Besluiten van de Synode m.b.t. homoseksuele relaties
Besluit 9/2000
1. De Hernhutter Broedergemeente beschouwt zichzelf als een kerk, waarin duurzame relaties van
liefde en trouw tussen twee mannen of twee vrouwen net zo gerespecteerd worden als andere
relaties tussen volwassen mensen.
2. De Theologische Commissie krijgt de opdracht om de' Handreiking over het thema
homoseksualiteit zo spoedig mogelijk zo te bewerken dat deze in de gemeenten als basis voor het
gesprek over het standpunt van onze kerk ten aanzien van homoseksuele relaties kan dienen. De
Handreiking moet ook als basis dienen voor gesprekken over de bijbelopvatting.
3. De synode verwacht dat de gesprekken in wederzijds begrip voor de verschillende standpunten
gevoerd worden. Zij verbindt aan het gesprek in de gemeenten de hoop dat acceptatie van
homoseksueel levende zusters en broeders groeit.
4. In principe hebben alle duurzame relaties van liefde en trouw Gods zegen nodig. ' De Theologische
Commissie krijgt daarom de opdracht om bij haar overwegingen de mogelijkheid en vorm van een
zegen voor relaties tussen twee mannen of twee vrouwen te betrekken.
Daarbij acht de synode het van belang om de bijzondere betekenis en positie van huwelijk en gezin
te bewaren.

Besluit 7/2006
De synode bevestigt de op de synodevergadering 2000 in Herrnhut uitgesproken verklaring (B+V
9/2000): “De Hernhutter Broedergemeente beschouwt zichzelf als een kerk, waarin duurzame
relaties van liefde en trouw tussen twee mannen of twee vrouwen net zo gerespecteerd worden
als andere relaties tussen volwassen mensen”. Vanwege de vraag naar de mogelijkheid van de
inzegening van homoseksuele partnerrelaties is het thema op deze Synode overnieuw
bediscussieerd. Dit gesprek vond in alle commissies plaats en maakte een grondige behandeling
mogelijk die blijk gaf van vele open vragen en contraire standpunten. In het luisteren naar elkaar
toonde zich onze broederlijke en zusterlijke omgang. Gezamenlijk constateren wij dat wij op weg zijn
naar de vorming van een consensus en de vraag naar een inzegening van homoseksuele
partnerrelaties nog niet kunnen beantwoorden. Wij willen graag het gesprek voortzetten en wij
willen dit gesprek en de eenheid van onze kerk niet in gevaar brengen door voortijdige stappen. Dit
geldt zowel voor onze provincie als ook voor de wereldwijde Uniteit die op de Uniteitssynode in
Bethlehem/Pa. in 2002 alle provincies had opgeroepen om diepgaand met het thema van kerk en
homoseksualiteit aan de slag te gaan maar gedurende deze tijd van nieuwe zelfstandige beslissingen
af te zien. (vgl. resolutie Nr. 908 van de Church Order 2002, zie bijlage) Wij vragen aan alle
gemeenten deel te nemen aan dit gesprek in de Uniteit en de provincie; tegelijkertijd bevelen wij
echter dringend aan op dit tijdstip van inzegeningen van homoseksuele partnerrelaties in de naam
van de Broedergemeente en in Broedergemeenteruimtes af te zien. Wij zijn allemaal opgeroepen,
ook in de spanning van tegenstrijdige verwachtingen, elkaar als dragers van de hoop, de
barmhartigheid en de liefde van God te begeleiden.
De Synode geeft de opdracht aan de Intersynodale Theologische Commissie om haar op haar
volgende gewone vergadering een voorstel ter beslissing voor te leggen, of en hoe de gemeentes in

de toekomst de wens naar inzegening van homoseksuele partnerrelaties kunnen vervullen. Het doel
hiervan is, aan de Uniteitssynode 2009 een voorstel te kunnen voorleggen. Tevens wordt aan de
Intersynodale Theologische Commissie de opdracht gegeven om geschikt materiaal voor het
pastoraal gesprek met homoseksuele paren ter beschikking te stellen.

Besluit 10/2014
Wij kijken terug op een lang proces van bijna 20 jaar overleg in de synode en gesprekken in de
gemeenten over de omgang met de mensen, die in homoseksuele relaties leven. Wij zijn het met
elkaar eens geworden, dat er onder ons geen discriminatie mag zijn van homoseksuele paren.
Echter wordt de vraag, of in de Broeder-Uniteit homoseksuele relaties gezegend kunnen worden,
nog steeds verschillend beantwoord. Op grond van hun uitleg van de Bijbel als Gods woord zijn er
zusters en broeders van overtuigd dat zulke zegeningen tegen Gods wil zijn. Op grond van hun uitleg
van de Bijbel als Gods woord zijn andere zusters en broeders ervan overtuigd, dat zulke zegeningen
in overeenstemming met Gods wil gebeuren. Tijdens onze synodevergadering hebben wij ervaren,
dat het mogelijk is, met deze verschillende overtuigingen naar elkaar te luisteren, elkaar
serieus te nemen en als zusters en broeders te aanvaarden. Met de Uniteitssynode van 2002
bekrachtigen wij, dat onze verschillende inzichten over dit onderwerp onze eenheid op het gebied
van wezenlijke zaken, in geloof, hoop en liefde niet raken. Daarom leggen wij de beslissing over
het zegenen van homoseksuele relaties in de verantwoording van de individuele gemeenten, de
oudstenraden en de predikanten en predikantes. In het lange proces van overleg hebben we ook
de pijn en het verdriet van alle betrokkenen waargenomen en ervaren en vragen daarom de
gemeenten om verder te gaan met respectvolle gesprekken over onze verschillende Bijbelse
inzichten. De Theologische Commissie en bisschoppen zijn beschikbaar voor begeleiding en pastorale
zorg in dit proces.

