
De veilige kerk 

‘De veilige kerk, acceptatie van seksuele diversiteit binnen de christelijke 
geloofsgemeenschap’ werd geschreven door John Lapré. Hij is gelovig opgegroeid in een 
gemeente aan de rechterflank van de toenmalige Hervormde kerk, te vergelijken met wat nu 
de Hersteld Hervormde Kerk heet. Ik begon enigszins bevooroordeeld te lezen, maar dat 
veranderde snel.  
Hij begint met drie principes die hij als wegwijzer neerzet voor de christelijke gemeente in 
haar omgang met de homoseksuele medemens: zie de mens, radicale gastvrijheid en de 
hogere weg. Voortdurend refereert hij hierbij aan Jezus die niet oordeelt, niet dreigt, niet op 
zijn strepen staat en daarin laat zien zijn onvoorwaardelijke trouw aan mensen. Pas dan vertelt 
hij zijn persoonlijk verhaal. Hoe hij in een beschermde wereld na veel worsteling thuis kwam 
bij God, actief werd binnen zijn kerk, zeer actief. Hij ontdekte als puber zijn geaardheid. 
Iemand uit zijn kerk bij wie hij te rade ging zorgde voor een geforceerde coming-out. Hij 
verloor diezelfde dag nog zijn baan, zijn gemeente, zijn huis en wat later zijn vrienden. Zijn 
verbonden zijn met God kwam onder druk te staan en bracht hem tegelijk tot een volmondige 
bevestiging van zichzelf als homo. Hij ging de gelovigen om hem heen missen en ging op 
zoek naar een gemeente, waar hij zich thuis zou kunnen voelen. Dan volgt een lang hoofdstuk 
waarin hij de stappen aangeeft die iedere gemeente of parochie zou moeten zetten om 
geloofwaardig en veilig te zijn voor elke christen. Hoe zo’n veilige kerk eruit ziet en handelt, 
vertelt hij in het laatste hoofdstuk. 
Het boek heeft mij aangenaam verrast. Ofschoon zeer Bijbels gaat het niet in op de teksten die 
steeds weer worden aangehaald om aan te geven, waarom homoseksualiteit niet zou mogen. 
Die tijd hebben we gehad. Centraal staat de relatie met God en Jezus die zich in het leven van 
alledag laten zien, ook bij mensen die niet tot jouw club behoren. Onbekommerd verwijst hij 
naar en gebruikt hij verhalen van anderen. Ook maakt hij duidelijk wat voor hem de 
consequentie is voor die relatie met God en Jezus: een veilige kerk. Dat dit klopt wordt mij 
duidelijk uit zijn manier van presentatie; hij dringt zich niet op, verkettert niemand, is 
bescheiden en tegelijkertijd zeer duidelijk in waar hij staat en wat hij vindt. 
Lapré is geboren in 1986, studeerde rechten en is werkzaam bij de Koninklijke Marine. 
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