
voor open staat?
8. Mijn gevoelens en mijn
identiteit [16:38]
▪▪ Tegenwoordig zeggen velen: ‘Ik
voel het dus ik ben het’. Keesjan
zei: ‘Ik verbind mijn homogevoelens
niet aan mijn identiteit’ en ‘Ik ben
niet een homo maar een kind van
God en ik heb homogevoelens’.
Waarom denk je dat Keesjan dit
verschil belangrijk vindt?
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