
Deze brochure biedt een kennismaking met het werk van  
de stichting Bijbels Beraad M/V en met belangrijke thema’s 
rondom man/vrouw, huwelijk en seksualiteit.

Man en vrouw
Een kennismaking met de 
thema’s van Bijbels Beraad M/V





Thema’s
• Gods beeld
• Huwelijk
• Single zijn
• Seksualiteit
• Homoseksualiteit
• Transseksualiteit
• Genderideologie
• Man en vrouw gelijkwaardig
• Man en vrouw verschillend
• Ouders en kinderen

• Meer informatie
•   Informatie over 

Bijbels Beraad M/V

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld 
van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze’ 

(Genesis 1:27).



Als er een baby geboren wordt, draagt hij 

allerlei kenmerken. Die zijn niet allemaal in één 

oogopslag duidelijk. Maar er is één kenmerk 

dat vrijwel altijd helder is en waarmee je baby’s 

op kunt delen in twee groepen, namelijk het 

geslacht. Er zijn jongetjes en meisjes, mannen en 

vrouwen. Je zou kunnen zeggen: zij vormen de 

bouwstenen voor de samenleving. 

Gods beeld



Dit is niet een toevallige 

ontwikkeling of een 

menselijk bedenksel. 

Nee, zo heeft God het 

geschapen. Het geslacht is 

een van de eerste dingen 

die ons in de Bijbel over de 

mens worden meegedeeld: 

‘En God schiep de mens 

naar Zijn beeld; naar het 

beeld van God schiep Hij 

hem; man en vrouw schiep 

Hij ze’ (Genesis 1:27).

Dit is dus van fundamentele 

betekenis. Niet alleen voor 

ons menselijk (samen)leven 

maar ook voor ons zicht 

op God, naar Wiens beeld 

Er staat dus veel op het 
spel, nu visies op man 

en vrouw, huwelijk 
en seksualiteit zo 

diepgaand veranderen.

wij geschapen zijn. In het 

geschapen zijn als man en 

vrouw, in de instelling van 

het huwelijk, in de orde 

van het gezin – in dit alles 

legt God iets neer van 

Wie Hij is en hoe Hij Zich 

tot mensen verhoudt. Wie 

dit in het geloof mag zien 

wordt verrijkt in de kennis 

van God, wie dit omkeert, 

verliest iets wezenlijks. Dat 

betreft zowel het evangelie, 

waarin God Zichzelf 

openbaart, als de wet, 

waarin Hij ons aanwijst hoe 

te leven.

Er staat dus veel op het 

spel, nu visies op man 

en vrouw, huwelijk en 

seksualiteit zo diepgaand 

veranderen. Daarom is er 

de stichting Bijbels Beraad 

M/V, en daarom bespreekt 

deze brochure enkele 

hoofdzaken waarvoor deze 

stichting wil staan.



Waar wordt in de Bijbel het belang van het 

verschil tussen man en vrouw het eerst 

duidelijk? In het huwelijk. Daarin maakt de Heere 

zichtbaar dat man en vrouw elkaar lichamelijk en 

geestelijk aanvullen en samen nodig zijn voor de 

uitbreiding van het menselijk geslacht.

Genesis 2 vertelt over de schepping van de 

eerste mensen. Na een man (Adam) schept God 

een vrouw (Eva). En zodra zij er is, brengt God 

haar bij Adam en maakt haar tot zijn vrouw. Dit 

huwelijk ligt aan de basis van alle huwelijken: 

Het huwelijk



‘Daarom zal de man zijn 

vader en zijn moeder 

verlaten en zijn vrouw 

aankleven; en zij zullen 

tot een vlees zijn’ 

(Genesis 2:24).

Hieruit blijkt dat het 

huwelijk volgens Gods 

bedoeling een levenslang 

verbond is tussen één 

man en één vrouw. Het 

huwelijk wordt beschermd 

door reinheid, bevestigd 

door trouw en versterkt 

door liefde. Waarbij liefde 

niet het verlengstuk is van 

het eigen geluk maar het 

zoeken van het welzijn van 

de ander.Dit brengt ook 

beperkingen aan.  

Samenwonen is in essentie 

geen publiek verbond, 

waarom dit door de 

kerk altijd is afgewezen. 

Echtscheiding doorbreekt 

de belofte van levenslange 

trouw, en is dus niet Gods 

bedoeling. Omdat het 

Het huwelijk wordt 
beschermd door 

reinheid, bevestigd 
door trouw en versterkt 

door liefde.

huwelijk exclusief is, is 

er geen ruimte voor een 

derde in een relatie en 

is pornografie een groot 

gevaar. Omdat het huwelijk 

bedoeld is voor man en 

vrouw, is een ‘homohuwelijk’ 

een onmogelijkheid.

Deze afgrenzingen zijn 

bedoeld ter bescherming 

van het huwelijk. Juist in 

de gebroken wereld na de 

zondeval is het huwelijk 

zo kwetsbaar en zo 

belangrijk! Niet alleen voor 

de zorg voor elkaar en voor 

nageslacht, maar ook als 

beeld van de relatie tussen 

Jezus Christus en Zijn Kerk 

(Efeze 5:22-24). 



God heeft de mens bij de schepping direct 

een plaats gegeven in een huwelijk. Ook in de 

rest van de Bijbel zien we wat een zegenrijke 

instelling het huwelijk is. Voor sommigen 

echter is het huwelijk niet weggelegd. Dit kan 

verschillende oorzaken of redenen hebben, 

zowel ongewild als gewenst (Mattheüs 19:12). 

Wie ongehuwd, dus als single, door het leven 

gaat, hoeft daarom nog niet ongezegend te zijn. 

Single zijn



God belooft Zijn zegen aan 

ieder die in Hem gelooft 

en in Zijn wegen gaat. 

Daarvoor is het huwelijk 

geen voorwaarde. 

In bepaalde gevallen is 

het juist andersom, dat de 

Bijbel opvallend positief 

spreekt over het leven als 

vrijgezel. Jezus Christus 

was Zelf ongetrouwd, om 

daarmee te laten zien dat 

Hij Zijn hele leven wijdde 

aan Zijn Kerk, Die Hij 

Zijn bruid noemt. In Zijn 

voetspoor hebben mensen 

als Paulus geleerd dat het 

een zegen kan zijn om 

ongetrouwd te zijn: ‘De 

ongetrouwde bekommert 

zich met de dingen van de 

Heere, hoe hij de Heere zal 

behagen’ (1 Korinthe 7:34).

Van een single vraagt 

God dezelfde reinheid als 

van een getrouwde – wat 

voor singles seksuele 

onthouding betekent. 

Wie ongehuwd, dus als 
single, door het leven 

gaat, hoeft daarom nog 
niet ongezegend te zijn.

Waarbij opgemerkt moet 

worden dat seksualiteit 

Bijbels gezien geen primaire 

levensbehoefte is. Een 

single heeft evenals een 

getrouwde behoefte aan 

echte relatie – wat de 

waarde van vriendschap 

onderstreept. De christelijke 

gemeente – als geestelijk 

gezin – speelt hierin een 

grote rol. En andersom 

kunnen alleenstaanden 

(zowel mannen als 

vrouwen) een belangrijke 

bijdrage leveren aan de 

opbouw van de gemeente.



Toen God de mens schiep, gaf Hij hem ook 

de gave van seksualiteit, het lichamelijke 

aspect van het verlangen naar een ander. 

Deze komt het diepst tot uitdrukking in de 

geslachtsgemeenschap tussen een man en 

een vrouw, die wordt beschreven als ‘tot één 

vlees (= lichaam) zijn’ (Genesis 2:24) en ‘(be)

kennen’ (Genesis 4:1). Waarmee de relatie wordt 

benadrukt. Seksualiteit floreert dan, en dan alleen, 

als de lichamelijke intimiteit gepaard gaat met 

geestelijke intimiteit.

Seksualiteit is bedoeld als een van de middelen 

Seksualiteit



die het huwelijk verdiepen 

en versterken. Ook heeft 

God haar gemaakt als de 

weg waarin er kinderen ter 

wereld komen.

Dat betekent ook dat 

seksuele gemeenschap niet 

plaats behoort te vinden 

vóór of buiten het huwelijk, 

zoals bijvoorbeeld blijkt uit 

het voorbeeld van Jozef en 

Maria. Vanwege haar kracht 

zal ze dan niet versterkend 

maar vernietigend werken. 

Vernietigend voor huwelijken 

en de samenleving en voor 

het beeld dat mensen van 

zichzelf en van anderen 

hebben.

Het doel is de 
bescherming van Gods 

goede gave van huwelijk, 
lichaam en seksualiteit. 

Seksualiteit buiten de door 

God gegeven grenzen 

heeft tegelijk een grote 

aantrekkingskracht op 

zondige mensen, wat 

we allemaal zijn. Om die 

reden waarschuwt de 

Bijbel: ‘Vliedt de hoererij’ (1 

Korinthe 6:18). Strijden voor 

seksuele reinheid is daarom 

onmisbaar. Dat betekent 

tegelijkertijd een strijden 

tegen seksuele onreinheid, 

zoals die naar voren komt 

in kleding, pornografie en 

dergelijke. Deze strijd is 

in onze verseksualiseerde 

samenleving intens maar 

geen doel op zich. Het doel 

is de bescherming van Gods 

goede gave van huwelijk, 

lichaam en seksualiteit. En 

daarmee het zuiver houden 

van de tempel van de Geest 

(1 Korinthe 6:19) en het 

beeld van de eenheid van 

Christus en Zijn bruidskerk 

(Efeze 5).



Homoseksualiteit is het ervaren van (seksuele) 

aantrekkingskracht tot personen van hetzelfde 

geslacht. In onze tijd wordt homoseksualiteit 

vaak positief gewaardeerd, soms ook binnen 

kerken. Toch is het niet Gods bedoeling. Dit 

wordt duidelijk als we zien hoe God man en 

vrouw geschapen heeft (scheppingsorde) en 

hoe Hij in de Bijbel spreekt over huwelijk en 

seksualiteit, waarin gemeenschap tussen twee 

mannen of twee vrouwen wordt afgewezen. Er 

kan daarom geen sprake zijn van het goedkeuren 

Homoseksualiteit



van homoseksuele relaties. 

Ook zijn om deze reden 

homoseksuele gevoelens en 

verlangens niet zondeloos. 

Dat betekent niet dat 

mensen met deze gevoelens 

zondiger zijn dan anderen. 

Alle mensen delen in de 

gebrokenheid ten gevolge 

van de zondeval, en 

homoseksualiteit is daar een 

intense uiting van.

Het erkennen van deze 

gebrokenheid betekent 

geen gelatenheid, laat staan 

toegeven aan de gevoelens. 

Een christen die ze heeft, 

erkent dat hij ertegen moet 

strijden. En dat hij geen 

ruimte kan geven aan een 

... nooit kan een kerk 
mensen afschrijven 

vanwege een (opvallende 
of diepliggende) 
zonde op zich.

homoseksuele relatie, ook al 

is dat ‘in liefde en trouw’. De 

Bijbel zegt duidelijk dat ‘die 

bij mannen liggen (…) zullen 

het Koninkrijk Gods niet 

beërven’ (1 Korinthe 6:9).

Van deze zonde is wel –net 

als van andere zonden– een 

weg terug. Er is vergeving 

(1 Korinthe 6:11) en reiniging 

van het hart., en zo een weg 

van kruis dragen achter 

Christus aan. 

Dus nooit kan een kerk 

mensen afschrijven 

vanwege een (opvallende of 

diepliggende) zonde. Zij die 

verlangen om in de weg van 

de Heere te gaan, hebben 

een volwaardige plaats in 

de christelijke gemeente. Zij 

kunnen daar tot voorbeeld 

zijn in zelfverloochening 

en mogen daar oprecht 

meeleven en liefdevolle 

warmte verwachten zoals 

een hechte familie die 

kan geven.



Homoseksualiteit gaat over het vallen op iemand 

van hetzelfde geslacht, bij transseksualiteit wil 

je zelf tot het andere geslacht behoren. Anderen 

zijn zo onzeker over hun identiteit dat ze zich 

binair noemen (iets er tussenin). Deze worsteling 

met wie we als mens ten diepste zijn, is een 

uiting van de gebrokenheid van de wereld na de 

zondeval.

Er is sprake van genderdysforie als iemand 

diepe onvrede heeft over het eigen geslacht. 

Er is sprake van een transgender als iemand 

Transgender



zich ook daadwerkelijk 

zo identificeert en gaat 

voordoen. Hier ligt vaak 

een diepgaande nood 

achter, wat onder andere 

resulteert in verhoogde 

zelfmoordcijfers. In deze 

gebrokenheid moet en kan 

de christelijke gemeente 

dicht bij iemand staan – 

zoals dat geldt voor iedere 

vorm van gebrokenheid.

Tegelijk zeggen we dat het 

onmogelijk is om van een 

man een vrouw te worden 

(of andersom). Dat heeft 

te maken met biologie (o.a. 

DNA), medische ethiek (o.a. 

vanwege het verminken 

van een gezond lichaam) 

en met de theologie (o.a. 

scheppingsorde). Het is 

Gods wil dat een man zich 

als man voordoet, en een 

vrouw als vrouw. Een tekst 

waarin die Bijbelse grondlijn 

praktisch wordt gemaakt is 

Deuteronomium 22:5: ‘Het 

De Bijbelse weg is (...): 
vrede vinden met het 
geslacht en lichaam 

waarmee God je 
gemaakt heeft... 

kleed van een man zal niet 

zijn aan een vrouw, en een 

man zal geen vrouwenkleed 

aantrekken’.

De Bijbelse weg is (zoals ten 

diepste voor ieder): vrede 

vinden met het geslacht 

en lichaam waarmee 

God je gemaakt heeft, 

in gehoorzaamheid aan 

Christus die uiteindelijk alle 

dingen nieuw zal maken. Dit 

neemt niet noodzakelijk de 

gevoelens weg, maar plaatst 

ze wel in hoger perspectief. 

Tegelijk vraagt dit van de 

christelijke gemeente veel 

invoelingsvermogen om 

recht te doen aan hen die 

moeite hebben met hun 

geslacht.



Zowel mensen met homoseksualiteit als 

transgenders zijn vertegenwoordigd in een 

tegenwoordig veelgebruikte afkorting (in diverse 

varianten): lhbtiq+. Dit is niet een afkorting 

die opkomt uit een Bijbels wereldbeeld. Je 

bent immers niet automatisch wat je voelt of 

wilt. Daarom is de uitspraak ‘ik ben homo (of 

trans)’ niet zo passend. Homoseksualiteit en 

genderdysforie vormen immers niet je identiteit 

(al zijn ze er wel onderdeel van). Lhbtiq+ is 

meer dan een onschuldige afkorting. Deze 

verzamelnaam is vooral uitdrukking van een 

nieuwe ideologie die vindt dat we op een andere 

manier naar de mens en seksualiteit moeten 

kijken dan de Bijbel dit doet. 

Deze genderideologie is niet alleen een vervolg 

Genderideologie



op de seksuele revolutie 

maar ook op het feminisme. 

Deze beweging vond 

dat vrouwen hetzelfde 

zouden moeten kunnen en 

willen doen als mannen. 

Vervolgens kwam de homo-

emancipatie, die vond dat 

iedereen zelf mocht kiezen 

om met een man of een 

vrouw een relatie aan te 

gaan. Ten slotte is er het 

transgenderisme, dat zegt 

dat je zelfs moet kunnen 

kiezen of je een man of een 

vrouw wilt zijn of iets daar 

tussenin. De werkelijkheid 

dat de mensheid opgedeeld 

kan worden in mannen 

en vrouwen is volgens 

de nieuwe opvatting 

verwerpelijk.

Daarmee is deze ideologie 

een ontkenning van de 

werkelijkheid van de 

schepping, verblinding 

omtrent de waarheid en een 

uiting van de vijandschap 

Deze genderideologie is 
niet alleen een vervolg 

op de seksuele revolutie 
maar ook op 

het feminisme. 

tegen God, zoals Paulus 

daarover schrijft: ‘hun 

onverstandig hart is 

verduisterd geworden’ 

(Romeinen 1:21).

Deze ideologie is in korte 

tijd dominant geworden in 

de hele westerse wereld en 

veroorzaakt veel verwarring 

door haar invloed op het 

onderwijs en de politiek. 

Daarom ligt hier een 

belangrijk aandachtspunt 

voor de kerk, waarbij het 

aankomt op het getuigen 

van God de Schepper en 

Verlosser, in waarheid  

en liefde.



Hoe meer de Bijbelse waarheden rondom man 

en vrouw onder druk staan, hoe dringender 

het wordt om de waarheid te belijden en in de 

praktijk te brengen.

Waar de wereld het verschil tussen man en 

vrouw op wil heffen, moeten we als kerken 

Man en vrouw 
gelijkwaardig



dit verschil juist duidelijk 

maken, omdat hierin Gods 

bedoeling tot uitdrukking 

komt. Maar daarin moeten 

we niet doorslaan. Alsof ons 

man of vrouw zijn de kern 

uitmaakt van wie we zijn. Of, 

alsof de man meer waard is 

dan de vrouw.

In de scheppingsgeschie-

denis lezen we dat er een 

absoluut verschil is tussen 

mens en dier, niet tussen 

man en vrouw. Man en 

vrouw zijn allebei evenzeer 

naar Gods beeld gemaakt, 

even diep gevallen en toch 

even nadrukkelijk het  

voorwerp van Zijn zorg.

In het werk van de 

... genade is voor man 
en vrouw en in Zijn 
gaven delen zowel 

mannen als vrouwen.  

verlossing wordt dit 

onderstreept. Christus 

was een Man, maar Hij is 

geboren uit een vrouw 

(Maria). Zijn genade is 

voor man en vrouw en in 

Zijn gaven delen zowel 

mannen als vrouwen. In de 

geloofsverbondenheid aan 

Christus ‘is geen man en 

vrouw; want gij allen zijt een 

in Christus Jezus’  

(Galaten 3:28).

Dit leert ons ook, dat het 

man- en vrouw-zijn niet 

het meest wezenlijke 

is wat over ons valt te 

zeggen. Mensen hebben de 

meest belangrijke dingen 

gemeenschappelijk. Wij zijn 

allen schepsel. Wij zijn allen 

zondaar. En voor wie gelooft 

geldt: wij zijn allen kinderen 

van God. Door het erkennen 

van deze gelijkwaardigheid 

worden verschillen niet 

weggenomen, maar krijgen 

zij wel hun juiste positie.



Gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid. 

Dat man en vrouw dezelfde waarde hebben, 

betekent niet dat ze ook hetzelfde zijn. In deze 

tijd moet dat extra nadrukkelijk onderstreept 

worden. God heeft man en vrouw welbewust 

een eigenheid en eigen plaats gegeven. En wij 

zijn geroepen dit te erkennen, op grond van de 

schepping, vanwege de zondeval, en vanuit de 

manier waarop God Zijn Kerk geroepen heeft. 

God geeft mannen en vrouwen dus elk hun 

eigen plaats. In de eerste plaats in het gezin, 

Man en vrouw 
verschillend



waar God de man geroepen 

heeft om als hoofd liefdevol 

gezag uit te oefenen en de 

vrouw in het bijzonder om 

als moeder voor kinderen 

zorg te dragen. En in 

het verlengde daarvan 

ook in de kerk, waar God 

mannen roept in het ambt. 

En ten slotte ook in de 

maatschappij, waar dit 

verschil de samenleving 

ordent.

De manier waarop het 

verschil tussen man en 

vrouw zichtbaar wordt, is 

deels ook cultureel bepaald. 

Er zijn door de eeuwen 

heen accentverschillen 

in de manier waarop 

families geordend zijn, 

hoe mensen zich kleden, 

et cetera. Maar dat doet 

aan de fundamentele 

ordening niets af. En we 

zijn geroepen ook in de 

culturele uitingen dit 

fundamentele zichtbaar te 

Gelijkwaardigheid is 
niet hetzelfde 
als gelijkheid. 

maken: in kleding, positie 

en rolverdeling. Dit komt op 

velen beperkend over, maar 

is juist bevrijdend. Immers, 

juist met het oog op 

Christus schrijft Paulus: ‘laat 

een ieder zijn eigen vrouw 

alzo liefhebben als zichzelf; 

en de vrouw zie dat zij de 

man vreze’ (Efeze 5:33).

Daarom mag en moet 

een man zijn man zijn 

met ere (uit)dragen, of 

hij nu getrouwd is of niet. 

Daarom mag en moet een 

vrouw haar vrouw zijn met 

ere (uit)dragen, of zij nu 

getrouwd is of niet.



God heeft de relatie tussen Christus en Zijn Kerk 

uitgebeeld door de verhouding van man en vrouw. 

Hij heeft de verhouding tussen God en de gelovige 

uitgedrukt door de verhouding van Vader en kind. 

Dat maakt het ouderschap zo belangrijk.

Het huwelijk is niet pas ‘af’ als er kinderen zijn. 

Kinderen zijn geen voorwaarde voor het huwelijk. 

Andersom geldt wel dat het huwelijk voorwaarde 

is voor het krijgen van kinderen.

Dit is een belangrijke reden waarom God het 

monogame huwelijk heeft ingesteld: ‘Waarom 

maar die ene [vrouw]? Hij zocht een zaad 

Gods’ (Maleachi 2:15). Het feit dat de Heere 

twee ouders gegeven heeft als geestelijke 

Ouders en kinderen



bescherming voor de 

kinderen laat de grote 

verantwoordelijkheid 

zien van het vader en 

moeder zijn. Het huwelijk 

staat normaliter, Bijbels 

gezien, vanaf het begin 

open voor de kinderzegen. 

Ouders zijn geroepen 

hun kinderen vanaf het 

eerste ogenblik (de 

conceptie) te beschermen. 

Zij zijn degenen die 

tot hun volwassen zijn 

verantwoordelijk zijn voor 

de opvoeding. En de band 

tussen ouders en kinderen 

blijft levenslang.

Hier raakt de abortuskwestie 

de thematiek van Bijbels 

Beraad M/V: prolife en 

profamily horen bij elkaar. 

De ontwikkeling waarbij 

de staat zich steeds meer 

bemoeit met de opvoeding 

moet worden afgewezen. 

Dat geldt ook voor 

nieuwe definities van het 

De band tussen ouders 
en kinderen blijft 

levenslang.

ouderschap, waarbij een 

kind niet langer één vader 

en één moeder zou hebben. 

Dit is tot oneer van God en 

tot schade van het geestelijk 

welzijn van de kinderen.

Wel weten we dat we 

in gebrokenheid leven. 

Sommige kinderen hebben 

door overlijden geen vader 

en/of moeder meer. Anderen 

leven in een gebroken gezin 

of zijn voor hun welzijn 

afhankelijk van pleegouders. 

Het is dan (en altijd) een 

zegen te mogen weten van 

de hemelse Vader. Tegelijk 

blijft ook bij de zorg in 

gebroken situaties het 

nodig in het oog te houden 

hoe God het ouderschap 

bedoeld heeft. 



Rondom alle thema’s 

zoals die in deze brochure 

zijn benoemd heerst 

in kerk en samenleving 

grote verwarring. Vanuit 

een gemeenschappelijke 

zorg en een gezamenlijk 

verlangen hebben 

christenen uit verschillende 

kerken elkaar gevonden, en 

besloten tot het oprichten 

van een platform waar 

deze thema’s doordacht 

en uitgedragen kunnen 

worden. Kort samengevat:

Het Bijbels Beraad Man/

Vrouw (BBMV) is in 

het leven geroepen om 

bij te dragen aan de 

Bijbelse bezinning over 

de verhouding van man 

en vrouw, huwelijk en 

seksualiteit ten behoeve 

van christenen, kerken en 

gemeenten in Nederland.

Deze toerusting is niet 

alleen binnenkerkelijk en 

Bijbels. Het Bijbels Beraad 

M/V doordenkt de vragen 

die vanuit de huidige 

cultuur op christenen 

afkomen en wil christenen 

toerusten om in deze 

samenleving vrijmoedig op 

te komen voor de Bijbelse 

waarheid. Hierbij zijn 

waarheid en liefde geen 

tegenstellingen maar twee 

Goddelijke waarden die 

we tegelijkertijd in het oog 

moeten houden. Alleen dan 

kan ons spreken en leven 

fungeren tot Gods eer en 

tot welzijn van de naaste.

Bijbels 
Beraad M/V



Boeken
De afgelopen tijd verschenen er verschillende 

boeken in samenwerking met Bijbels Beraad M/V:

R. Gilson, Vernieuwd en onveranderd. 

Uit de kast, opnieuw geboren, en dan?  

(ISBN: 9789087184759)

M. Klaassen en P. de Vries, Liefde die boven 

alles uit gaat. Wat zegt de Bijbel over (homo)

seksualiteit en identiteit? (EAN: 9789087183714)

B.A. Zuiddam (red.), Transgenderisme in Bijbels 

perspectief. Doordenking voor thuis, op school 

en in de kerk (EAN: 9789087187293)

Meer informatie



Momenteel worden de volgende boeken vertaald of 

heruitgegeven:

R. Campagne-Butterfield, Een onwaarschijnlijke bekering. 

Het verhaal van een hoogleraar Engels die het christelijk 

geloof ontdekt

L. Perry, Transgender to Transformed. A story of transition 

that will truly set you free

C.R. Trueman, Strange New World. How Thinkers and 

Activists Redefined Identity and Sparked the Sexual 

Revolution

Website
Op www.bijbelsberaadmv.nl worden bij alle in deze 

brochure genoemde thema’s meer boeken aangereikt. 

Ook zijn er inmiddels honderden artikelen te vinden, 

zowel Bijbelstudies, nieuwsberichten als verdiepende 

artikelen. Mocht u vragen hebben, uw verhaal kwijt willen 

of tips hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar 

info@bijbelsberaadmv.nl. 

Gegevens >



Bijbels Beraad M/V
Bestuur: A.C. Baan, ds. S.T. Lagendijk, W. van der Meer 

(penningmeester) ds. M. van Reenen, L. van der Tang 

(voorzitter), E.J. Verbruggen (secretaris), ds. P. de Vries

Visiegroep: ds. H.J. Agteresch (GG), ds. A. Bloemendal (PKN), 

J. Frinsel (UvB), ds. S. Jayasinghe (FBC), ds. D.E. van de Kieft 

(GGiN), ds. J.M.J. Kieviet (CGK), ds. O. Lohuis (UvB), ds. P. den 

Ouden (HHK), ds. C. Sonnevelt (GG), ds. J.R. Visser (GKN),  

ds. A.J. van Wingerden (OGGiN), C.N. van der Ziel (NGK)

Kernredactie: mevr. L. Bassa, C. Klaasse, ds. M. van Reenen

Lectores: dr. B.A. Zuiddam, dr. M. Klaassen

Website: www.bijbelsberaadmv.nl

Contact: info@bijbelsberaadmv.nl

Doneren: NL10INGB0006607383 

T.n.v. Stichting Bijbels Beraad M/V te Rhenen. 

Stichting Bijbels Beraad M/V is aangemeld als een ANBI

Werkgroep Struggel
Deze werkgroep, vooral bestaande uit ervaringsdeskundigen,  

biedt praktische toerusting rondom homoseksualiteit.

Website: www.struggel.nl

Contact: info@struggel.nl

Werkgroep TROOST
Deze werkgroep biedt praktische ondersteuning en 

bijeenkomsten voor hen die in de naaste omgeving te maken 

gekregen hebben met genderdysforie.

Contact: www.bijbelsberaadmv.nl/troost



Man en vrouw

Hoe moet je in verkeringstijd omgaan met 

seksualiteit? Wat nu als je er achter komt dat je 

homoseksuele gevoelens hebt? Of wanneer je 

als ouders hoort dat je zoon zichzelf als vrouw 

ziet? Op grond waarvan zou je als kerkenraad 

besluiten dat het ambt voorbehouden is aan 

mannen? Wat is het Bijbelse antwoord in een tijd 

waarin vrouwen haast gedwongen worden tot 

een betaalde baan? Hoe erg is het als een kind 

niet opgroeit met een vader en moeder maar 

met twee vaders?

Er zijn eindeloos veel van dit soort vragen.  

Ze lijken er wel steeds meer te komen. En ze 

raken bijna alle onderdelen van ons leven. 

In deze verwarring is Bijbels onderwijs 

onmisbaar. Deze publicatie geeft hiervoor  

een eerste aanzet op een tiental thema’s.

Deze brochure is een uitgave van 

Stichting Bijbels Beraad M/V.


