
Gespreksvragen

Lesbisch en christen?
Een kijkje in het leven van 

Heleen

Deze gespreksvragen horen bij de gelijknamige 
video van vernieuwd.com

7. Geestelijke strijd, ook rondom seksualiteit [23:17]
Heleen bad: “Heer, open onze ogen: dat wij die strijd gaan zien”. Wat zie jij 
van die strijd? Zie jij die geestelijke strijd ook rond het huwelijk, gender en 
seksualiteit? Wat zie je dan? 
Kolossenzen 1:13 zegt dat een christen is “getrokken uit de macht van de 
duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde”. De 
duisternis heeft macht. Heb jij deze macht ervaren? Hoe? 
Kolossenzen 1:14 zegt dat al de zonden van hen die in de Heer Jezus 
geloven zijn vergeven door Zijn bloed. Is het belangrijk om dit te weten? En 
zo ja, waarom?

8. Heeft God mijn lesbische gevoelens 
weggenomen? [24:41]

Wat zei Heleen over de vermindering van haar lesbische gevoelens? 
“Alles wat je aandacht geeft, groeit”. Heleen is er van overtuigd dat 
dit ook van toepassing is op homogevoelens. Wat denk jij? 
Kan een christen ooit vrijkomen van verkeerde seksuele verlangens 
of verleidingen?

1 Petrus 5:8; Efeze 6:12-13; 2 Korinthiërs 5:21

Kolossenzen 3:10; Markus 14:38; 1 Korinthiërs 10:13

9. Genade en waarheid: welke kerk steunt 
mij in het volgen van Jezus?

Heleen zei: “Waarheid alleen is makkelijk en hard. Genade alleen is 
slap en leidt nergens toe”. Ben jij meer iemand van ‘waarheid’ of van 
‘genade’? Waarom? 
Jezus was en is geen compromis; Hij is vol van genade en vol van 
waarheid. Hij spreekt waarheid uit liefde. Hoe kunnen wij kerk zijn 
waar we waarheid spreken vanuit Zijn liefde? Hoe kunnen we elkaar 
helpen en ondersteunen zodat Christus gestalte in ons krijgt?

Johannes 1:17; 8:1-11; 2 Korinthiërs 4:2; Hebreen 10:24-25
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1. Zoektocht en Ontdekkingen

2. Wat voel ik? Wie ben ik?

3. En toen kwam ik tot geloof!

4. De liefde van Jezus kwam eerst, zondebesef later

5. Wat nu? Stappen in geloof

6. De Bijbel is nu mijn grootste schat

Video: Lesbisch en christen? - Heleen
Videolengte: 30:09 minuten
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In gesprek gaan?
Je doel is niet om zoveel mogelijk vragen door te nemen, maar om 
samen een open en opbouwend gesprek te voeren op basis van de 
levenservaring van Heleen. Kies dus de hoofdstukken, vragen en 
Bijbelteksten uit die het beste bij jou of je groep passen.

Tegenwoordig word je vaak aangemoedigd te ‘experimenteren’ om te 
ontdekken of je op mannen of op vrouwen valt. Wat vind jij daarvan? 
Bij haar eerste lesbische contact ervoer Heleen opluchting, verwarring 
en walging. Hoe verklaar jij die combinatie van emoties?

Heleen zegt dat ze zich jarenlang heeft “overgegeven aan haar gevoelens”. 
Wanneer is het goed om onze gevoelens te volgen en wanneer niet? 
In die tijd voelde Heleen zich lesbisch “tot in mijn botten”. “Ik ben het” was 
haar overtuiging. Vandaag horen we vaak “je hebt het recht om te zijn wie je 
bent”. Hoe denk jij hier over?

In de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15:11) 
koos de zoon ervoor om terug te gaan naar zijn 
vader. In de gelijkenis van het verloren schaap 
(Lukas 15:1) koos de herder ervoor om het schaap 
te zoeken. Welke van deze twee vind jij het beste 
passen bij de ervaring van Heleen? Waar herken jij 
je het meest in? 
Heleen zong: “Ik wil Jezus zelf ontvangen”. Wat 
bedoelde ze daarmee?

Johannes 1:9-12; 8:12; 12:46

Voor sommigen is het vanzelfsprekend dat een homorelatie niet goed is. Voor 
anderen, zoals Heleen, kwam zondebesef pas later. Hoe kunnen wij weten of 
iets een zonde is of niet? 
Op een bepaald moment stond Heleen stil bij een belangrijke vraag: “Wat zoek 
ik in al die vrouwen?”. Op een bepaalde manier heeft God duidelijk gemaakt 
aan Heleen dat ze een uitweg zocht in haar beschadigingen, en vooral voor 
haar tekort aan moederliefde. Wat denk je van deze openbaring?

Efeze 5:8; Hebreeën 13:4

God vroeg Abraham zijn geliefde zoon op te offeren (Genesis 22:1-3). Hij deed 
het. God vroeg Heleen haar vriendin en levensstijl voor Hem op te offeren. Zij 
deed het. Heeft God ooit jou gevraagd om iets op te geven? Wat was jouw 
respons? 
Heleen zei: “Seksualiteit is heilig”, en dat seksueel contact tussen vrouwen 
“onrein” is. Ben jij het met haar eens? Waarom wel/niet? 
Heleen zei: “Vrijen zonder Gods beschermende wetten geeft de andere kant 
toegang”. Wat bedoelt ze daarmee? Is het echt zo?

1 Korintiërs 6:15-20; Romeinen 1:26-27

Hoe kan ‘waarheid’ iemand ‘vrijmaken’? (Johannes 
8:31-32) Kan je een voorbeeld geven? 
Heleen zei: “Alleen Gods liefde heeft me stappen 
doen zetten waar ik beter van ben geworden”. Zie je 
een verband tussen Gods liefde en doen wat Hij 
zegt? 
Na worstelen met de Bijbel is die voor Heleen haar 
grootste schat geworden: “Het Woord is zo mooi! Zo 
confronterend! Het laat me zoveel zien! Het is mijn 
houvast!” Hoe kijk jij daar tegenaan?

Psalm 119:163-165, Johannes 14:21, 2 Timotheüs 3:16


