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Deze boodschap is bestemd voor heiligen der laatste
dagen die zich aangetrokken voelen tot het eigen geslacht
en die zich soms ontmoedigd voelen, omdat ze oprecht
verlangen een leven te leiden dat onze Vader in de hemel
behaagt. 

U bent een zoon of dochter van God, en ons hart gaat vol
genegenheid naar u uit. Ondanks uw homoseksuele gevoelens
kunt u gelukkig zijn, een zedelijk leven leiden, zinvol dienen
in de kerk, u aanvaard weten door uw medeheiligen, en uitein-
delijk alle zegeningen van het eeuwige leven ontvangen.

De profeet Nephi uit het Boek van Mormon heeft gevoe-
lens onder woorden gebracht die we allemaal hebben, toen
hij erkende dat hij ‘niet de betekenis van alle dingen’ wist.
Maar hij getuigde ook: ‘Ik weet dat [God] zijn kinderen lief-
heeft’ (1 Nephi 11:17). God heeft inderdaad al zijn kinderen
lief. Van veel vragen, waaronder vragen over homoseksuele
gevoelens, ligt het antwoord echter in de toekomst, zelfs in
het volgende leven. Maar God heeft wel eenvoudige, onver-
anderlijke waarheden geopenbaard die ons tot leidraad die-
nen. Hij houdt van al zijn kinderen, en omdat Hij van u
houdt, kunt u Hem vertrouwen.



Uw identiteit en potentieel

Ubent een dierbare zoon of dochter van God. Hij kent niet
alleen uw naam; Hij kent u. Zijn liefde voor u is persoon-

lijk. Voordat u geboren werd, woonde u in zijn tegenwoordig-
heid. U kunt zich uw voorsterfelijke band met Hem niet
herinneren, maar Hij wel. Hoewel zijn kinderen soms dingen
doen die Hem teleurstellen, blijft Hij altijd van ze houden.

Als u weet wie u bent en u de geruststelling hebt dat God van
u houdt, zal het u makkelijker vallen te begrijpen wat God met
u voorheeft. Hij wil dat u alle zegeningen van het eeuwige
leven krijgt. Het eeuwige leven houdt veel meer in dan een
lang of oneindig leven. Het eeuwige leven beërven houdt in te
worden zoals onze hemelse Vader is, te leven zoals Hij leeft, en
volkomen vreugde te ontvangen. U kunt het eeuwige leven
beërven als u dezelfde wetten nakomt die God nakomt en de
dingen doet die Hij doet.
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Het plan van geluk

God heeft zijn kinderen het heils-
plan gegeven, ook wel het plan

van geluk genoemd, om u de weg naar
het eeuwige leven te wijzen. Dit plan
wordt uitgelegd in de Schriften; man
noch vrouw kan het herschrijven om
het aan de eigen verlangens aan te pas-
sen. Alleen God kan iemand belonen
met het eeuwige leven. De grootste
zegeningen die uit het plan voortko-
men, inclusief het eeuwige leven, kun-
nen nu nog niet worden genoten. De
eeuwigheid is lang, de sterfelijkheid
kort. Als u uw keuze baseert op eeu-
wige beginselen in plaats van op aardse
problemen of begeertes, kunt u ‘vrede
in deze wereld en het eeuwige leven in
de komende wereld’ (LV 59:23) hebben.

Deze zegeningen zijn gebaseerd op gehoorzaamheid aan eeu-
wige beginselen. Een van die beginselen is het belang van het
gezin. De hemel is georganiseerd in gezinnen. Voor een gezin heb
je een man en een vrouw nodig, die samen hun scheppingsver-
mogen gebruiken binnen de grenzen die de Heer heeft gesteld.
Homoseksuele relaties zijn onverenigbaar met dit plan. Zonder
een man én een vrouw kan het eeuwig gezin niet bestaan, noch
de gelegenheid om zoals onze hemelse Vader te worden.

Onder bepaalde omstandigheden kan iemand voorlopig
afzien van een huwelijk, omdat hij of zij zich op dat moment
niet voelt aangetrokken tot iemand van het andere geslacht.
Hoewel veel heiligen der laatste dagen door veel inspanning,
geloofsoefening, en vertrouwen in de vermogende kracht van



de verzoening hun homoseksuele gevoelens hebben overwon-
nen, zullen anderen in dit leven niet vrij zijn van deze beproe-
ving. In het volmaakte plan van onze hemelse Vader zijn
maatregelen getroffen voor iemand die ernaar streeft de gebo-
den te onderhouden maar die, zonder daar zelf schuldig aan te
zijn, in dit leven geen eeuwig huwelijk heeft. Als we leven vol-
gens het plan van onze hemelse Vader zullen ons lichaam, onze
gevoelens en onze verlangens in het volgende leven worden
vervolmaakt, zodat ieder kind van God vreugde kan vinden in
een gezin, dat bestaat uit een man, een vrouw en kinderen.

Aangetrokken worden tot het eigen geslacht gaat gepaard met
diepe emotionele, sociale en lichamelijke gevoelens. Alle kinde-
ren van onze hemelse Vader verlangen lief te hebben en liefde
te krijgen, inclusief veel volwassenen die om velerlei redenen
alleenstaand blijven. God verzekert zijn kinderen, ook die per-
sonen die zich momenteel voelen aangetrokken tot het eigen
geslacht, dat hun rechtschapen verlangens uiteindelijk op Gods
wijze en in zijn tijd volledig zullen worden vervuld.
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Zelfbeheersing

Om in aanmerking te komen voor de zegeningen die het
plan van onze hemelse Vader biedt, zijn wij naar de aarde

gestuurd voor een proeftijd, waarin wij met een reeks verleidin-
gen en moeilijkheden te maken hebben. Bepaalde moeilijkhe-
den houden verband met ons lichaam. Omdat we vóór dit
leven geen stoffelijk lichaam bezaten, moeten we hier leren
omgaan met de onvolkomenheden van ons lichaam en de sig-
nalen, driften en behoeften van ons lichaam leren onderken-
nen. En we moeten vaak leren ‘nee’ zeggen. Deze beheersing
van het lichaam is heel belangrijk, omdat we dit lichaam in
vervolmaakte staat in het volgende leven zullen bezitten.

Ons lichaam is heilig; in de Schriften wordt het een ‘tempel
Gods’ genoemd. Veel mensen met homoseksuele gevoelens res-
pecteren de heiligheid van hun lichaam en de normen die God
heeft gesteld — namelijk, dat de seksualiteit alleen ‘tussen een
man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn’ mag wor-
den geuit. (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster,
januari 1996, p. 94.) De levenswijze van zulke personen is onze
hemelse Vader welgevallig. Sommigen overschrijden die grens
echter en geven zich over aan onzedelijk gedrag. Verlangen naar
lichamelijke bevrediging is geen vrijbrief voor onzedelijkheid.

Waar geluk hangt van meer af dan de uiting van lichamelijke
driften. Die driften nemen af als meer fundamentele emotio-
nele behoeften worden gelenigd — zoals de behoefte om met
anderen in contact te komen en anderen te dienen. Waar geluk
vloeit voort uit zelfbeheersing, zelfrespect en een positieve
levensvervulling. Het vloeit voort uit een getuigenis van de
ware leer — met inbegrip van wie u bent en wie u kunt wor-
den — en uit leven naar Gods plan van geluk.
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Veel mensen met homoseksuele gevoelens hebben een groot
getuigenis van het evangelie en geven daarom geen uiting aan
die gevoelens. Gevoelens op zich maken u niet onwaardig. Als u
onzedelijke gedachten en handelingen mijdt, bent u, ondanks
uw gevoelens, niet in overtreding. Het Eerste Presidium heeft
verklaard: ‘Er is een verschil tussen onreine gedachten en gevoe-
lens en deelname aan onzedelijk heteroseksueel of homoseksu-
eel gedrag’ (brief, 14 november 1991).

Dit beginsel geldt voor alle kinderen van God, want Hij heeft
verklaard dat alle seksuele omgang buiten het huwelijk onaan-
vaardbaar is. Iedereen krijgt met verleidingen te maken, maar
een van de redenen van het sterfelijk leven is te leren die te over-
winnen. President David O. McKay heeft spiritualiteit gedefini-
eerd als ‘het besef dat je jezelf hebt overwonnen’ (Conference
Report, oktober 1969, p. 8). Die verleidingen, veelal ongewenst,
kunnen hardnekkig zijn, maar nooit zo sterk dat ze ons onze
vrijheid van keuze ontnemen. Ouderling Dallin H. Oaks heeft
gezegd: ‘We hebben allemaal gevoelens waarvoor we niet geko-
zen hebben, maar het evangelie van Jezus Christus leert ons dat
we nog steeds de macht hebben om onze gevoelens te weerstaan
en (zo nodig) om te vormen, en erop toe te zien dat ze ons niet
tot ongepaste gedachten of zondig gedrag voeren’ (‘Same-Gender
Attraction’, Ensign, oktober 1995, p. 9). Ongepaste gedachten ver-
minderen als ze onmiddellijk worden vervangen door opbou-
wende, inspirerende gedachten.

Denk er bij de betrachting van zelfbeheersing aan dat het
belangrijk is om zowel privé als in het openbaar een rechtscha-
pen leven te leiden. President Gordon B. Hinckley heeft erop
aangedrongen: ‘Ons openbare gedrag moet onbesproken zijn.
Ons privégedrag is zelfs nog belangrijker. Het moet minimaal
de norm van de Heer halen, of die zelfs overschrijden. Wij kun-
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nen ons niet overgeven aan zonde, laat staan dat we proberen

onze zonden te bedekken’ (Liahona, mei 2002, p. 58).

Als u de geboden van God of uw verbonden hebt geschonden,

kunt u zich bekeren. Jezus Christus heeft door zijn verzoening

voor uw zonden geboet, en God zal u vergeven. Als u zich geheel

en oprecht bekeerd heeft, hoeft u niet bij oude overtredingen stil

te blijven staan. Het gebod van de Heer om ‘alle mensen te verge-

ven’, sluit de eis in uzelf te vergeven (zie LV 64:10).

Een begrip van eeuwige waarheden is een krachtige motivatie

voor rechtschapen gedrag. U doet er goed aan u te concentreren

op wat u nu kunt begrijpen en beheersen, en geen energie te

verspillen of frustraties uit te vergroten door u zorgen te maken

over wat God nog niet heeft geopenbaard. Concentreer u op de

eenvoudige waarheden van het evangelie van Jezus Christus.

Homoseksuele gevoelens kunnen heel sterk zijn, maar door

geloof in de verzoening kunt u de kracht krijgen om alle onge-

paste gedragingen te weerstaan en uw leven vrij van zonde te

houden.
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Uw leven met goede dingen vullen

Iemand heeft wijselijk gezegd dat als
we een tuin aanleggen uit goede

zaden, er niet zo veel geschoffeld hoeft
te worden. Evenzo, als we ons leven
vullen met de geestelijke voeding die
God ons aanbiedt, kunnen we onze
neigingen gemakkelijker in bedwang
houden en onszelf meester worden.
Dat houdt in dat u dagelijks een posi-
tieve invloed creëert waarin de Geest
kan gedijen, en situaties mijdt waar
verleiding vrij spel heeft, omdat die
de Geest grieven. U kunt een positieve
invloed teweegbrengen door uw gods-
dienst consequent privé en in het
openbaar na te leven, de kerk te bezoe-
ken, te vasten, de tempel te bezoeken,

te dienen, de Schrift te lezen, te bidden, om te gaan met goede
vrienden, en u te omringen met inspirerende boeken en muziek.
Als u deze zaken deel van uw leven maakt, zal uw tuin goede
vruchten dragen en u en uw hemelse Vader blij maken. Geluk
oogst u van de positieve bezigheden die u cultiveert; verdringing
van wat God mishaagt alleen levert niets op.

Een hele belangrijke manier om uw geestelijke tuin met
goede zaden te vullen is actief deel te nemen in de kerk. Zelfs
als uw homoseksuele gevoelens aanhouden en onopgeloste
spanningen met zich meebrengen, zult u gesterkt worden als
u in de kerk dient en met andere kerkleden omgaat, die het-
zelfde geloven en dezelfde verbonden als u hebben gesloten.
Deelnemen aan het avondmaal, de gezangen van Zion zingen
en luisteren naar inspirerende toespraken, dat alles draagt bij
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tot uw geestelijke groei. Maar als u deze positieve invloeden
verwaarloost en u terugtrekt uit de kerk, omdat u ontmoedigd
bent, u afgewezen voelt of het gevoel hebt dat u er niet bij
hoort, kan dat uw spiritualiteit en uw zelfbeheersing alleen
maar schade toebrengen.

Sommige mensen met homoseksuele gevoelens voelen zich
afgewezen, omdat de leden van de kerk niet altijd liefde tonen.
Niet één lid van de kerk behoort ooit intolerant te zijn. Blijf
anderen lief en vriendelijk bejegenen, daarmee geeft u hun de
kans om hun mening bij te stellen en Christus nog beter na te
volgen.

U vult dus uw tuin met positieve invloeden, en bovendien
mijdt u elke invloed die uw spiritualiteit schade kan toebren-
gen. Een van die schadelijke invloeden is geobsedeerd zijn door
of intensief bezig zijn met homoseksuele gedachten en gevoe-
lens. Het helpt u niet om met uw homoseksuele geaardheid te
pronken of die onnodig het onderwerp van gesprek te maken of
aandacht te geven. Het is beter om vrienden te kiezen die hun
homoseksuele gevoelens niet in de openbaarheid brengen. Een
van de belangrijkste stappen naar een productief en deugdzaam
leven is zorgvuldig vrienden en begeleiders uit te kiezen die zelf
constructief en rechtschapen leven. Omgang met mensen van
het eigen geslacht is normaal en wenselijk, zo lang als u ervoor
zorgt dat u niet op een ongepaste en ongezonde manier emoti-
oneel afhankelijk wordt, want dat zou uiteindelijk tot lichame-
lijke en seksuele intimiteiten kunnen leiden. Er schuilt een
risico in een zeer nauwe relatie met een vriend(in) van het
eigen geslacht, omdat die kan leiden tot praktijken die de Heer
heeft verboden. Onze belangrijkste relatie is die met onze eigen
familie, omdat onze band met hen eeuwig kan zijn.
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Ook wanhoop is een nadelige invloed. Zij is vaak het

gevolg van een gebrek aan kennis en aan vertrouwen in Gods

schragende liefde, die tot ons komt dankzij de kracht van de

verzoening. U kunt hoop putten uit het feit dat elke zegening

die tot het plan van geluk behoort, beschikbaar blijft voor al

zijn kinderen. Wanhoop en twijfel leiden tot vervreemding,

muggenzifterij, en ergernis dat alle antwoorden en oplossin-

gen voor de levensproblemen niet voor het grijpen liggen.

De Geest Gods brengt blijmoedigheid en geluk. Vertrouw de

Heer. Geef niemand de schuld — uzelf niet, uw ouders niet,

God niet — van problemen die in dit leven niet volledig wor-

den begrepen.

Pornografie is, in al haar subtiele en schadelijke vormen, een

bijzonder nadelige, gevaarlijke en verslavende invloed. De beel-

den waaraan u uzelf, hoe kort ook, blootstelt, worden in uw

brein opgeslagen en zullen in momenten van zwakte opduiken

om uw voornemen onderuit te halen. Rechtschapen handelin-

gen vloeien voort uit zuivere gedachten, gestimuleerd door

opbouwende lectuur, gesprekken, muziek en andere media.

Sommige mensen zijn in hun kinderjaren misbruikt of heb-

ben op jonge leeftijd geëxperimenteerd met seks. Als dat bij u

het geval is, dient u te begrijpen dat misbruik door anderen of

jeugdige seksuele ervaringen geen reden is om u nu schuldig,

onwaardig of verworpen door God of zijn kerk te voelen.

Onschuldige streken op jonge leeftijd willen nog niet zeggen

dat iemand zich op latere leeftijd tot het eigen geslacht aange-

trokken zal voelen.
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U zult uzelf het beste in de hand
houden als u voortdurend uw geest
voedt. Als u lange tijd niet eet en u
vervolgens te goed doet aan overvloe-
dige maaltijden, zal dat uw gezond-
heid niet ten goede komen. Zo is het
ook met uw geest. Als u die sporadisch
voedt, ook al doet u dat een lange tijd
aan een stuk, zal dat niet hetzelfde
resultaat brengen als dagelijkse voe-
ding van uw geest.
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‘Vooruitgaan’

P resident Gordon B. Hinckley heeft beloofd dat de leden

met homoseksuele gevoelens die geen uiting geven aan

hun driften ‘net zo goed vooruit [kunnen] gaan als alle andere

leden van de kerk’ (‘Wat vragen de mensen over ons?’, De Ster,

januari 1999, p. 83). Als u naar de normen leeft die God heeft

gesteld en voortdurend positief bezig bent, zal uw leven zich

met hoop vullen en zult u ervaren dat u anderen kunt dienen,

door anderen aanvaard wordt en geestelijk kunt groeien.

U doet er goed aan een gesprek te hebben met uw bisschop

en andere priesterschapsleiders die de sleutels van geïnspi-

reerde raad voor de leden van uw unit bezitten. Als u hen

nederig en oprecht benadert, zullen zij met liefde en medele-

ven raad gaven. Het Eerste Presidium heeft gezegd: ‘We moe-

digen de leiders en leden van de kerk aan om met liefde en

begrip de helpende hand uit te steken naar hen die hiermee

worstelen. Velen staan open voor christelijke liefde en geïn-

spireerde raad’ (brief, 14 november 1991). Ook is het vaak

verstandig om professionele hulp te zoeken bij iemand die

ervaring heeft met homoseksuele kwesties en wiens raad

overeenkomt met de evangelieleringen.

U dient er echter wel voor te zorgen dat u voor uw geestelijke

kracht niet alleen van hen afhankelijk wordt. Uw bisschop en

andere leidinggevenden kunnen u raad geven en de ware begin-

selen van Gods plan voor zijn kinderen leren, maar uiteindelijk

zal de kracht die u nodig hebt van de Heer moeten komen. Die

zal tot u komen als u zich openstelt voor de invloed van de

Heilige Geest en geloof oefent in Jezus Christus. Alleen dan zal

er een vast voornemen en voldoende kracht zijn om u van

gedrag en gedachten te onthouden die de Heer mishagen.
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Een aantal heiligen der laatste dagen met homoseksuele gevoe-
lens gaan vooruit door zich zorgvuldig te houden aan de evange-
lienormen, dicht bij de Heer te blijven, en zo nodig kerkelijke en
professionele hulp te zoeken. Zij leiden een rijk en voldoeningge-
vend leven en kunnen er zeker van zijn dat zij uiteindelijk alle
zegeningen van het eeuwige leven zullen ontvangen.

De leringen van het evangelie verschillen op veel onderwer-
pen aanzienlijk van de leringen van de wereld, ook inzake
moreel gedrag. Die verschillen ontstaan uit ons begrip van de
gave van het eeuwige leven die onze hemelse Vader voor ons
heeft en de voorwaarden om die gave te ontvangen. Niemand
is, of zal ooit, uitgesloten worden van Gods liefde of de uitge-
strekte armen van zijn kerk, want we zijn allemaal zijn geliefde
zoons en dochters. President Hinckley heeft in dat verband
gezegd: ‘Ons hart gaat uit naar degenen die worstelen met sek-
suele gevoelens voor het eigen geslacht. Wij bidden voor u, wij
voelen met u mee, wij beschouwen u als onze broeders en
zusters’ (‘Bied weerstand aan de verlokkingen van de wereld’,
De Ster, januari 1996, p. 89).
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