
 

 

Jaarverslag 2021 Bijbels Beraad M/V  
 
 
Het eerste jaar ligt achter ons 
 
In december 2020 werd Bijbels beraad Man/Vrouw opgericht. Het jaar 2021 was het eerste 
jaar dat we actief waren met diverse activiteiten om het Bijbelse geluid over man en vrouw te 
laten horen. Een kort overzicht van de activiteiten.  
 
 

Wat hebben we gedaan? 
 
• 863 reformatorische en evangelische kerkelijke gemeenten in Nederland ontvingen gratis 

het boek ‘Liefde die boven alles uitgaat’.  

• Vele kerken stuurde ons vervolgens bestellingen van dit boek. Hierdoor zijn 2750 boeken 
bijgedrukt. Er zijn zelfs enkele kerkelijke gemeenten die het boek geschonken hebben aan 
al hun gemeenteleden!  

• In samenwerking met Uitgeverij de Banier is het boek ‘Vernieuwd en onveranderd’ van 
Rachel Gilson uitgegeven, een seculiere lesbische vrouw die tot verandering komt.   

• Op 1 juli organiseerden we in Alblasserdam een conferentie over het thema 
Transgenderisme met toonaangevende sprekers waaronder Prof. Dr. Andreas Kinneging 
en ds. C. Sonnevelt. Ruim 200 deelnemers namen deel aan deze conferentie.  

• Op 9 september hebben we in een besloten conferentie de Bijbelse bezinning rond het 
thema Transgenderisme uitgewerkt met 51 leidinggevenden uit kerk en samenleving.  

• We hebben een aantal artikelen in o.m. het Reformatorisch Dagblad geschreven en 
deelgenomen aan een aantal discussies om het Bijbels geluid te laten klinken.  

• We hielden tientallen spreekbeurten op scholen en in kerken, bijvoorbeeld bij 
presentaties van de nieuwe notitie van de VGS over sociale veiligheid, en bezinningsdagen 
voor leerlingen en personeel.  

• Er is een goed gevulde website opgezet die meer dan 2500 keer per maand wordt 
bezocht. Een redactieteam zorgt ervoor dat wekelijks nieuwe artikelen worden geplaatst, 
waaronder iedere week een commentaar.  

• Wekelijks wordt een nieuwsbrief verspreid die inmiddels aan meer dan 1000 lezers wordt 
toegestuurd.  

• Per 1 juni prof. dr. B.A. (Benno) Zuiddam verbonden aan Bijbels Beraad M/V. Prof. 
Zuiddam verricht voor twee dagen per week werkzaamheden voor Bijbels beraad die 
vooral bestaan uit het publiceren over Bijbelse thema’s op het terrein van Bijbels beraad 
M/V en het toerusten van de kerkelijke achterban.  



 

 

• In de tweede helft van 2021 is werkgroep Struggel van start gegaan die bestaat uit enkele 
jonge christenen met een homoseksuele gerichtheid die hierin een Bijbelse weg willen 
gaan. Struggel wil op basis van de Bijbel een vraagbaak zijn voor christenen die nauw 
betrokken zijn bij het thema homoseksualiteit in kerk, school en gezin. 

 

Vooruitblik naar 2022  
 

• In het nieuwe jaar zal het jaarthema Man/Vrouw centraal staan in de Bijbelse bezinning 
vanuit Bijbels beraad M/V. We willen bestuderen en voor het voetlicht brengen hoe de 
Bijbel aankijkt tegen de posities van man en vrouw, welke cultuur-historische 
veranderingen hebben plaats gevonden en welke uitdagingen daaruit komen voor 
Christelijke mannen en vrouwen. Er zullen enkele conferenties worden georganiseerd met 
relevante sprekers.  

• In het voorjaar zal een boek over Transgenderisme worden gepubliceerd onder redactie 
van Prof. Benno Zuiddam. Hieraan wordt meegewerkt door o.m. Prof. Andreas Kinneging, 
Ds. C. Sonnevelt en Drs. E. Van Hoek. Daarnaast zullen enkele boeken opnieuw worden 
uitgegeven, waaronder de biografie van Rosalia Butterfield, en werken we aan de 
vertaling van diverse boeken.  

• De werkzaamheden van de werkgroep Struggel zullen in 2022 worden uitgebreid. De 
werkgroep wordt vooral gevonden door familieleden en school maar wil ook graag direct 
betrokkenen helpen in 2022. Er zal ook een werkgroep starten voor ouders van kinderen 
met transgendergevoelens. Ook  ons netwerk in Europa en in Amerika willen we 
uitbouwen. Daarnaast zullen we onze website (verder) professionaliseren, en streven we 
naar aanstelling van een redacteur.  

• De website zal vernieuwd worden mede op basis van feedback van lezers.  

• De organisatie zal versterkt worden door benoeming van een tweede lector naast Dr. B.A. 
Zuiddam. Daarnaast hopen we iemand part-time te benoemen die operationele 
ondersteuning kan verlenen.   

 
Bestuur Bijbels beraad M/V  
E info@bijbelsberaadmv.nl  
W www.bijbelsberaadmv.nl  
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