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Mijn naam is Julia van Rijn, dominee in Amsterdam en secretaris van de kerkenraad van de 

Protestantse Kerk Amsterdam. 

 

We zijn hier vanavond samen uit protest tegen de anti-homowet, die deze week voorligt in het 

Ugandese parlement. Een wet waardoor LGTBQ people in Oeganda hun leven nog moeilijker wordt 

gemaakt. Dat ik vanuit de kerk hier sta, heeft er mee te maken, dat Oeganda een overwegend 

Christelijk land is. De mensen die het land regeren beroepen zich op de Christelijke boodschap. Het 

heeft er mee te maken, dat het Westerse Christenen uit de Verenigde Staten, in Oeganda een anti-

homo boodschap verspreiden in een Christelijk jasje. In Oeganda mag dan door een groot deel van 

de bevolking homoseksualiteit als iets Westerse worden beschouwd, helaas geldt dat ook voor 

homohaat. 

Ook in ons land en in onze kerken is een negatieve houding jegens homoseksualiteit niet geheel 

uitgebannen, al zal niemand oproepen tot geweld. In onze kerken blijft het gesprek gaande. En het 

lijkt me goed eens te kijken naar het beleid van onze eigen kerkelijk organisaties op het gebied van 

zending en ontwikkelingssamenwerking: met wie werken ze samen? Dragen ze bij aan de acceptatie 

van homoseksualiteit en van LGTBQ mensen? 

Voor nu wil de Protestantse Kerk uitspreken: 

We delen in het verdriet om de dood van homorechten activist David Kato, die vorig jaar werd 

vermoord, en om de dood van naamloze homo’s en lesbiennes die zijn lot delen. 

We delen in de verontwaardiging over wetgeving, die homoseksuelen crimineel en vogelvrij maakt, 

zodat ze voor hun leven hebben te vrezen. 

We ondersteunen het protest dat van deze manifestatie uitgaat en we groeten de LGTBQ broeders 

en zusters in Oeganda is solidariteit. We hopen dat ook onze eigen regering morgen op een motie 

van D66 besluit uitgeprocedeerde homoseksuelen voorlopig niet naar Oeganda terug te sturen. 

We laten u delen in de woede dat de Bijbelse boodschap wordt gebruikt om homohaat te 

sanctioneren. Wij geloven dat ieder mens beeld van God is. Je mag zijn zoals je bent. Niks aan 

veranderen! We delen met u de woede om de uitspraak van de voorzitter van het Ugandese 

parlement dat deze onbarmhartige wetgeving een kerstgeschenk is aan het volk van Oeganda.Dat is 

godgeklaagd!  Gods kerstgeschenk aan de wereld is een kind in een kribbe, weerloos, dat moet 

vluchten voor de wrede tiran uit zijn tijd. Een mens die het leven heeft geleefd en de dood is 

gestorven van de minste der mensen . Gods kerstgeschenk aan de wereld, is een mens, die niet 

oordeelde, maar mensen liefhad en heel maakte. Gods kerstgeschenk aan deze wereld is een mens, 

die in ons – tegen de klippen op – de hoop levend houdt, dat haat en geweld tegen LGTBQ mensen 

wordt overwonnen door barmhartigheid en liefde. Wij doen wat in ons vermogen ligt om daaraan bij 

te dragen. 


