
 

 

Antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op een dubium 
over de zegening van verbintenissen tussen personen van 

hetzelfde geslacht 
 

OP DE VOORGESTELDE VRAAG: 
Heeft de Kerk de bevoegdheid om verbintenissen tussen mensen van hetzelfde 
geslacht te zegenen?  
 
WORDT GEANTWOORD: 
Nee. 
 

Toelichting 
 

In sommige kerkelijke kringen verspreiden zich projecten en voorstellen 
voor de zegening van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht. 
Niet zelden worden zulke projecten gemotiveerd door een oprecht verlangen 
homoseksuele personen te verwelkomen en te begeleiden, aan wie wegen 
worden aangereikt om te groeien in het geloof, “opdat degenen die 
homoseksuele neigingen vertonen de nodige hulp krijgen om de wil van God 
in hun leven te begrijpen en volledig te verwezenlijken.”1 

 
Op zulke wegen kunnen het luisteren naar het woord van God, het gebed, 

de deelname aan de liturgische handelingen van de Kerk en de uitoefening van 
de naastenliefde een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van het 
commitment om de eigen geschiedenis te lezen en in vrijheid en 
verantwoordelijkheid vast te houden aan de eigen dooproeping, want “God 
houdt van ieder mens en de Kerk doet dat ook”2, waarbij elke onrechtvaardige 
discriminatie wordt verworpen.  
 

Onder de liturgische handelingen van de Kerk zijn de sacramentalia van 
bijzonder belang, “heilige tekens waardoor, met een zekere gelijkenis met de 
sacramenten, effecten, vooral van geestelijke aard, worden aangeduid en door 
het smeekgebed van de Kerk worden verkregen. Daardoor worden de mensen 
in de gesteltenis gebracht om de voornaamste werking van de sacramenten te 
ontvangen en worden de verschillende levensomstandigheden geheiligd.”3 De 
Catechismus van de Katholieke Kerk preciseert dan ook dat “de sacramentalia  niet 
de genade van de heilige Geest verlenen op de wijze van de sacramenten; maar 

 
1 FRANCISCUS, Post-Synodale Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia, nr. 250. 
2 BISSCHOPPENSYNODE, Slotdocument van de XVe Gewone Algemene Vergadering, n. 150. 
3 VATICAANS CONCILIE II, Constitutie Sacrosanctum Concilium, n. 60. 



 

 

door het gebed van de Kerk bereiden zij iemand voor om de genade te 
ontvangen en stellen zij hem in staat om eraan mee te werken” (nr. 1670). 
 

Tot de categorie van de sacramentalia behoren de zegeningen, waarmee de 
Kerk “de mensen oproept om God te loven, hen uitnodigt om zijn bescherming 
te vragen, hen aanspoort om zijn barmhartigheid waard te zijn door de 
heiligheid van hun leven.”4 Bovendien, “op een bepaalde wijze ingesteld in 
navolging van de sacramenten, verwijzen zij altijd en hoofdzakelijk naar 
geestelijke effecten, die zij verkrijgen door het smeekgebed van de Kerk.”5 

 
Om in overeenstemming te zijn met de aard van de sacramentalia, is het 

bijgevolg noodzakelijk, wanneer een zegen wordt ingeroepen over bepaalde 
menselijke relaties, dat - naast de juiste intentie van degenen die eraan 
deelnemen - dat wat gezegend wordt objectief en positief geordend is om de 
genade te ontvangen en tot uitdrukking te brengen, aan de hand van Gods 
plannen die in de schepping zijn ingeschreven en ten volle geopenbaard door 
Christus de Heer. Daarom zijn alleen die realiteiten die in zichzelf geordend 
zijn om die plannen te dienen, verenigbaar met het wezen van de zegen die 
door de Kerk wordt verleend. 

 
Daarom is het niet geoorloofd een zegen te geven aan relaties of 

partnerschappen, ook al zijn ze stabiel, die een seksuele praktijk buiten het 
huwelijk inhouden (d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man 
en een vrouw die als zodanig openstaat voor de overdracht van het leven), 
zoals het geval is met verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht.6 
De aanwezigheid in zulke relaties van positieve elementen, die op zichzelf naar 
waarde geschat en gewaardeerd moeten worden, is echter niet in staat om ze 
te rechtvaardigen en ze zo rechtmatig tot voorwerp van een kerkelijke zegen 
te maken, aangezien zulke elementen ten dienste staan van een verbintenis die 
niet geordend is naar het plan van de Schepper.  
 

Aangezien bovendien de zegeningen van personen verband houden met 
de sacramenten, kan de zegening van homoseksuele verbintenissen niet als 
geoorloofd worden beschouwd, omdat zij in zekere zin een imitatie of een 

 
4 RITUALE ROMANUM ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 
Ioannis Pauli PP. II promulgatum, De benedictionibus, Praenotanda Generalia, n. 9. 
5 Ibid, n. 10. 
6 Cf. CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK, nr. 2357. 



 

 

verwijzing zou zijn naar analogie van de huwelijkszegen7 die over de in het 
sacrament van het huwelijk verenigde man en vrouw wordt uitgesproken, 
aangezien “er geen grond is voor het gelijkstellen of vaststellen van analogieën, 
zelfs niet in de verte, tussen homoseksuele verbintenissen en Gods plan voor 
het huwelijk en het gezin.”8 

  
De onrechtmatigverklaring van de zegeningen van verbintenissen tussen 

personen van hetzelfde geslacht is dus geen onrechtvaardige discriminatie, en 
is ook niet zo bedoeld, maar is veeleer om te herinneren aan de waarheid van 
de liturgische ritus en aan wat ten diepste overeenkomt met het wezen van de 
sacramentalia, zoals de Kerk die verstaat.   

 
De christelijke gemeenschap en de herders zijn geroepen om personen met 

homoseksuele neigingen met respect en fijngevoeligheid te verwelkomen, en 
zij zullen de meest geschikte manieren weten te vinden, in overeenstemming 
met de leer van de Kerk, om het Evangelie in zijn volheid te verkondigen. Zij 
erkennen tegelijkertijd de oprechte nabijheid van de Kerk - die voor hen bidt, 
hen begeleidt en hun weg in het christelijk geloof9 deelt - en ontvangen haar 
leer met oprechte openheid.  
 

Het antwoord op het voorgestelde dubium sluit niet uit dat zegen wordt 
gegeven aan individuele personen met homoseksuele neigingen10 die blijk 
geven van de wil om te leven in trouw aan de geopenbaarde plannen van God 
zoals voorgesteld door de kerkelijke leer, maar het verklaart elke vorm van 
zegening die ertoe strekt hun verbintenissen te erkennen, ongeoorloofd. In dat 
geval zou uit de zegen namelijk niet de bedoeling blijken om enkele 
individuele personen aan de bescherming en hulp van God toe te vertrouwen, 
in de hierboven bedoelde zin, maar om een keuze en een levenswijze goed te 
keuren en aan te moedigen die niet kunnen worden erkend als objectief 
geordend naar de geopenbaarde plannen van God.11 

 

 
7 De huwelijkszegen verwijst in feite terug naar het scheppingsverhaal, waarin Gods zegen over man 
en vrouw verband houdt met hun vruchtbare verbintenis (vgl. Gen. 1, 28) en hun complementariteit 
(vgl. Gen. 2, 18-24). 
8 FRANCISCUS, Post-Synodale Apostolische Exhortatie, Amoris laetitia, n. 251. 
9 Cf. CONGREGATIE VOOR DE GELOOFSLEER, Brief Homosexualitatis problema over de pastorale zorg 
voor homoseksuele personen, n. 15. 
10 De benedictionibus geeft in feite een uitgebreide lijst van situaties waarvoor de zegen van de Heer 
kan worden ingeroepen. 
11 Cf. CONGREGATIE VOOR DE GELOOFSLEER, Brief Homosexualitatis problema over de pastorale zorg 
voor homoseksuele personen, n. 7. 



 

 

Tegelijkertijd herinnert de Kerk eraan dat God zelf nooit ophoudt ieder van 
zijn pelgrimerende kinderen in deze wereld te zegenen, want voor Hem “zijn 
wij belangrijker dan alle zonden die wij kunnen doen.”12 Maar Hij zegent de 
zonde niet en kan haar ook niet zegenen: Hij zegent de zondaar, opdat deze 
erkent dat hij deel uitmaakt van zijn liefdesplan en zich door Hem laat 
veranderen. Want Hij “neemt ons zoals wij zijn, maar laat ons nooit zoals wij 
zijn.”13 
 

Om bovengenoemde redenen heeft de Kerk niet de bevoegdheid, en kan zij 
daarover  niet beschikken, om verbintenissen tussen personen van hetzelfde 
geslacht in te zegenen in de hierboven bedoelde zin. 
 

Paus Franciscus werd tijdens een audiëntie, verleend aan ondergetekende, 
secretaris van deze Congregatie, in kennis gesteld van en heeft zijn instemming betuigd 
met de publicatie van bovengenoemd Responsum ad dubium, met een begeleidende 
toelichting. 
 

Gegeven te Rome, vanuit de Congregatie voor de Geloofsleer op 22 februari 
2021, het Feest van de Stoel van de heilige Petrus, Apostel.  
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12 FRANCISCUS, Algemene Audiëntie, 2 december 2020, Catechese over het gebed: de zegen. 
13 Ibid. 


