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Philip: Homoseksualiteit blijft een hot item! Het gaat niet alleen om een 

onderwerp maar om mooie mensen die we liefhebben. Het schrijven en 

publiceren van dit boek over homoseksualiteit in 2012 heeft mijn ogen geopend 

voor de krachtige druk die onze huidige seculiere cultuur uitoefent op 

christenen. Er is een culturele en geestelijke strijd gaande. In januari 2019 kwam 

plotseling een Nederlandse vertaling van de ‘Nashville Verklaring’ in het publiek 

domein. Mijn naam stond eronder. In de week daarna ervoer ik van dichtbij hoe 

de huidige gender-ideologie meer en meer dominant en intolerant wordt in onze 

samenleving. In dit boek stel ik me niet op voor of tegen deze, of een andere, 

publieke verklaring. In dit boek zoek ik een antwoord op de vraag: wat openbaart 

God in de Bijbel over ons omgaan met onze gebroken seksualiteit? 

 

Gert: Wat is duidelijk onderwijs een zegen! Vanwege mijn eigen homoseksuele gevoelens 

lees ik allerlei boeken op dat vlak. Naast zijn Bijbelse onderwijs over huwelijk en 

homoseksualiteit gaat Philip rustig en vriendelijk in op tal van argumenten. In deze editie 

behandelt hij daarnaast – in aanvulling op het oorspronkelijke boek – de belangrijke thema’s 

‘identiteit’ en ‘verandering’. En daarmee staat het boek opnieuw middenin de actualiteit.  

 

Donna: Ik heb geen christelijke opvoeding gehad. Voor mijn bekering leidde ik een 

vrijgevochten, homoseksueel bestaan en maakte ik deel uit van de homoscene. Ik meende dat 

vrijheid gelegen was in het uitleven van mijn gevoelens, om te zijn wie ik dacht dat ik was.  Na 

mijn radicale bekering waren homoseksuele gevoelens nog steeds deel van mijn 

levenservaring. Wat volgde in mijn leven als single was Gods heiligingsproces en dat bleek tot 

mijn verwondering en dankbaarheid ook het terrein van mijn seksuele identiteit te omvatten. Ik 

ben dan ook blij dat Philip in deze tweede editie een apart hoofdstuk heeft over dit onderwerp.   

 



Voor wie is dit boek geschreven? 

Met dit boek wil de schrijver drie verschillende groepen christenen aanspreken. In de 

eerste plaats wil Philip Nunn christenen bemoedigen die het bewogen en liefdevol hart 

van een herder hebben. Christenen die zich ook toeleggen op het helpen van mannen 

en vrouwen die homogevoelens ervaren. In de tweede plaats wil de auteur de 

verantwoordelijken en leidinggevenden in de gemeente bemoedigen en helpen om het 

Woord van God trouw te onderwijzen met een houding van openheid, liefde, geduld 

en genade. Ten derde richt hij zich ook tot christenen met homoseksuele gevoelens of 

ervaringen, die een leven willen leiden dat voor God welbehaaglijk is.  

 

Dit boek behandelt onder andere onderwerpen als: 

• Zijn homogevoelens zonden? 

• Is verandering van seksuele gerichtheid soms mogelijk of wenselijk? 

• Kan het verkeerd zijn om uiting te geven aan wie we zijn? 

• Veroordeelt de Bijbel alle vormen van homoseksuele relaties? 

• Welk type kerkgemeente hebben christenen met homogevoelens nodig? 

 

Over de auteur 

Philip Nunn was 15 jaar zendeling in Colombia. Nu woont hij met zijn vrouw en vier 

kinderen in Nederland. Hij is een Bijbelleraar en pastoraal werker. In de laatste jaren 

heeft hij veel gesprekken gehad met medegelovigen die homogevoelens ervaren. 

 

Beschikbaarheid en promotie 

Stichting Heart Cry en de auteur hopen dat deze boodschap een belangrijke bijdrage 

zal leveren aan een stuk meningsvorming in christelijk Nederland en in de christelijke 

gemeenten. Wanneer er interesse is om dit boekje te verspreiden in grote groepen, of 

voor een interview of vragen over de inhoud van het boek, kunt u zich richten tot de 

auteur, Philip Nunn: Telefoon: 0627214590 Email: ph.nunn@gmail.com Website: 

www.philipnunn.com 
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