
God en ons lichaam
Lichamelijkheid tussen schepping en opstanding

Studiedag ‘Proclaim’, 
Amerongen, 6 maart 2023



Onze cultuur heeft een moeizame verhouding met het lichaam…

• Idolisering, lichaamscultus
• Je identiteit staat gelijk aan je 

verschijning.
• Objectivering van het lichaam
• Het wordt losgemaakt van de persoon 

en van de omgeving. 

• Verwaarlozing/verachting



• Mensen fantaseren over een ideale 
wereld waar we met onze lichamen 
kunnen doen wat we willen. 
• De film Ready Player One (2018) 

tekent zo’n wereld in 2045.
• Mensen leven in een virtual reality

world (OASIS) waar je je eigen 
verschijning kunt kiezen:
• ‘In the OASIS the fat could become

thin, the ugly could become beautiful, 
and the shy extroverted. Or vice
versa. You could change your name, 
age, sex, race, height, weight, voice, 
hair, color, and bone structure’.



• Allerlei vormen van therapie 
worden aangeboden om de 
negatieve lichaamsbeleving te 
doorbreken.

• Uit onvrede over de 
lichaamscultuur ontstaat er ook 
tegenbeweging, zoals body 
positivity.



Mensvisies door de eeuwen heen: 
het lichaam als last

o Gedurende grote delen van de geschiedenis heeft de mens een moeizame 
verhouding gehad met het lichamelijk-biologische

o Biologische functies zijn grotendeels gedetermineerd, ze onttrekken zich 
aan de menselijke wil.

o Daarnaast ‘begrenst’ ons lichaam ons.
o Dit heeft tot gevolg gehad dat de geest boven het lichaam gesteld werd. 

• Twee voorbeelden:
o Plato: het lichaam is een straf. 

o De ziel is de eigenlijke mens die in het lichaam als in een 
kerker opgesloten zit

o Descartes: mens bestaat uit twee compleet van elkaar 
gescheiden elementen die via de epifyse (pijnappelklier) met 
elkaar in verbinding staan. 

• In deze visies is de eenheid tussen lichaam en ziel niet substantieel, 
maar accidenteel. 



Mensvisies vandaag
- In onze samenleving materialistische mensvisie centraal

o Mens is product van evolutie
o Menselijk leven is niets anders dan een gecompliceerd organisch-

chemisch proces
o Hooguit gradueel, geen essentieel verschil tussen mens en dier.

- Ook het brein en de geest is te herleiden tot materiële processen in de 
hersenen
o Geest is functie van het lichaam 

- Identity Theory of Mind: deze identificeert de menselijke geest (mind) 
met processen in de hersenen: ‘the smell above the factory’ à feitelijk 
neo-cartesiaanse visie 
o Geen immaterieel geestelijk (ziel) en materieel lichamelijk element 

(lichaam)
o Dualistische mensvisie: onderscheid tussen geest/mind (eigenlijke 

menselijke persoon) en anderzijds het lichaam. 
o Het rationele bewustzijn is de eigenlijke menselijke persoon. 
o Het lichaam is extrinsiek aan de menselijke persoon 

o Daarom kan het lichaam aangepast/gemanipuleerd worden, 
bijv. door genetische manipulatie of geslachtsaanpassingen. 

‘De gedachte dat het lichaam en daarmee 
ook de biologische seksualiteit geen 
intrinsieke dimensie van de menselijke 
persoon zijn, ligt ook ten grondslag aan de 
gendertheorie’ (W.J. Eijk)



Kritiek
o De neurowetenschap kan niets zeggen 

over de ziel, ligt buiten haar vakgebied. 
o De claim dat er niets is dan materie is 

onhoudbaar en niet te bewijzen. 
o Denken laat zich niet door materie 

verklaren. 
o Determinisme maakt menselijke 

keuzemogelijkheid/vrijheid onmogelijk. Als 
we ons brein zijn, vervalt menselijke 
verantwoordelijkheid. 



• Ook andere hedendaags neurologen 
verzetten zich tegen deze reductie van 
de mens tot zijn brein.
• Zo pleit neurowetenschapper Alan 

Jasanof voor een ‘broad view’ waarin 
het brein verstaan wordt in relatie tot 
zowel het lichaam als de omgeving. 
• Vb. levertransplantatie heeft effect op 

cognitief functioneren. 

• ‘My overarching theme is against 
narrow thinking. (…) We need to 
keep a broad view, which 
recognizes how the brain is 
connected both to the body and to 
the environment; and look for 
solutions wherever they happen to 
lie. Explaining human behavior in 
terms of brain function alone 
stems from a kind of mystical view 
of the brain and keeps us from 
advancing in a way that science can 
encourage us’.
• (Alan Jasanof) 



• Volgens de genderbeweging is 
het feit dat je man of vrouw bent 
niet het belangrijkste.
• Je biologie (m/v) en je gender (hoe 

je je uit) zijn niet persé gelinkt. 

• Hoe je je voelt is belangrijker 
dan hoe je lichaam eruitziet.



• ‘In onze samenleving groeit 
nu een generatie op waarbij 
identiteit en seksualiteit veel 
meer fluïde is, wie je bent of 
op wie je valt is veel meer 
een keuze aan het worden’ 

• (Lucy Doorn, identititeitscoördinator
Gomaruscollege Groningen) 









Factoren die dit mogelijk maakten
• 1. In onze cultuur is sprake van 

een sterk individualisme.
• We hebben een sterke behoefte 

om ‘jezelf’ te kunnen zijn.
• Je moet vrij zijn om te zijn die je 

wilt zijn… 
• …en te doen wat je wilt doen. 
• …ook met je lichaam…

‘De ‘cocktail’ van de cultuur van het expressief 
individualisme en de heersende dualistische mensvisie 
begunstigt de radicale loskoppeling van de genderrol 
van de fysieke seksualiteit, waardoor de gendertheorie 
een ruime aanhang kent in de huidige westerse 
maatschappij’, (W.J. Eijk)



• Dit individualisme…
• …leert mensen oog te hebben voor hun 

unieke persoonlijkheid en op te komen voor 
hun voorkeuren en verlangens.

• …maakt mensen wantrouwend ten opzichte 
van verleden, tradities, instituten

• …rekent af met (vanzelfsprekende) 
zekerheden…

• Daar zit iets goeds in…
• Ruimte voor eigenheid, eigen gevoelens, 

verlangens en visie. 
• ….maar zorgt ook voor veel nieuwe 

onzekerheden.  
• Eigen voorkeuren, verlangens en idealen 

worden op de voorgrond geplaatst…
• …zonder oog te hebben voor Gods 

bedoeling met de mens (m/v).



• ‘Uiteindelijk ben jijzelf diegene 
die de verantwoordelijkheid 
moet nemen voor wie je wilt zijn 
en hoe je je leven wilt leiden. (…) 
Jij mag zelf bepalen wat jouw 
seksuele voorkeur is, wat je 
ermee doet en wie je daarover 
vertelt.’





• 2. We leven in een 
gevoelscultuur
• We vinden ons gevoel heel 

belangrijk.
• Als iets goed voelt, is het ook goed. 



• ‘Waar we vroeger geneigd waren 
onze gedachten en gevoelens 
aan te passen aan de 
buitenwereld, hebben we 
tegenwoordig de neiging om te 
denken dat de wereld om ons 
heen moet veranderen, zodat 
die past bij onze gevoelens en 
psychologische behoeften’

Carl R. Trueman



• 3. Onzekerheid over je identiteit
• Vroeger kregen mensen duidelijke 

kaders mee (gezin, kerk, school).
• Dat is voorbij. Veel mensen vragen 

zich af: Wie ben ik eigenlijk?
• Er is een zoektocht naar identiteit. 



• Een belangrijke architect van de 
transgenderbeweging is Judith Butler.
• Haar boek ‘Gender Trouble’ (1990) is 

de ‘Bijbel’ van de genderbeweging. 
• Haar visie komt hierop neer dat 

‘geslacht’ niet bestaat, maar een 
menselijk construct is. 
• We plakken etiketten m/v, maar in 

werkelijkheid is onze identiteit flexibel 
en vloeiend.
• Gender is iets wat je leert, niet iets 

wat je bent. 

‘When the constructed status of 
gender is theorized as radically
independent of sex, gender itself
becomes a free-floating artifice, with
the consequence that man and
masculine might just as easily signify
a female body as a male one, and
woman and feminine a male body as 
easily as a female one’. 



• Ook onder christenen vinden 
deze gedachten ingang.

• In haar boek The End of Sexual
Identity noemt Jenell Williams 
Paris drie visies op gender die 
volgens haar vanuit christelijk 
perspectief aanvaardbaar zijn:
• Rigide dimorfisme (m/v)
• Open dimorfisme (m/v)
• Gender als spectrum.



• Ook Erwich en Leene opteren voor 
gender als spectrum.
• ‘Er blijken veel meer geslachtsvariaties te 

bestaan dan slechts de mannelijke en 
vrouwelijke vorm’ (30)

• ‘[Er is] nagenoeg vast (…) komen te staan 
dat er een biologisch-genetische basis is 
voor genderfluïditeit, waarbij de grenzen 
tussen wat wij doorgaans typisch 
mannelijk dan wel typisch vrouwelijk 
noemen veel vloeiender blijken…’ (111)

• ‘binair genderdenken’ moet ‘ter discussie 
gesteld worden, juist ook in kerkelijke 
kringen, vanwege de grote impact die 
deze frames op mensen hebben’ (87-88)



De mens in de Bijbel 
- 1. De mens is naar Gods beeld geschapen

- ‘God schiep de mens naar Zijn beeld en 
gelijkenis, man en vrouw schiep Hij hen’

- Man en vrouw vormen samen een 
weerspiegeling van God en hebben samen een 
gedeelde opdracht

- 2. Héél de mens naar Gods beeld geschapen 
(inclusief het lichaam) 

- 3. De mens is binair geschapen (m/v)
- Seksuele differentiatie is door God gewild.

• ‘God tells us who we are – whether a man 
or a woman – through our bodies’ 
(Andrew Bunt)

• ‘There is no spectrum here. There is a 
functioning biological dichotomy between
male and female that enabels
procreation. In other words, what God 
calls  “good” is binary sexual
complementarity’ (Denny Burk)



- 4. De Bijbel spreekt over de mens als een eenheid:
- Toen maakte de HEERE God de mens uit het stof 

der aarde (mens, niet lichaam).
- Het lichaam is dus een intrinsieke dimensie van de 

menselijke persoon.
- De mens is een psychosomatische eenheid
- Mens is zijn lichaam: een belichaamde geest of 

een geestelijk lichaam

- 5. De Bijbel onderscheidt lichaam en ziel
- Hoewel niet te scheiden zijn ze wel 

onderscheiden: 
- ‘En vreest niet voor degenen, die het lichaam 

doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest 
veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan 
verderven in de hel’ (Matth. 10: 28)

• ‘We human beings are not just spirits, like the
angels, nor animated bodies like the animals, 
but are embodied spirits, or, if you will, 
spiritual bodies. We do not just have bodies; 
we are bodies’ (John Kleinig).

• ‘The key is to maintain the unity of the person 
while recognizing the Bible’s teachting on a 
dual aspect, signaled especially by what
happens at death’ (Robert Letham)



• De Schrift maakt onderscheid 
tussen man en vrouw (en gaat er 
dus vanuit dat mensen in staat zijn 
het verschil tussen beiden te zien).
• Deze passages gaan er vanuit dat 

het biologische geslacht bepaalt 
hoe de persoon dient te handelen. 
• Er is een organische relatie tussen 

biologisch geslacht en genderrol.

• Vrouw: ‘hulp’ (Gen. 2: 18), 
‘zwanger worden’ (Gen. 4: 1), 
‘baren’ (Gen. 4: 1), ‘onderdanig 
zijn’ (Ef. 5: 22) etc.  
• Man: ‘noemen’ (Gen. 2: 19), ‘vader 

en moeder verlaten’ (Gen. 2: 24), 
‘zwoegen’ (Gen. 3: 17), ‘hoofd’ (1 
Kor. 11: 3), etc. 



- Niet alleen is de mens binair geschapen, God wil dat de 
tweevoudigheid m/v ook tot expressie komt. 

- Biologisch verschil doet er toe in de genderexpressie (Deut. 22, 1 
Kor. 11).

- ‘What is gender normative is that one’s biological sex should
govern both one’s gender identity and expression’ (De Rouchie) 
o 1. Everyone needed to let their gender expression align with

their biological sex and
o 2. Everyone needed to guard against gender confusion, 

wherein others could wrongly perceive a man to be a woman
and a woman to be a man based on dress’. 
§ Gruwel voor de HEERE: 

§ ‘What make transgenderism abominable is that it
maligns humanity’s ability to reflect, resemble, and
respresent God rightly in this world’. 

Jason DeRouchie



• De Bijbel waardeert het lichaam als goed. 
• ‘Ik loof U omdat ik ontzagwekkend 

wonderlijk gemaakt ben…’ (Ps. 139). 
• Dat blijkt uit…

• De schepping..., 
• Het zesde gebod: Gij zult niet doden

• Positief: het (door God geschapen) lichaam 
verdient respect. 

• …de incarnatie
• …de opstanding van Christus,
• …de opstanding der doden.

• Daarom kunnen we niet met ons lichaam 
doen wat we willen.

• Ons lichaam is geen Lego, maar een 
kunstwerk waar je niet aan knutselen 
mag. 

Christianity is almost the only one of the
great religions which thoroughly
approves of the body  - which believes
that matter is good, that God Himself
once took a human body, that some
kind of body is going to be given to us
even in Heaven and is going to be an
essential part of our happiness, our
beauty and our energy’ (C.S. Lewis)



De opstanding
- De mensvisie van het OT (de mens als beelddrager van 

God) wordt bevestigd in de NT-ische leer van de 
opstanding. 

- De opstanding maakt van de mensleer een ‘eschatologisch 
thema’, verbonden aan de bestemming en toekomst van de 
mensheid (Gregory Glazov). 

- Laat zien dat het lichaam een intrinsieke dimensie van 
de menselijke persoon is.

- Rom. 8: 23 spreekt over de verlossing van het lichaam 
(niet: uit!)  

- Tussentoestand: is goed, maar niet volmaakt. 

- Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig 
naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden 
(…) wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, 
zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden (2 Kor. 5: 
2, 4).



Implicaties van de opstanding (1 Kor. 6)
• Het lichaam van christenen behoort de 

Opgestane toe en is bestemd voor 
opstanding.
• Het lichaam is (…) niet voor de hoererij, 

maar voor de Heere en de Heere voor het 
lichaam (vs. 13)

• En God heeft niet alleen de Heere 
opgewekt, maar zal ook ons opwekken door 
Zijn kracht (vs. 14).

• Dit is fundamenteel voor een theologie 
van het lichaam:
• Mijn lichaam is niet van mezelf…
• …maar van de Heere (‘duur gekocht’)
• …en daarom voor de Heere.
• Het zijn leden van Christus…
• …geheiligde tempels van de Geest…
• …bestemd voor de heerlijkheid van de 

opstanding.

• Het lichaam van een christen staat niet 
meer tot zijn eigen beschikking.
• ‘Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van 

Christus? Zal ik dan de leden van Christus 
nemen en die maken tot leden van een 
hoer? Volstrekt niet!’ (vs. 15)

• ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel 
is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u 
van God hebt ontvangen, en dat u niet van 
uzelf bent?’

• ‘U bent immers duur gekocht. Verheerlijk 
daarom God in uw lichaam en in uw geest, 
die van God zijn’.



• De genderhype is een 
cocktail van 
• ….extreem individualisme, 
• ….gevoelscultuur
• ….een zoektocht naar 

identiteit…
• ….maakbaarheidsdenken
• …vergaande technologische 

mogelijkheden
• En een utilistische ethiek (geluk 

als uitgangspunt). 

• Transgenderisme verraadt 
een dualistische visie:
• De geest wordt boven het 

lichaam geplaatst (dat als 
minderwaardig gezien wordt). 
• Bijbels gezien is dat onjuist: 

lichaam en ziel horen bij elkaar 
en vormen een eenheid. 



Verschil moet er wezen…
• Gender is vandaag een keuze.
• Maar biologische verschillen zijn onuitwisbaar.
• Een mens heeft 37,2 biljoen cellen. 

• 10 biljoen zijn hetzelfde (rode bloedcellen)
• De overige 27 biljoen zijn allemaal verschillend (xx, xy) 

• De verbindingen in de hersenen zijn anders en 
werken anders

• Man is groter/zwaarder en 30 % sterker dan vrouw
• Meisjes twee jaar eerder in de puberteit
• Mannen: grotere harten/longen, meer testosteron
• Mannen zien afstand en diepte betere, vrouwen 

kijken beter in het donker kijken en hebben beter 
visueel geheugen

• Huid van een man is dikker
• Vrouwen hoger percentage lichaamsvet… 



Een christelijke visie op het lichaam
- Bijbels gezien is de mens een substantiële eenheid van ziel en lichaam

- …een psychofysieke substantie (John Haldane) met zowel psychische aspecten 
(denken) als fysieke aspecten (lopen). 

- Je lichaam is dus niet accidenteel, maar essentieel onderdeel van wie je bent.
- ‘De persoon is ook zijn lichaam: het klopt niet te zeggen dat de persoon zijn lichaam heeft of 

verbonden is met een lichaam. (…) de menselijke persoon is een lichamelijke persoon en het 
menselijke lichaam is een persoonlijk lichaam (C. Caffarra).

- ‘We ervaren in ons niet twee gescheiden elementen naast elkaar, die verschillende handelingen 
ondersteunen, maar we ervaren onszelf als één subject dat denkt, wil, voelt en handelt’ (W.J. 
Eijk)

- ‘De mens is zijn lichaam, hoewel hij weet dat hij meer is dan dat alleen’ (Gabriel Marcel)

- Het lichaam is een intrinsieke dimensie van de menselijke persoon.
o Zo ook onze beleving: je zegt niet: ‘je doet mijn lichaam pijn’, maar ‘au, je doet me pijn’. 
o Schending van het lichaam (verkrachting) is schending van de persoon. 

- Wat men aan de persoon verschuldigd is, is men ook aan het lichaam 
verschuldigd. Wat men aan het lichaam verschuldigd is, is men ook aan de 
persoon verschuldigd. 
o Laatste verzorging aan het lichaam = laatste eer bewijzen aan die persoon. 



Verhouding ziel-lichaam
- We kunnen dus stellen: 

- a) De mens is meer dan zijn geest 
o Vgl. 2 Kor. 5: Er is een leven bij de Heere, maar zolang het 

lichaam niet is opgewekt is de verheerlijking niet af.
- b) De mens is meer dan zijn lichaam

- Openb. 6: 9-11: zielen onder het altaar, bewustzijn, maar 
geen lichaam. 

- Hoewel lichaam en ziel beiden essentieel zijn voor de menselijke 
persoon, is er sprake van een zekere prioritering van de ziel.

- De ziel kan leven zonder het lichaam, het lichaam niet zonder de 
ziel. 

- De ziel uit zich door het lichaam, materialiseert zichzelf door het 
lichaam (zoals gedachten gestalte krijgen in woorden). 

- Dat is geen vernedering voor de ziel, wel een verheffing van het 
lichaam. 
o Ze hebben elkaar nodig, grijpen in elkaar. 
o Voorbeeld: affecties. Gestalte van de geest, maar met 

lichamelijke reactie (boosheid, blijdschap etc.)

- De ziel, de persoon is dus aanwezig in het lichaam: in mijn 
seksualiteit, in mijn gender etc. 

‘If man has an immaterial soul, it is a soul 
which attains self-realization in 
concreteness, i.e. in forms of embodiment’ 
(G. Glazov).



Tot slot (1)

• We dienen waakzaam te zijn onze identiteit te laten bepalen 
door onze (trans)gevoelens. 
• Gevoelens zijn niet waardevrij, maar – net als alles – aangetast door 

de zonde. 
• Als er achter genderdysforie psychische stoornissen schuilen, is 

dat een reden des te voorzichtiger te zijn met gevoel als 
uitgangspunt te nemen.

• Psychiater Paul McHugh noemde transgevoelens ‘a mental
disorder’ en stelde 
• ‘…the idea of sex misalignment is simply mistaken – it does not

correspond with physical reality’ (The Wall Street Journal, 12 juni 
2014). 

• Hij vergelijkt genderdysforie met anorexia en boulima nervosa. 
• Waar het individu bevestiging zoekt van zijn gevoelens, stelt 

McHugh: 
• ‘Psychiatrists obviously must challenge the solipsistic concept that

what is in the mind cannot be questioned’. 

Paul McHugh, psychiater John Hopkins Hospital



Tot slot (2) 

• In onze samenleving is seksualiteit (onderdeel van) je 
identiteit geworden.

• Het is je eigen ‘project’ en maakbaar met het gevoel als 
leidende factor.

• Maar identiteit is niet iets dat je maakt, maar iets dat je 
ontvangt. 
• ‘…Christian identity, who we are is rooted in our relationship to

God, not in what we feel to be true, what we desire, or who we 
choose to be’ (Andrew Bunt).

• ‘We must resist the attempt to make our feelings into our
identity, and instead learn our identity from our Creator’ 
(Beeke/Smalley)

• Je identiteit is wat God zegt dat je bent: 
• ‘…our lives are defined by how we relate to God and his 

Word’ (Beeke/Smalley)
• Geschapen naar Gods beeld
• Gevallen in de zonde
• Geroepen in Christus 
• Geheiligd door de Geest

‘What we find inside doesn’t reveal who
we are’ (Andrew Bunt) 



1. Wat heeft u geleerd van deze lezing? Wat sprak u aan – vond u lastig of was u het niet mee eens?

2. ‘Ten diepste is de hele genderdiscussie een kwestie van (verkeerd verstane) identiteit’.

3. Hoe kan de kerk bijdragen aan een goede visie op het lichaam, tussen de klippen van over- en 
onderschatting? 

4. In hoeverre heeft de kerk zelf bijgedragen aan een negatieve visie op het lichaam?

5. ‘Ons lichaam is een wezenlijke dimensie van onze identiteit, daar mag je niet aan sleutelen’.

6. Hoe verklaart u de paradox tussen de grote vrijheid om geslachtsveranderingen toe te passen en het 
verbod op homoconversie? Of de drive om anorexiapatiënten te ontmoedigen hun denken te volgen en 
transgenders juist wel? 


