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2 Bepaalt ons denken wie we zijn?



Traditionele kenbronnen 
van werkelijkheid: 

Natuur en 
Schriftuur



Natuur:
Man en vrouw 
zijn biologisch 
anders



Heilige Schrift: 
Man en vrouw 
onderscheiden 
rollen
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Man of vrouw?
Van levensbelang!

Bepaalt ons denken wie we zijn?
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Handboek gynaecardiologie: 
Vrouwspecifieke cardiologie in de praktijk

Bepaalt ons denken wie we zijn?

“Sekseverschillen lopen als een rode draad door het hele palet van CVZ 
[Cardiovasculaire ziekten]heen, zowel wat betreft de epidemiologie en de 
pathofysiologie als de traditionele risicofactoren voor atherosclerose en de 
pathofysiologie van hartfalen en van hartritmestoornissen. Daarnaast zijn 
er vrouw -specifieke risicofactoren, zoals een doorgemaakte hypertensie in 
de zwangerschap en de hormonale veranderingen in de menopauze, die een 
prognostische betekenis hebben voor het toekomstige cardiovasculaire 
risico bij vrouwen...  …In de verplichte leerboeken van de medische studie 
wordt nog veel te weinig aandacht aan sekseverschillen besteed. Het 
maken van een genderverschil is voor de onderwijs-curricula van medisch 
studenten een belangrijk voorbeeld van betere zorg.”
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Genderspecifieke 
behandeling

Bepaalt ons denken wie we zijn?
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Gender: van grammatica naar hoe we 
onszelf beleven

Bepaalt ons denken wie we zijn?
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Gender en sekse

Bepaalt ons denken wie we zijn?

• Sekse: is de biologische staat van een mens: mannelijk of vrouwelijk. Transgender activisten maken 
onderscheid tussen sekse en gender. Bij het eerste gaat het om anatomie, maar bij het tweede om wie je 
gelooft, denkt of voelt te zijn op dat moment. Bij gender gaat het dus om seksuele gevoelsidentiteit. Daarbij 
worden inmiddels talloze gradaties gemaakt, waarbij dezelfde persoon morgen weer iets anders kan zijn.

• Gender: is van oorsprong een strikt taalkundige term die aangeeft of een woord vrouwelijk of mannelijk is. 
Daarbij gaat het dus om taalkundige toekenning. Wij besluiten of een berg mannelijk of vrouwelijk is. Als 
persoon mogen we dat volgens de genderideologie ook. Als ik me vrouw voel, moet de samenleving 
taalkundig zo naar mij verwijzen. Zij ‘mag’ bij haar toekenningen, zowel taalkundig als voor de wet, slechts 
laten leiden het individu en zijn gevoelen op dat moment. Dat is normatief. 
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Genderverwarring

Bepaalt ons denken wie we zijn?

• Genderidentiteit: is hoe een persoon zichzelf in het leven ziet staan. Dat kan behalve als man of vrouw op talloze andere manieren. Je 
kunt je als man ook vrouw voelen maar seksueel tot vrouwen aangetrokken blijven voelen. Of helemaal geen zin in enige relatie
hebben. Voor alles is wel een woord bedacht. Wat je seksueel doet, mag je zelf weten. Je genderidentiteit is niet normatief. Een
transvrouw mag ook op vrouwen vallen en is dus niet automatisch (biologisch) homoseksueel ingesteld. 

• Genderexpressie: is hoe iemand zijn gender van het ogenblik uitleeft, als man, vrouw, geen van beide of als combinatie. Het wordt 
ook wel genderrol genoemd. Dat kan tot uitdrukking komen in kleren, haardracht, taalgebruik, cosmetica, et cetera. Ook 
hormoongebruik van het tegenovergestelde biologische geslacht en cosmetische ‘ombouw’-chirurgie liggen op het vlak van 
genderexpressie. 

• Transgender: is een algemene term voor iemand die gelooft dat zijn genderidentiteit niet overeenkomt met zijn biologische staat of 
sekse. 
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Op de drempel van ingrijpende 
veranderingen

Bepaalt ons denken wie we zijn?

• Medische zorg: Hoe we man of vrouw definiëren blijft medisch van 
levensbelang, genderideologie kan gewenste behandeling verbieden 
omdat zij “disordered state” als normaal ziet.

• Rechtstaat: Genderactivisten willen grote gevolgen voor de rechtstaat 
en het functioneren daarvan. 

“In de Nederlandse wetgeving is op ongeveer 750 plaatsen sprake van begrippen als man, vrouw, vader, moeder, broer, 
zus enzovoort. Maar nergens staat in de wet beschreven wat de definitie van man en vrouw is. Dat was blijkbaar niet 
nodig; lange tijd werd er van net gedaan alsof alleen mannenlichamen en vrouwenlichamen bestonden (sekse), dat 
mensen zich alleen man of vrouw voelden (gender), en dat mannen alleen relaties aangingen met vrouwen (seksuele 
oriëntatie).”

Bron: https://www.seksediversiteit.nl/basis/definitie/ (2-3-2023)

https://www.seksediversiteit.nl/basis/definitie/
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Een nieuwe mensbeschouwing

Bepaalt ons denken wie we zijn?Bron: https://www.seksediversiteit.nl/basis/definitie/ (2-3-2023)

https://www.seksediversiteit.nl/basis/definitie/
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Cultische kenmerken: 
“thought reform”

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Kathleen Hayes, Gender Ideology’s 
True Believers: I spent 25 years in a 
cultish political sect. Trans activists are 
giving me déjà vu.
https://quillette.com/2022/05/19/gender-
ideologys-true-believers/ (2-3-2023)

https://quillette.com/2022/05/19/gender-ideologys-true-believers/
https://quillette.com/2022/05/19/gender-ideologys-true-believers/
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Lifton’s cult-kenmerken:

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Dr. Robert J. Lifton - Eight Criteria for Thought 
Reform

1) Milieu Control
2) Mystical Manipulation (Planned Spontaneity)
3) The Demand For Purity
4) Confession
5) Sacred Science
6) Loading the Language
7) Doctrine Over Person
8) Dispensing of Existence

Bronnen: Thought Reform and the Psychology of Totalism Chapter 22 
(Second Edition, Chapel Hill, 1989); The Future of Immortality   Chapter 15 
(First Edition, New York, 1987)
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Lifton’s cult-kenmerken:

Bepaalt ons denken wie we zijn?

1) Totalitaire omgevingscontrole
The first is “milieu control,” the severing 
of communication with those who 
challenge the group’s beliefs. I need not 
belabor the obvious application to radical 
trans activism. The cancelations and 
threats against gender-critical feminist 
activists, professors, writers, publications; 
the Twitter pile-ons, unfollows and blocks 
of those suspected of wrongthink: with 
help from automated methods, 
supporters of trans activism become 
sequestered in a community as closed to 
outsiders as my party was. No one is told 
not to communicate with outsiders or 
read opposing views—they don’t have to 
be. 
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Lifton’s cult-kenmerken:

Bepaalt ons denken wie we zijn?

3&4 Groepsdruk, ‘zonde’ en radicalisering
“The demand for purity” also stands out 
among Lifton’s criteria. The group drums into 
the follower the idea that she or he is guilty or 
unworthy in some way, and can only hope to 
alleviate this feeling of culpability by 
embarking on a futile pursuit of perfection. A 
teenage girl who hates her body and thinks 
she is fat (i.e., almost every girl in the Western 
world) might turn to Tumblr for help starving 
herself, for instance. There, she finds a 
wonderfully supportive community and 
spends more and more time in discussion with 
online friends. They are deeply committed to 
social justice, and she becomes increasingly 
aware that as a white middle-class “cishet” 
girl, she is an oppressor. Declaring herself 
trans allows her to join the oppressed 
community, and the decision is greeted with a 
roar of approval.
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Lifton’s cult kenmerken

Bepaalt ons denken wie we zijn?

6. Nieuw wereldbeeld via taal
Dr. Lifton noted that thought reform is 
characterized by a reliance on the 
“thought-terminating cliché” and 
transformation of language. New 
words convey the group’s insights 
while existing words are given new 
meaning. “Non-binary,” “cishet,” 
“genderqueer,” and “genderfluid” are 
just the beginning of today’s new 
lexicon. An online glossary listed on a 
website that presents itself as a 
source for medical information lists 72 
genders, from “agender” to 
“omnigender,” with more neologisms 
no doubt on their way.

https://www.medicinenet.com/what_are_the_72_other_genders/article.htm?ref=quillette
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Frankfurter Schule

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Neomarxistische ideologie voor
westerse kapitalistische samenleving. 

Herdefiniëring van mensbeschouwing
en seksualiteit via revoluties/dialectiek, 
fasen in 20/21ste eeuw: 1) feminisme, 
2) normalisering homoseksualiteit, 3) 
transgenderdenken. 

Belangrijke rol van taalgebruik en
definitie om het denken van de cultuur
te veranderen. B.v. transgender op gelijk
vlak van cisgender hanteren en aan het 
normale normatieve een vreemde
naam geven alsof het ook maar een van 
de vele keuzen is.
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Frankfurter Schule: wereldbeeld via 
taalgebruik

Bepaalt ons denken wie we zijn?Bron: https://djavanriversilva.wordpress.com/2010/11/08/structuralism/(2-3-2023)

https://djavanriversilva.wordpress.com/2010/11/08/structuralism/
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Genderdysforie versus ideologie

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Genderdysforie = medisch-psychisch Genderdysforie is een 
afwijking van de normale psychische gesteldheid die met een zodanig 
lijden (angst, somberheid, prikkelbaarheid) gepaard gaat dat de 
betreffende persoon medische behandeling zoekt. Te onderscheiden van 
(uitzonderlijke) biologische verschijnselen als interseks. In de 
psychiatrische wetenschap tot voor kort beschouwd als een mentale 
stoornis. 
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Ideologie en psychiatrie

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Sinds enkele jaren wordt transgender gedrag niet meer als een 
psychische stoornis gezien door de belangrijke Amerikaanse 
beroepsorganisatie van psychiaters. De jongste editie van hun 
handboek is echter zwaar bekritiseerd. Critici stellen dat er geen 
empirische wetenschappelijke basis is voor de talloze revisies in 
DSM-5. Overige aanklachten: onbetrouwbaar, onduidelijk, 
tegenstrijdig, verwarrend, zwak geschreven onderdelen, en: de 
farmaceutische industrie lijkt de inhoud van het handboek naar 
zijn hand te hebben gezet zonder dat daar deugdelijke redenen 
voor zijn. Bovendien: veel van de schrijvers voor DSM-5 hebben 
financiële en professionele banden met het farmaceutisch 
bedrijfsleven. 
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Genderdysforie versus ideologie

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Genderideologie = politiek Genderideologie is een politieke 
stroming gelooft dat mensen zelf hun gender kunnen bepalen en 
het recht hebben om medische aanpassingen te laten maken die 
bij hun gevoel passen. 

Probleem: de sociaal-maatschappelijke druk en 
lichaamsbeschouwing kan sociale vormen van niet authentieke 
genderdysforie in de hand werken, vooral meisjes (een groep 
waaronder traditionele echte genderdysforie nauwelijks 
voorkwam) zijn hiervoor kwetsbaar.
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Genderideologie en meisjes

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Totdat de genderideologie zijn intrede 

deed kwam genderdysforie nauwelijks 

voor, en eigenlijk alleen maar bij 

jongens. Abigail Schrier en Laura Perry 

waarschuwen hoe meisjes 

onherstelbare schade aan zichzelf 

kunnen doen door mee te gaan in het 

denken in termen van de 

genderideologie van onze tijd.
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Zelfs ‘echte’ genderdysforie bij kinderen 
gaat meestal voorbij

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Ervaren genderpsychiaters als dr. Paul R. McHugh (Johns Hopkins) 
menen dat genderchirurgie niet de oplossing is voor mensen die 

eraan lijden dat hun denkbeeld over mannelijk en vrouwelijk anders
is dan het geslacht dat hun is toegewezen. Hij ziet het probleem als
een mentale stoornis die begrip en behandeling verdient en moet

worden voorkomen. Zelfs de controversiële handleiding DSM-5zegt 
dat 98 procent van de jongens en 88 procent van de meisjes – die in 
de war zijn geraakt – na de puberteit uiteindelijk hun biologische
geslacht accepteert. 

Mayer, Lawrence S., and Paul R. McHugh. “Sexuality and Gender: Findings from the Biological, 
Psychological, and Social Sciences.” The New Atlantis, no. 50 (2016): 10–143. 
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30 Bepaalt ons denken wie we zijn?

Troubling blind spots in understanding cancer risks among 
transgender patients

Bias, discrimination, and a lack of good data may be impeding cancer screening and risk 
assessments for the transgender population. In this article, the second of a 2-part series, we 
explore the remaining gaps in understanding and communicating the risks.

A new study from the Netherlands included 2260 transgender women and 1229 transgender men 
receiving gender-affirming hormones at the VU University Medical Center Amsterdam's gender 
clinic. The study concluded that the breast cancer risk for the transgender women, who received 
mostly antiandrogen and estrogen therapy, was approximately 47-fold higher than the risk for 
Dutch cisgender men, but more than 3-fold lower than the risk for Dutch cisgender women.3 The 
risk for transgender men receiving testosterone therapy likewise was much higher than that for 
cisgender men but approximately 5-fold lower than the risk for cisgender women. 

From: Cancer Cytopathology; Volume127, Issue8; August 2019
Pages 487-488

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/toc/19346638/2019/127/8
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32 Bepaalt ons denken wie we zijn?

•VTE: For those taking estradiol orally who are over 45, there is twice the VTE risk of a cis-gendered person. However, 
using a patch formula of 17 beta estradiol or injection of it makes the risk equivalent to that of cis peers. Dr. Pickle said
newer studies show that VTE risk can increase over time, with four times greater risk after eight years of therapy than it is
after two. Providers should review the signs of VTE at every appointment and consider non-oral routes of therapy such as 
patches, which can reduce risk to the equivalent of non-trans women. ⁶⁻⁹
•Heart attack and stroke: Risk of heart attack and stroke in trans women on estrogen is twice that of cis-gendered 
women, she said. The highest risk for stroke seemed to occur in those using estrogen injections for more than 7 years. 
Those with certain risk factors, or who are over 45, should consider other options.¹⁰
•Cardiovascular disease: Risk of cardiovascular disease is linked to more than just estrogen, Dr. Pickle said. Among them 
are the usual suspects, such as hypertension, diabetes, HIV, smoking, sleep problems, and substance use. Additionally 
trans people often also have risk due to the psychosocial stresses of living with a marginalized identity and often face 
violence and discrimination. Patients living their best, most authentic lives always have better outcomes than those who 
do not, so she advised addressing other risk factors before considering changes to estrogen use. “It can make them less 
likely to be misgendered, less likely to face violence, and that means less stress. That’s a good thing.”
•Breast cancer: Data related to the risk of breast cancer from hormone treatment in the trans community is conflicting. 
Some studies suggest no greater risk than that of cis men, or 1.2 per 100,000. In cis women, it is 170 per 100,000. For 
trans women, the rate of cancer falls between, at 31.4.¹¹⁻¹³ “We need to screen trans women, but the recommendations 
differ,” Dr. Pickle said. In her practice, she said she starts talking about breast cancer screening at age 40, and she 
considers breast density before deciding on a screening method. 
•Bone health: Both estrogen and testosterone play fundamental roles in bone health. In those who have natal gonads 
removed, bone density will change. If they are not on hormone therapy and no longer have natal gonads, Dr. Pickle said to 
consider screening in five years after treatment. If they are on hormone therapy, there will be higher bone density. 
“Always screen after 65, and from 45 to 64 screen those with higher risk, those who take medications that can impact 
bone density, or those with a fracture history.”

N.a.v. North American Menopause Society (NAMS) conference, 10 February 2023
•https://pro.endocrineweb.com/conference-news/nams-2022-hormone-therapy-and-the-aging-trans-woman

https://pro.endocrineweb.com/transgender/common-clinical-scenarios-in-transgender-medicine
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Als transgenderisme uw wereld binnenkomt

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Mijn eerste 
ervaringen met 
transgender
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Bijbelse bouwstenen: 
1. Liefde en geborgenheid

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Het belangrijkste is om je kind een veilige omgeving te 

bieden en daarbij Gods bedoelingen met ons leven voor te 

houden. Die moeten ook voorgeleefd worden vanuit het 

Grote Gebod. Kinderen leren door voorbeelden en hebben 

rolmodellen nodig. Waar die zekerheden en voorbeelden 

ontbreken, ontstaan angst en verwarring. Waar een kind 

mag zijn wie hij is voor Gods aangezicht en daarbij liefde 

voelt, bloeit hij op. Daarbij is er een rijke diversiteit onder 

kinderen. Zowel in lichaamsbouw als in interesses. 
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Bijbelse bouwstenen: 
2. Duidelijk voorbeeld

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Wel is het belangrijk om vanuit de Schrift te laten zien welke 
verschillen er zijn tussen man en vrouw. Ook hoe de Heere aan 
mannen en vrouwen verschillende posities, opdrachten en 
verantwoordelijkheden geeft. Dat geldt zowel in het gezin als in de 
samenleving, als in de kerk. Waar dat van jongs af aan duidelijk is voor 
kinderen en dat met voorbeelden vanuit de Bijbel voorgehouden en 
voorgeleefd wordt, worden veel problemen op het gebied van 
genderdysforie automatisch voorkomen. Waar met de wereld 
meegedaan wordt en in de praktijk alle onderscheid verdwijnt en papa 
maar naar mama moet luisteren, en in het zakenleven, het onderwijs en 
de politiek het onderscheid ook verdwijnt, scheppen we veeleer 
verwarring. 
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Bijbelse bouwstenen: 
3. Ankering in Gods Woord

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Lees je Bijbel, bid elke dag. Gebruik daarbij 
kinderbijbels die genderspecifieke rolmodellen 
voorhouden aan uw kinderen, Bijbelse helden van het 
geloof. Laten Maria en Hannah voorbeelden worden 
voor uw dochters, en Paulus en Gideon voor uw zonen. 
Dan leren ze vanzelf zich ongemakkelijk te voelen bij 
het najagen van wereldse carrières, waarbij gewoonlijk 
gemeten wordt naar mannelijke seculaire maatstaven. 
Christelijke ouders die dat laatste doen, zijn deel van 
het probleem en belemmeren het vinden van een 
waarachtig christelijke identiteit bij hun kinderen.
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Spelen of ernst?

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Essentieel bij de beoordeling van kleding is de wens om 
je bij anderen te willen voordoen als het andere geslacht. 
Bij een verkleedpartijtje weet iedereen dat dit spelen is. 
Als je echter zo naar school wilt gaan en er ook 
cosmetica bij gebruikt, ben je niet alleen zelf verward, 
maar breng je die verwarring ook over op je omgeving. 
Het gebod van de Schrift keert zich tegen dit anders 
voordoen. Christelijke ouders hebben de 
verantwoordelijkheid om hun kinderen te helpen om zich 
te kleden en voor te doen zoals de Heere dat van ons 
vraagt. ‘Cross-dressing’ is geen geïsoleerd probleem. 
Wanneer kleding niet meer genormeerd wordt door 
Bijbelse maatstaven, zoals bedekking, maar gedicteerd 
wordt door de mode van de dag, ontbreekt daardoor een 
belangrijk deel van de voorbeeldfunctie.
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Bijbelse basis: niet anders voordoen

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Kerntekst: Deut. 22:5  “Het kleed eens mans zal niet zijn 

aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed 

aantrekken; want al wie zulks doet, is den HEERE, uw God, 

een gruwel.”

Vrouwen mogen zich niet voordoen als mannen en omgekeerd ook niet. 

Dit gaat om het bewaren van de orde op aarde en in de kosmos. Deze
wordt bedreigd door vermenging van de natuurlijke ordening. Het 

negeren daarvan roept Gods oordeel op. Zie Cornelis Houtman, “Another Look at Forbidden Mixtures,” 

Vetus Testamentum 34 (1984): 226-228. 

Ook Joodse geleerden gaan hiervan uit: ‘This law, then, is about much 
more than simply cross-dressing. It is about maintaining a strict distinction 

between gender roles and enforcing a firm boundary between masculinity 

and femininity’
Lipka, H. (2018), The Prohibition of Cross-Dressing. TheTorah.com.
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Bijbelse basis: Jezus bevestig scheppingsorde

Bepaalt ons denken wie we zijn?

De Heere Jezus benadrukte de goedheid 

en zuiverheid van de oorspronkelijke 

schepping. Tegenover alle casuïstiek en 

ontsnappingsroutes ging Hij terug naar 

Gods blijvende bedoeling met de 

mensheid. ‘Hebt gij niet gelezen, Die van 

den beginne de mens gemaakt heeft, dat 

Hij hen gemaakt heeft man en vrouw?’ 

(Mattheüs 19:3-6)
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Bijbelse basis: onderscheid bepalend voor 
menselijk samenleven

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Efeze 5:31-32: oorspronkelijke begin laat Gods 
bedoeling voor nu zien. 

Romeinen 1:18-32: normatief en verstoring leidt tot 
Gods oordeel.

1 Korinthe 11:1-15: de verhouding van man en
vrouw. 

1 Timotheüs 2:9-15: normatief voor inrichting van 
samenleving en kerk



41

Geslacht en geestelijke verhouding: 
Christus/man/vrouw

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Efeze 5
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is 

de Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook 
de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk 
ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 26 Opdat 
Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; 27 Opdat 
Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets 
dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 28 Alzo zijn de mannen schuldig hun 
eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft 
zichzelven lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en 
onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, 
van Zijn vlees en van Zijn benen. 31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal 
zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; 
doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 33 Zo dan ook gijlieden, elk in het 
bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij 
den man vreze.
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Bijbel: genderrol en biologie losmaken, 
ondermijnt scheppingsbedoeling

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Romeinen 1: 18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van 
den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, 
als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; 

want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de 
schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. 
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun 
overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 

23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, 
en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. 24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de 
begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; 25 Als die de waarheid Gods 
veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der 

eeuwigheid, amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het 
natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik 
der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de 
vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. 
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Laura Perry: Romeinen 1 is waar bij 
transgenderisme

Bepaalt ons denken wie we zijn?

De waarheid die ik niet onder ogen kon zien

“In de jaren dat ik als transgender leefde, moest ik dikwijls de waarheid onder ogen zien, maar ik 

haatte haar. Zoals Romeinen 1 ons voorhoudt, hield ik de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Ik 

verwierp willens en wetens de waarheid, want de waarheid deed teveel pijn. Dat ging zo in zijn werk 

als ik hiervoor beschreef. Nadat ik bijvoorbeeld mijn eerste prothetische genitale apparaat had 

gekregen waarmee ik urinoirs kon gebruiken, besefte ik hoe nep het was. Ik begon te beseffen dat 

hoewel ik eruitzag als een man, ik dat duidelijk niet was. Maar ik haalde mijn schouders op, in de 

overtuiging dat het echt zou zijn als ik eenmaal de operaties had gehad. Na mijn borstoperatie 

besefte ik dat ik nog steeds geen man was geworden. Ik herinner me dat ik me zo dom voelde omdat 

ik het geloofd had en bedrogen was uitgekomen. Ik had het toen meteen moeten toegeven, maar ik 

deed het niet, want ik had er te veel ingestoken. Ik wilde nog steeds zo graag dat het waar was. Ik 

was bereid om alles te doen. Dus, dacht ik, misschien komt het omdat ik nog steeds alle vrouwelijke 

hormonen heb. Misschien zijn die nog in de slag met de mannelijke hormonen. Dus twee jaar later 

liet ik al mijn vrouwelijke organen verwijderen.” 
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De Bijbel: voorkomst moet herkenbaar zijn

Bepaalt ons denken wie we zijn?

1 Korinthe 11: 1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. 2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles 

mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. 3 Doch ik wil, dat gij weet, dat 

Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 4 

Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd; 5 Maar een 

iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en 

hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. 6 Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren 

worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich 

dekke. 7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de 

vrouw is de heerlijkheid des mans. 8 Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.9 Want ook 

is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. 10 Daarom moet de vrouw een macht op het 

hoofd hebben, om der engelen wil. 11 Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den 

man, in den Heere. 12 Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is ook de man door de vrouw; doch alle 

dingen zijn uit God. 13 Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde? 14 Of 

leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? 15 Maar zo een vrouw 

lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven?
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De Bijbel: onderscheiden gezag en 
verantwoordelijkheid

Bepaalt ons denken wie we zijn?

1 Timotheüs 2

8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder 

toorn en twisting. 9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met 

schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of 

paarlen, of kostelijke kleding; 10 Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de 

godvruchtigheid belijden) door goede werken.

11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. 12 Doch ik laat de 

vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. 

13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 14 En Adam is niet verleid geworden; 

maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. 15 Doch zij zal zalig worden 

in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met 

matigheid.
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De Bijbel: Gods bedoeling normatief, 
niet de gebrokenheid

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Voor de apostel Paulus is Gods bedoeling normatief. Hij neemt 
zijn uitgangspunt niet in de huidige, gebroken werkelijkheid. Die 
gebrokenheid is niet normatief, maar wekt juist een verlangen 

naar het herstel van het oorspronkelijke ideaal en de noodzaak 
van verlossing waarnaar de schepping zucht. De verlossing in 
Christus is oneindig groot en heerlijk, maar zij doet de 
schepping niet teniet. 

Zie b.v. Tom Schreiner in: John Piper & Wayne Grudem (ed.), Recovering 

Biblical Manhood and Womanhood – A Response to Evangelical Feminism, 
Crossway, Wheaton, 2012, 117-132.
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Bouwstenen voor het gezin: 
4. Praten en echte belangstelling

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Als uw kind transgender interesse toont, is het 

belangrijk om daarover te praten. Het kan zijn dat 

het nodig is om actief een vriendenkring te 

zoeken in kringen waarbij ouders opvoeden 

vanuit dezelfde geestelijke waarden.
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Praktische tips: trek één lijn

Bepaalt ons denken wie we zijn?

- Doe niet mee met onwaarheid. “Ik ben dankbaar voor mijn moeder die nooit heeft 
meegedaan aan mijn zelfgemaakte schijnwereld.” (Laura Perry)

- Behandel het familielid niet als iemand met een genderprobleem, maar als gezinslid zoals 
God hem gemaakt en bedoeld heeft.

- Durf ook als ouder ‘sorry’ te zeggen of vergeving te vragen als je fouten maakt.

- Toon liefde door woorden en daden.

- Luister en stel vragen, toon werkelijk belangstelling.

- Geef uw kind voldoende ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zodat hij kan 
laten zien dat hij zelf wil doen wat goed is zonder dat het afgedwongen wordt.

- Bid elke dag specifiek, in de binnenkamer, zonder van het gebed een politiek of 
opvoedkundig instrument te maken. 
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Dank voor uw aandacht!

Bepaalt ons denken wie we zijn?

Wanneer u meer wilt 
weten over het werk 
van Bijbels Beraad M/V 
of nadere inlichting 
wenst, dan kunt u onze 
website bezoeken bij 
https://www.bijbelsber
aadmv.nl/
of contact met ons 
opnemen via email: 
informatie@bijbelsber
aadmv.nl.

https://www.bijbelsberaadmv.nl/
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