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OPSOMMING VAN DIE ARTIKEL: “HOMOSEKSUALITEIT EN SEWE KLASSIEKE 
BYBELSE TEKSTE: ANTIGAY OF MISVERSTAAN?”  

deur Ernest van Eck en Ralph Barnard 
 

Opgesom deur Dr. Zander van der Westhuizen vir die INSIG-kursus van NG Tygerpoort 
 

 ‘n Letterlike 
(fundamentalistiese) lees 

‘n Kritiese (kontekstuele) 
lees 

Levitikus 18:22 & 20:13 
 

22 “Jy mag nie ’n homoseksuele 
verhouding hê nie. Dit is ’n afstootlike 
sonde.  
 
13 “Twee mans wat homoseksueel 
verkeer, doen ’n afskuwelike sonde. 
Hulle moet doodgemaak word. Hulle 
verdien die dood. 
 

 

• Konsekwentheid vereis dat 
hulle doodgemaak word. 

• Inkonsekwentheid oor wie 
veroordeel word. 

• Indien jy hierdie tekste 
letterlik lees, moet jy die 
ander etiese reëls ook 
letterlik volg. 

• Watter tekste word as 
bindend aanvaar, eenkant 
toe geskuif of geïgnoreer? 

• Die teks wys 
homoseksuele oriëntasie 
en die beoefening daarvan 
af.  

• Vertalings verskil en 
maak die betekenis 
anders. Bv. Ou vertaling 
lees helemaal anders. 

• Hebreeus: “om soos ‘n 
vrou te lê met ‘n man”. 

• Die woord 
homoseksualiteit kom nie 
in die Hebreeus voor nie. 

• Mans mag nie soos 
vrouens optree nie. 

• Afgodediens word 
hiermee geässosieer. 

• Moet die Heiligheidskode 
oor die beskerming van 
die manlike geslagslyn in 
ag neem. 

• Lesbianisme het vrylik 
voorgekom maar word 
nêrens in die Hebreeuse 
tekste verbied nie. (Geen 
morsing van saad 
betrokke). 

Opsommend: Handel oor die verbod om soos ‘n vrou op te tree 
Genesis 19:1-8 

1Die twee engele het Sodom teen die 
aand bereik terwyl Lot juis in die 
poort van Sodom sit. Toe Lot hulle 
sien, het hy hulle tegemoet gegaan 
en diep gebuig 2 en gesê: “Welkom, 
Menere! Kom tog na my huis toe en 
oornag daar. Julle kan ook julle voete 
was. Dan kan julle môre vroeg julle 
reis voortsit.” Maar hulle sê: “Nee, 
ons sal sommer op die plein 
oornag.” 3 Lot het egter so by hulle 
aangehou dat hulle by hom ingedraai 
en in sy huis ingegaan het. Hy het vir 
hulle ’n maaltyd klaargemaak: hy het 
ongesuurde brood gebak, en hulle 
het geëet. 

4 Voor hulle die aand gaan slaap het, 
het die mans oral uit die stad uit, die 
mans van Sodom, oud en jonk, die 
hele klomp, die huis van Lot 
omsingel. 5 Hulle het vir Lot geroep en 

• Die mans van Sodom het 
‘n begeerte om 
homoseksuele dade te 
pleeg. 

• Lot sê dit is ‘n “verkeerde 
ding” (sonde). 

• Sodom word daarom 
verdelg (Gen 19:13). 

• Homoseksuele mense is 
daarom Sodomiete 
genoem. 

• Konsekwentheid vereis dat 
jy moet aanvaar dat 
prostituering van jou 
dogters aanvaarbaar is. 

• Indien God se “groot 
geroep” (19:13) op die 
homoseksuele dade gerig 
is, moet jy aanvaar dit is 

• Is die 
geslagsgemeenskap van 
hierdie verhaal dieselfde 
as dit wat vandag as 
homoseksualiteit bekend 
staan? 

• Griekse vertaling: “om 
met geweld aan mekaar 
vas te maak” (verkragting 
van mans ter 
vernedering) 

• Grootste vernedering was 
om soos ‘n vrou gereken 
te word. 

• Is dit moontlik dat ‘n hele 
stad se mans 
homoseksueel is? 

• Sou Lot aan 
homoseksuele mans sy 
dogters kon aanbied? 
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vir hom gevra: “Waar is die mans wat 
vanaand na jou toe gekom het? Bring 
hulle uit na ons toe. Ons wil 
geslagsgemeenskap met hulle 
hê.” 6 Toe het Lot na die mans van 
Sodom toe uitgegaan. Nadat hy die 
deur agter hom gesluit het, 7 het hy 
gesê: “Nee, vriende! Moenie so ’n 
verkeerde ding doen nie. 8 Ek het 
twee dogters. Hulle het nog nie 
gemeenskap met ’n man gehad nie. 
Ek sal hulle vir julle laat uitkom, doen 
julle dan met hulle wat julle wil. Moet 
net nie iets doen aan hierdie mans 
nie, want hulle het onder die 
beskerming van my dak ingekom.” 

nie op die dogters van 
toepassing nie. 

• As verkragting as 
afwysing op 
homoseksualiteit gebruik 
word, moet Gen 34 en 1 
Sam 13 gebruik word as 
‘n verbod op 
heteroseksualiteit? 

• Geen ander teks in die 
Bybel verwys na Sodom 
se sonde as 
homoseksualiteit nie. 

• Die sonde van Sodom is 
sosiale ongeregtigheid. 

• Die sonde is ook die 
skending van die 
gasvryheidsvoorskrif. 

 Handel oor die skending van die opdrag tot gasvryheid deur 
onder andere die verkragting van mans of die poging om mans 

te “vervroulik” deur hulle te penetreer. 
Rigters 19:16-30 

16 Daardie aand het daar ’n ou man 
van sy werk in die veld af in die stad 
ingekom. Hy was afkomstig uit die 
Efraimsberge en het as vreemdeling 
in Gibea gewoon. Die mense van 
Gibea was Benjaminiete. 17 Die ou 
man het die reisiger op die stadsplein 
raakgesien en vir hom gesê: 
“Waarheen is jy op pad? 
Waarvandaan kom jy?” 18 Toe sê hy 
vir die ou man: “Ons is op pad van 
Betlehem in Juda af na die uithoeke 
van die Efraimsberge toe. Ek is van 
daar af, maar ek het na Betlehem in 
Juda gegaan, na die huis van die 
Here toe. Ek is op pad, maar niemand 
het my na sy huis toe genooi 
nie. 19 Ek het genoeg voer vir die 
donkies, en kos en wyn vir my en die 
vrou en die slaaf. Ons kom niks kort 
nie.” 20 Toe sê die ou man vir hom: 
“Dis alles reg, maar wat jy sal 
gebruik, sal ek voorsien. Jy mag 
egter nie op die plein oornag 
nie.” 21 Die ou man het hom toe in sy 
huis gevat en vir die donkies voer 
gegee. Die mense het hulle voete 
gewas, en toe het hulle geëet en 
gedrink. 

22 Net toe hulle begin vrolik raak, 
omsingel ’n klomp straatboewe van 
die stad die huis en hulle slaan op die 
deur. Hulle sê toe vir die ou man aan 
wie die huis behoort: “Bring uit die 
man wat in jou huis gekom het. Ons 
wil geslagsgemeenskap met hom 
hê.” 23 Die man aan wie die huis 

• Dieselfde situasie as in 
Gen 19. 

• Die homoseksuele daad 
word deur die ou man 
“kwaad” en “lae ding” 
genoem. 

• Homoseksuele mense 
gaan tot “kwaad doen” oor 
indien hulle nie hul sin kry 
nie. 

• Jy moet weer eens 
konsekwent wees dat die 
aanbied van sy dogter as 
aanvaarbaar gesien moet 
word. 

•  

• Geslagsgemeenskap se 
definisie is, soos in Gen 
19, met ‘n geweldadige 
ondertoon.  

• Soos in die vorige verhaal 
word “vervrouliking” as ‘n 
man se grootste 
vernedering beskou. 

• Sou die ou man sy dogter 
aan homoseksuele mans 
aangebied het? 

• Hoekom sou 
homoseksuele mans die 
hele nag ‘n vrou verkrag 
het? 

• Dit gaan hier ook oor die 
verbreking van die 
gasvryheidsvoorskrifte. 

• Die 12 stukke verwys na 
die verskeuring van die 
12 stamme wat nie hou 
by God se wil nie. 

• Die volksvergadering in 
Rig 20 se “lae ding” 
verwys nie na 
homoseksuele dade nie, 
maar na die 
ongasvryheid.  
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behoort, is na hulle toe uit en hy sê 
vir hulle: “Nee, vriende, moenie 
hierdie man kwaad aandoen nadat hy 
in my huis ingekom het nie. Julle 
moet hom nie so ’n lae ding aandoen 
nie. 24 Hier is my dogter, sy is nog ’n 
maagd, en die man se byvrou. Ek sal 
hulle uitbring, verkrag hulle. Doen met 
hulle wat julle wil, maar moenie 
hierdie lae ding aan die man doen 
nie.” 25 Maar die mans wou nie na 
hom luister nie. Toe gryp die Leviet sy 
byvrou en stoot haar buitentoe na 
hulle toe. Hulle het met haar 
geslagsgemeenskap gehad en haar 
die hele nag deur tot die môre toe 
verrinneweer. Toe die rooidag breek, 
het hulle haar gelos. 26 Teen die môre 
se kant het sy by die huis gekom en 
voor die deur van die huis waarin 
haar man was, neergeval en bly lê tot 
sonop. 27 Toe haar man die môre 
opstaan en die huis se deur oopmaak 
om verder te reis, lê die vrou, sy 
byvrou, in die deur met haar hande 
op die drumpel. 28 Hy sê toe vir haar: 
“Staan op dat ons kan vertrek,” maar 
sy het nie geroer nie. Hy tel haar toe 
op ’n donkie en maak klaar en vertrek 
na sy plek toe. 29 Toe hy by die huis 
kom, vat hy ’n mes en die lyk van sy 
byvrou en sny haar op in twaalf 
stukke, lid vir lid, en stuur dit deur die 
hele gebied van Israel. 30 Elkeen wat 
dit gesien het, het gesê: “So iets het 
nog nooit gebeur vandat die Israeliete 
uit Egipte weggetrek het nie. Van toe 
af tot nou toe is so iets nog nie 
gesien nie. Ons moet dit ter harte 
neem. Ons moet ’n plan maak. Ons 
moet praat!” 

Opsommend: Handel oor die skending van die opdrag tot gasvryheid deur 
onder andere die verkragting van mans of die poging om mans 

te “vervroulik” deur hulle te penetreer. 
Romeine 1:18-32 

18 God openbaar vanuit die hemel sy 
toorn oor al die goddeloosheid en 
ongeregtigheid van die mense wat 
die waarheid deur hulle 
ongeregtigheid probeer 
onderdruk.19 Wat ’n mens van God 
kan weet, was immers binne hulle 
bereik, want God het dit binne hulle 
bereik gebring. 20 Van die skepping 
van die wêreld af kan ’n mens uit die 
werke van God duidelik aflei dat sy 
krag ewigdurend is en dat Hy waarlik 
God is, hoewel dit dinge is wat ’n 
mens nie met die oog kan sien nie. 
Vir hierdie mense is daar dus geen 
verontskuldiging nie, 21 omdat, al 
weet hulle van God, hulle Hom nie as 

• 1:27 verwys na ‘n 
homoseksuele oriëntasie 
en word veroordeel. 

• Homoseks is ‘n keuse en 
‘n dwaling waarvoor God 
hulle sal vergeld. 

• Homoseksualiteit is teen 
natuurlik. 

• Dit is deel van pervers. 
• Hulle het verder ‘n slegte 

gesindheid wat uitmond in 
verdere ongeregtighede. 

• Hulle verdien die dood. 
• Paulus se argument is dat 

homoseksuele dade dus 
die gevolg van afgodery is. 

• Wat bedoel Paulus met 
para physin 
(“teennatuurlik”)? 

• Die eerste moontlikheid is 
dat Paulus bedoel dat dit 
buitengewoon of 
onkonvensioneel is. Hy 
gebruik in Rom 11:24 die 
woord op daardie wyse. 

• Die tweede moontlikheid 
is dat hy die uitdrukking 
gebruik teen die 
agtergrond dat God in sy 
heiligheid, aan elkeen ‘n 
spesifieke funksie 
toegeken het. Mans moet 
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God eer en dank nie. Met hulle 
redenasies bereik hulle niks nie, en 
deur hulle gebrek aan insig bly hulle 
in die duister. 22 Hulle gee voor dat 
hulle verstandig is, maar hulle is 
dwaas. 23 In die plek van die 
heerlikheid van die onverganklike 
God stel hulle beelde wat lyk soos ’n 
verganklike mens of soos voëls of 
diere of slange. 24 Daarom gee God 
hulle aan die drange van hulle hart 
oor en aan sedelike onreinheid, sodat 
hulle hulle liggame onder mekaar 
onteer. 25 Dit is hulle wat die waarheid 
van God verruil vir die leuen. Hulle 
dien en vereer die skepsel in plaas 
van die Skepper, aan wie die lof 
toekom vir ewig. Amen. 26 Daarom 
gee God hulle oor aan skandelike 
drifte. Hulle vroue verander die 
natuurlike omgang in ’n teen-
natuurlike omgang. 27 Net so laat vaar 
die mans ook die natuurlike omgang 
met die vrou en brand van begeerte 
vir mekaar. Mans pleeg 
skandelikhede met mans en bring oor 
hulleself die verdiende straf vir hulle 
perversiteit. 28 En omdat hulle dit van 
geen belang ag om God te ken nie, 
gee Hy hulle oor aan hulle verdraaide 
opvattings, sodat hulle doen wat 
onbetaamlik is. 29 Hulle is een en al 
ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en 
gemeenheid; hulle is vol jaloesie, 
moord, twis, bedrog en 
kwaadwilligheid. Hulle skinder 
en 30 praat kwaad; hulle haat God, 
hulle is hooghartig, aanmatigend, 
verwaand; hulle is mense wat kwaad 
uitdink, ongehoorsaam aan hulle 
ouers; 31 hulle is onverstandig, 
onbetroubaar, liefdeloos, 
hardvogtig. 32 Hulle is mense wat die 
verordening van God ken dat dié wat 
sulke dinge doen, die dood verdien, 
en tog doen hulle nie net self hierdie 
dinge nie, maar hulle vind dit ook 
goed as ander dit doen 

 

• A.g.v afgodery gee God 
die mense oor aan 
teennatuurlike seksuele 
omgang met dieselfde 
geslag. 

• Homoseksualiteit is die 
gevolg van afgodediens. 

• Paar vrae ontstaan dan oor 
of homoseksualiteit altyd 
‘n gevolg is van 
afgodediens? Is daar dan 
geen homoseksuele mens 
wat God se heerlikheid 
raaksien nie? Bestaan daar 
geen homoseksuele 
mense wat God nie regtig 
liefhet nie? 

• Word die ander sondes 
wat genoem word nie deur 
Paulus op dieselfde vlak as 
homoseksualiteit gestel 
nie? 

• Indien die sondes 
dieselfde is, mag ‘n 
predikant wat jaloers is 
dan ‘n predikant wees, 
maar nie ‘n homoseksuele 
predikant nie? Hoekom? 

• Die een vraag na die ander 
volg as ‘n mens 
konsekwent is met die 
teks. 

soos mans optree. Vroue 
soos vroue. Mans wat 
mans penetreer behandel 
die man soos ‘n vrou. Dit 
is para physin. 

• Die derde moontlikheid is 
dat seks verstaan is as 
slegs bedoel vir 
voortplanting. Enige iets 
anders is para physin. 

• Die ander moontlikheid is 
dat Paulus enige ander 
vorm van seks (behalwe 
die gewone manlik-
vroulik posisie) as 
teennatuurlik gesien het.  

• Paulus sien hierdie 
homoseksualiteit as ‘n 
keuse: heteroseksuele 
persone gaan oor tot 
homoseksuele dade. 

Opsommend: Die vraag rondom wat Paulus bedoel met para physin is 
moeilik. Die teks verwys na heteroseksuele persone wat 
homoseksuele seks het binne die konteks van afgodery.  

1 Korintiërs 6:9-10 
 

9 Of weet julle nie dat mense wat 
onreg doen, geen deel sal kry aan die 
koninkryk van God nie? Moenie 
julleself mislei nie: geen onsedelikes 
of afgodsdienaars of egbrekers of 
mense wat homoseksualiteit 
beoefen 10 of diewe of geldgieriges of 
dronkaards of kwaadpraters of 

• Homoseksualiteit is sonde 
en sal gestraf word. 

• Dit moet dus ook geld vir 
al die ander mense op die 
lys, soos geskeides of 
mense wat geldgierig is? 

• Malakoi en arsenokotai is 
die woorde wat hier 
gebruik word. 

• Wellustelinge is ‘n goeie 
vertaling vir arsenokotai. 

• Malakoi verwys na 
“sodomiete”. 
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bedrieërs sal deel kry aan die 
koninkryk van God nie.  

 

• Maar as hierdie mense 
hulle bekeer, sal hulle 
gered word. 

• Daarom moet 
homoseksuele mense 
heteroseksueel word. 

• Dit verwys na “sag” of 
“sagte mens”.  

• “Sagte mans” was in 
Paulus se kultuur mans 
wat sagte klere gedra 
het, deftig aangetrek het 
ens. Soos die ryk man 
van Lukas 16:19.  

• Malakoi het nie in die NT 
‘n seksuele konnotasie 
nie. 

• In buite-Bybelste tekste 
verwys dit na jong seuns 
wat hul vel sag gemaak 
het en as manlike 
prostitute verkoop is. 

• Binne die konteks verwys 
Paulus na heteroseksuele 
mans wat jong seuns as 
hul minnaars aangehou 
het. 

• Arsenokotai hou verband 
met ekonomiese 
uitbuiting deur middel 
van seks en ten koste 
van die armes. 

Opsommend: Handel oor die uitbuitende pleeg van pederastie, 
kinderprostitusie en die ekonomiese uitbuiting van (onskuldige) 
minderes (soos slawe) in ‘n seksuele konteks. 

1 Timoteus 1:8-10 
 

8 Ons weet dat die wet goed is as ’n 
mens dit op die regte manier 
gebruik. 9 ’n Mens moet onthou dat 
die wet nie vir die wetsgehoorsame 
bedoel is nie, maar vir mense wat 
hulle nie aan wet en orde steur nie, 
goddeloses en sondaars, mense 
sonder eerbied vir wat heilig en 
gewyd is, dié wat vader of moeder 
doodmaak, 
moordenaars, 10 ontugtiges, mense 
wat homoseksualiteit beoefen, 
ontvoerders, leuenaars, dié wat 
meineed pleeg of enigiets anders 
doen wat met die gesonde leer in 
stryd is. 

 

• Die wet is bedoel vir 
mense wat hulle nie aan 
wet en orde steur nie, soos 
homoseksuele mense.  

• Homoseksualiteit is dus 
sonde. 

• Almal op die lys moet dan 
oor dieselfde kam geskeur 
word en nie toegelaat word 
tot die ampte van die kerk 
nie. 

• Hier kom net die woord 
arsenoko voor. 

• Dit kan ook verwys na 
ouer heteroseksuele 
mans wat jonger seuns 
uitbuit. 

• Dit kon moontlik ook 
verwys na 
slawehandelaars wat met 
slawekinders in die mark 
van prostitusie handel 
dryf.  

• Slawehandelaars het jong 
seuns “vervroulik” om 
hulle aantreklik te maak 
vir die heteroseksuele 
mans. 

Opsommend: Handel oor die uitbuitende pleeg van pederastie, 
kinderprostitusie en die ekonomiese uitbuiting van (onskuldige) 
minderes (soos slawe) in ‘n seksuele konteks. 

 


