Tony Jones - Emerging Church leider - zegt:
‘gay’ kan een bijbelse levensstijl zijn
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Eén van de meest vooraanstaande leiders van de meest spitse kerkbeweging
van vandaag [Emerging/Emergent Church] heeft een internetdiscussie geopend over de kwestie van het “huwelijk onder gelijke sekse of seksuele geaardheid” met de onbeschaamde verkondiging dat hij gelooft dat “homo’s,
lesbo’s, biseksuelen, transseksuelen en queers1” hun seksualiteit moeten en
kunnen uitleven in ⎯ en gezegend door ⎯ de christelijke kerk.
“I now believe that GLBTQ [Gay, Lesbian, Bisexual, Transsexual, Queer]
can live lives in accord with biblical Christianity (as least as much as any of
us can!)”, schrijft auteur en kerkleider Tony Jones, “and that their monogamy can and should be sanctioned and blessed by church and state”.

Tony Jones

Jones is een auteur en voormalig jeudpastor die een doctoraat behaalde aan het Princeton Theological Seminary. Hij is ook de nationale coördinator van Emergent Village, een los vriendschapsverband van kerken die hun beschrijvende naam betrekken uit “emerged” of “opgekomen” zijnd uit het
postmodernisme om het evangelie van Jezus Christ aan een post-christelijke cultuur te brengen.
De “Emergent Church”2 zoals deze meestal jonge gemeenschaps- en missie-gedreven vergaderingen collectief bekend zijn, wordt bekritiseerd omdat ze “theologisch liberaal” zijn, en geprezen bij
de aanhangers als de beste hoop voor het doorgeven van de toorts van het Christendom aan toekomstige generaties.
Niettegenstaande hij in zijn vroegere dagen argumenteerde dat “bijbelse verboden over homoseksuele seks serieus moeten genomen worden”, zegt Jones nu dat zijn ervaringen en gevoelens hem naar
een andere conclusie leidden. “And yet”, schrijft Jones, “all the time I could feel myself drifting
toward acceptance that gay persons are fully human persons and should be afforded all of the cultural and ecclesial benefits that I am”.
Jones erkent dat afbrekers die tegen de enigszins nevelachtige en moeilijk te definiëren Emergent
kerken zijn, zullen inpikken op zijn verklaring en een algemeen refrein van kritiek zullen herhalen:
“‘Aha!’, zo zullen mijn critici spottend lachen: ‘Ik wist dat hij en zijn soort voortdurend aan de linkse kant liepen!’”, geeft Jones toe.
Zie het hele artikel hier: http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=81765

1

Queer is een parapluterm voor onder andere homoseksualiteit en/of travestie. Maar ook mensen uit de punkscene
identificeren zich vaak als queer. De term is meestal bedoeld om zich af te zetten tegen de standaard heteronorm en
trekt tegelijkertijd elk mogelijk hokje in twijfel. (Wiki).
2
De Emerging Church Movement is een christelijke beweging die opkwam eind 20ste en begin 21ste eeuw, waarbinnen
ernaar wordt gestreefd om het Koninkrijk van God gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en cultuur … Er bestaat
tot op heden geen Nederlandstalige algemeen gebruikte equivalent voor de term ‘emerging church’, alhoewel men in de
literatuur de letterlijke vertaling ‘opkomende kerk’ kan aantreffen, en dus wordt in dit artikel de Engelse term gehandhaafd. In het Engelse woord ‘emerging’ vinden we twee belangrijke verwante termen: emergence (het opkomen, te
voorschijn komen) en emergency (noodzaak). Als een nieuw fenomeen komen emerging churches op vele plaatsen te
voorschijn in de afgelopen jaren (emergence), omdat de aanhangers binnen de beweging dit noodzakelijk achten (emergency). Om de beweging te typeren worden meestal gebruikt de termen emerging church (opkomende kerk), zoals reeds
duidelijk, en liquid church (vloeibare kerk). Beide termen wijzen op beweging; het gaat om een zeer dynamisch kerkmodel. (Wiki).
1

Zie verder over Tony Jones:
http://www.manna-vandaag.nl/?post=4288
http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?p=1295&more=1&c=1
http://defendingcontending.com/2008/12/01/visions-of-depravity-dance-in-his-head/
http://apprising.org/2006/12/tony-jones-and-the-emergent-church-christian-gay-is-a-ok/
http://www.renewamerica.us/columns/mwest/081201
Zie wat er nu Opkomt [Emerging]:
http://www.sliceoflaodicea.com/emerging-church/lookie-whats-emerging-now/ : Tony Jones
promoot “Queermergent”1 op zijn blog (dd. 19-01-2009).
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