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‘In de exegetische en hermeneutische discussies rond bijbelse passages over 

homoseksualiteit verdient de stem van Gagnon zeker gehoord te worden. Ook 

wie het met allerlei concrete keuzes niet eens is, zal erkennen dat zijn grondige 

bespreking helpt bij een zorgvuldige afweging van de argumenten.’ Jan Hoek 

(1950), non-resident hoogleraar systematische theologie aan de ETF te 

Leuven. Tot oktober 2015 was hij bijzonder hoogleraar gereformeerde 

spiritualiteit aan de PthU te Groningen en hoofddocent aan de Christelijke 

Hogeschool Ede. 

 

 ‘Heel wat recente literatuur poogt licht te werpen op de bijbelgedeelten over 

de homoseksuele praktijk, maar er is geen enkel werk dat met Robert Gagnons 

goed opgezette, goed gedocumenteerde en fair geargumenteerde werk kan 

concurreren.’ Gie Vleugels, hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg 

christendom aan de ETF te Leuven. 

 

 ‘Robert Gagnons De Bijbel en homoseksualiteit biedt de lezer een 

gedetailleerde bijbelse exegese van het onderwerp en is een betrouwbaar 

theologisch en cultureel commentaar op het hoogste niveau. De reikwijdte van 

dit boek is adembenemend groot, waarbij elke pagina een toonbeeld is van de 

hoge wetenschappelijke integriteit en van de grote zorg en interesse van de 

auteur voor zijn mede-beelddragers van God die tot hun eigen schade 

afgedwaald zijn van Gods wijsheid. De goedkeuring van homoseksualiteit 

door onze moderne maatschappij als een moreel aanvaardbare praktijk is een 

verwerping van het gezag en de wijsheid van de Bijbel. Dit unieke boek wijst 

ons de weg door duidelijk te maken wat de Bijbel werkelijk zegt en bedoelt 

voor ons allemaal. Er staat zeer veel op het spel, en de onontbeerlijke wijsheid 

in dit boek kon niet op een beter moment verschijnen.’ Rosaria Champagne 

Butterfield, oud-hoogleraar Engels aan de Syracuse universiteit te New York, 

ex-lesbienne, ex-homoactiviste en auteur van Een onwaarschijnlijke bekering. 

 

 ‘Gagnons boek is uitermate bevredigend, met name vanwege de 

wetenschappelijke onberispelijkheid van de auteur en de meevoelende en 

pastorale benadering van het onderwerp.’ Bruce M. Metzger (1914-2007), 

bijbelwetenschapper, George L. Collard Professor Nieuwe Testament, 

Princeton Theological Seminary, gasthoogleraar aan diverse universiteiten in 

Amerika en daarbuiten. 

 

 ‘De boeken en artikelen van Robert A. J. Gagnon over seksualiteit en het 

Nieuwe Testament behoren tot de best gewaardeerde werken over seksualiteit, 

geslachtelijkheid en homoseksualiteit. Dit boek in het bijzonder is een van zijn 

meest belangrijke bijdragen aan die discussie en kan goed als voorbeeld dienen 

voor het zorgvuldige exegetische en theologische werk dat wij als christenen 

moeten nastreven als wij over deze onderwerpen spreken in een 



postchristelijke tijd.’ Richard Albert Mohler, Amerikaans theoloog en de 

negende president van het Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, 

Kentucky. 

 

 ‘Ik weet niet hoe een redelijk mens dr. Gagnons boek kan lezen zonder te 

concluderen dat elke exegese die de duidelijke taal van Paulus ontwijkt, 

inderdaad ontwijkend is. Ook kan ik van nu af aan niemand gekwalificeerd 

achten om aan het debat over homoseksualiteit deel te nemen die niet 

aandachtig dr. Gagnons encyclopedische onderzoek van alle relevante 

bijbelteksten en alle bijbehorende exegetische hypothesen heeft bestudeerd. Ik 

ben het niet vaak eens met James Barr, maar als hij op de achterzijde van dit 

boek zegt dat ‘het onmisbaar is, zelfs voor hen die het niet eens zijn met de 

auteur’, denk ik dat hij volkomen gelijk heeft.’1 J. I. Packer, hoogleraar 

theologie, Regent College, Vancouver, British Columbia, Canada. 

 

 ‘Gagnon presenteert hier een wetenschappelijke, oordeelkundige en 

uitgebreide analyse van het bijbelse getuigenis over de homoseksuele praxis. 

Zijn boek is eerlijk, vol mededogen, en zou een belangrijke bron moeten 

vormen voor allen die het bijbelse getuigenis serieus nemen.’ Brevard S. 

Childs (1923-2007), hoogleraar Oude Testament (1958-1999), en na 1992 

Sterling Professor in de godgeleerdheid (Hebreeuwse Bijbel) aan de Yale 

Divinity School. 

 

 ‘Gagnon maakt duidelijk wat zijn positie is in het debat over 

homoseksualiteit door op bijbelse gronden te pleiten voor het niet aanvaarden 

van homoseksuele relaties. Wat betreft wetenschappelijke degelijkheid zal dit 

boek ongetwijfeld een leidende positie krijgen onder de werken die het 

orthodoxe standpunt verdedigen en kan het niet genegeerd worden in 

toekomstige debatten, zelfs niet door voorstanders van andere visies.’ Martti 

Nissinen, hoogleraar Bijbel en het Oude Nabije Oosten (2002-2007), 

hoogleraar oudtestamentische studies (2007-), universiteit van Helsinki (auteur 

van Homoeroticism in the Biblical World). 

   

 ‘Dit werk is tot op vandaag de meest doorwrochte en overtuigende analyse 

van de bijbelse gegevens over dit onderwerp, en het plaatst die gegevens in de 

context van de oude culturen. De implicaties voor onze tijd worden op 

voorzichtige en verstandige wijze met goede argumenten weergegeven. Dit 

boek levert daarom een essentiële bijdrage aan het temperen van het 

emotionele gehalte dat in deze discussie vaak aanwezig is. Zelfs iemand die 

een tegengestelde visie voorstaat, zal in staat zijn om de waarde van dit boek te 

appreciëren.’ Jürgen Becker, hoogleraar Nieuwe Testament en Judaïstiek 

(1969-2000), Christian-Albrechts universiteit, Kiel, Duitsland. 

                                                      
1 Citaat uit Christianity Today, 21 januari 2003. - E. M. 



 ‘Gagnons werk is naar mijn mening tot op heden de meest grondige en 

bevredigende analyse en evaluatie van de bijbelse teksten die ooit verschenen 

is. De auteur maakt gebruik van de meest recente literatuur, is nauwgezet in 

zijn exegese, en schenkt de nodige aandacht aan belangrijke hermeneutische 

vragen. Het is een studie die geen enkele serieuze bijbelwetenschapper zal 

willen negeren.’ David F. Wright (1937-2008), hoogleraar kerkgeschiedenis, 

hoogleraar Patristiek en Reformatiestudies aan de universiteit van Edinburgh 

(New College). 

 

 ‘Ik ken geen betere studie van de teksten en verklarende debatten over 

homoseksueel gedrag dan deze. Gagnons benadering van de kwestie houdt 

rekening met de complexiteit van het debat, en wel met veel compassie. 

Hoewel het werk geen polemische toon heeft, is het ook duidelijk dat enkele 

rijkelijk geciteerde autoriteiten en moderne voorstanders van seksuele vrijheid 

op dit gebied de historische en tekstuele gegevens verkeerd gelezen hebben en 

de moderne wetenschappelijke klassieke argumenten en pastorale gegevens uit 

de dagelijkse praktijk misbruikt hebben.’ Max L. Stackhouse, Stephen 

Colwell Professor christelijke ethiek, Princeton Theological Seminary. 

 

 ‘Dit is een indrukwekkende studie die de discussie vooruithelpt in een 

belangrijk en fel bediscussieerd aspect van de christelijke ethiek. Het 

verwoordt en verdedigt de traditionele visie, maar is heerlijk vrij van 

afgezaagde traditionele argumenten. Niets wordt zonder meer aangenomen. 

Het boek is tegelijkertijd overtuigend, genuanceerd, verzoenend, praktisch en 

eerlijk. Het is verplichte kost voor iedereen die serieus bezig is met vragen 

rond christelijke seksuele ethiek.’ John Nolland, decaan, directeur research, 

studiebegeleider en gasthoogleraar Nieuwe Testament aan het Trinity College, 

Bristol, Engeland. 

 

 ‘Gagnons boek levert een zeer waardevolle bijdrage aan het huidige debat en 

verdient het om door velen gelezen te worden. De bijbelse exegese is 

onberispelijk en wordt gekenmerkt door grote kennis van zaken, waarbij de 

bespreking van het bijbelse materiaal - dat zich duidelijk richt tot de moderne 

kerk en de seculiere samenleving - gekenmerkt wordt door evenwichtigheid en 

nuchterheid, en door een grote fijngevoeligheid ten opzichte van de huidige 

situatie. Ik kan dit boek ten volle en van harte aanbevelen.’ C. E. B. Cranfield 

(1915-2015), hoogleraar theologie (Nieuwe Testament), universiteit van 

Durham, Engeland. 

 

 ‘Dit is waarschijnlijk de meest uitgebreide en beste uiteenzetting van de 

orthodoxe positie. Er zijn vele publicaties over de christelijke houding ten 

opzichte van homoseksualiteit, maar Gagnons boek onderscheidt zich duidelijk 

van alle andere boeken over dit onderwerp door de gedetailleerdheid en het 

hoge wetenschappelijke gehalte, waardoor het een boek is dat de argumenten 

tegen homoseksuele geslachtsgemeenschap op sympathieke maar overtuigende 



wijze weet over te brengen.’ I. Howard Marshall (1934-2015), hoogleraar 

nieuwtestamentische exegese, universiteit van Aberdeen, Schotland, hoofd van 

het Tyndale Genootschap voor Bijbels en Theologisch onderzoek, president 

van de BNTS (British New Testament Society), en voorzitter van het 

Genootschap van Europese Evangelische Theologen.  

 

 ‘Dit is een van de beste exegetische/theologische verhandelingen over dit 

onderwerp die er zijn. Allen die deze kwestie serieus nemen, zullen met dit 

boek rekening moeten houden.’ Douglas J. Moo, Blanchard Professor Nieuwe 

Testament, Wheaton College, Wheaton, Illinois, VS. 

 

 ‘Ik geloof dat dit boek een klassieker zal worden onder de boeken die zich 

bezighouden met de visie van de christelijke gemeente op homoseksualiteit en 

met de vraag hoe zij daar het best op kan reageren.’ Duane F. Watson, 

hoogleraar Nieuwe Testament, Malone University, Canton, Ohio, VS. 

 

 ‘Wat betreft zijn uitgebreidheid en soliditeit levert Gagnons boek een 

nuttige, noodzakelijke en actuele bijdrage aan het debat. Het boek is zo goed 

gestructureerd dat voorgangers het ook kunnen gebruiken als naslagwerk, en 

het is zo duidelijk geschreven dat ook leken de argumenten kunnen volgen.’ 

Ulrich W. Mauser (1926-2008), Otto A. Piper Professor Bijbelse Theologie, 

Princeton Theological Seminary en oud-decaan van het Pittsburgh Theological 

Seminary. 

 

 ‘Gagnons boek is goed geschreven, heeft een overzichtelijke structuur en 

bevat overtuigende argumenten. Ik wens het boek dan ook veel lezers toe.’ C. 

K. Barrett (1917-2011), hoogleraar in de godgeleerdheid (Nieuwe 

Testament), universiteit van Durham. 

 

 ‘Gagnons studie van de relevante bijbelse gegevens is grondig, en uit het 

debat dat hij aangaat met andersdenkenden blijkt dat hij een goed inzicht heeft 

in de verschillende moderne opvattingen rond dit onderwerp. In het debat over 

homoseksualiteit verdienen de argumenten in dit boek het om gehoord te 

worden.’ James D. G. Dunn, emeritus Lightfoot Professor in de 

godgeleerdheid (1982-2003), universiteit van Durham, oud-voorzitter 

Studiorum Novi Testamenti Societas (2002). 

 

 ‘Dit is de meest diepgaande studie van de bijbelse en theologische (en 

verschillende andere) perspectieven op homoseksuele relaties die ik ben 

tegengekomen (…). De auteur heeft een enorme prestatie geleverd met dit 

boek, dat niet zomaar terzijde gesteld kan worden door hen die het niet 

oppervlakkig en bevooroordeeld lezen. Dit boek kan in staat zijn om het 

gesprek over dit onderwerp naar een hoger niveau te tillen.’ Marion ‘Marty’ 

L. Soards, hoogleraar Nieuwe Testament, Louisville Presbyterian Theological 

Seminary, predikant in de Presbyteriaanse Kerk. 



 ‘Dr. Robert Gagnons onderzoek naar de samenhangende bijbelse leer over 

het onderwerp geslachtelijkheid en seksualiteit is stevig bekritiseerd en 

aangevallen, maar het heeft de test doorstaan. Elke auteur die ervan overtuigd 

is dat hij de homoseksuele praxis op bijbelse gronden kan verdedigen, zal eerst 

dit boek moeten weerleggen. Zelfs wanneer zij die de homoseksuele praxis 

promoten, Gagnon negeren, overschaduwt hij hun werk. Dit boek verdient een 

plek in de studeerkamer van elke predikant en voorganger.’ James R. White, 

theoloog, directeur van Alpha and Omega Ministries en oudste in de 

Hervormde Baptistengemeente in Phoenix, Arizona, VS. 

 

 ‘Dit boek is een zakelijk, bijzonder nauwgezet onderzoek van de relevante 

bijbelteksten met een eerlijke en soms vernietigende evaluatie van andere, 

moderne uitleggers en interpretaties van deze kwestie. Het is ‘verplichte kost’ 

voor predikanten en andere christelijke leiders.’ E. Earle Ellis (1926-2010), 

Amerikaans bijbelwetenschapper, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament en 

onderzoekshoogleraar theologie, Southwestern Baptist Theological Seminary, 

oprichter Institute for Biblical Research. Recensie in het Southwestern Journal 

of Theology 44 (zomer 2002): 74-75. 
 


