
Huwelijk in onze moderne tijd 

Bijbelkring (Avond 5) – door ds. A. de Wit 

 

Introductie 

Tijdens de vorige bijeenkomst stonden we stil bij het huwelijk in Bijbels licht. We zagen dat het christelijk huwelijk 

te maken heeft met: (1) veilige verbondenheid met elkaar, (2) elkaar dienen waarbij het voorbeeld van Jezus 

Christus leidend is en (3) elkaar trouw zijn.  

 Wordt bovenstaande gedachte over het christelijk huwelijk naar uw idee voldoende naar voren gebracht 

in onze kerkelijke gemeente? Zo ja, op welke manier? Zo nee, wat zou er moeten veranderen? 

In onze tijd spreekt het niet langer vanzelf dat stelletjes kiezen voor het huwelijk en/of de kerkelijke inzegening 

van hun huwelijk. Vanuit praktische overwegingen kiest men ervoor om eerst een tijd samen te wonen alvorens te 

trouwen. We zien dit gebruik de laatste jaren steeds meer toenemen. Daarnaast zijn er stellen die ervoor kiezen 

om een samenlevingscontract op te stellen of hun partnerschap te laten registreren.  

Deze nieuwe vormen van samenleven bepalen ons ook bij de vraag wat de waarde is het burgerlijk huwelijk en in 

het verlengde daarvan het kerkelijk huwelijk. Om dat te ontdekken onderzoeken we eerst wat de verschillen 

tussen deze samenlevingsvormen zijn. 

 Samenwonen 

Samenwonen is de eenvoudigste manier van samenleven. Men trekt gewoon bij elkaar in zonder verdere 

afspraken te maken of vast te leggen. 

 Samenlevingscontract 

Een iets verdergaande vorm van samenwonen is die waarbij een samenlevingscontract wordt opgesteld. 

Dit wordt (meestal) bij de notaris gedaan. In het samenlevingscontract worden bepaalde afspraken 

vastgelegd. Bijvoorbeeld over de kosten van het levensonderhoud, het gebruik van bankrekeningen en 

verdeling van bezittingen bij eventuele beëindiging van de relatie. Wanneer er kinderen geboren worden 

in deze relatie moet de vader elk kind afzonderlijk erkennen wil het kind recht hebben op een wettelijk 

erfdeel. Hij is dan nog geen wettelijk vertegenwoordiger. Dat is hij pas als hij het ouderlijk gezag heeft 

aangevraagd. Een samenlevingscontract is ook nodig om partnerpensioen te ontvangen.  

 Geregistreerd partnerschap 

Deze vorm van samenleven licht dicht in de buurt van een huwelijk. Het geregistreerd partnerschap wordt 

gesloten op het gemeentehuis door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij een geregistreerd 

partnerschap heeft men automatisch een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar (bijv. 

onderhoudsplicht en erfrecht). Bij een huwelijk of een partnerschap staat bij de burgerlijke stand van de 

overheid geregistreerd dat u partners bent. Bij een huwelijk of een partnerschap hebben de partners 

automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die geboren worden in die relatie. 

 (Christelijk) Huwelijk 

Het huwelijk is de meest vergaande vorm van samenleven. U bent verplicht om elkaar het ‘ja-woord’ te 

geven (i.t.t. geregistreerd partnerschap). Een huwelijk kan alleen via de rechter ontbonden worden (een 

partnerschap zonder minderjarige kinderen kan buiten de rechter om beëindigd worden). Het 

geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed. Tenslotte: een huwelijk wordt overal ter 

wereld erkent. 

Hoe moeten we deze ontwikkelingen duiden? Welke vorm van samenleven past het beste bij de manier waarop er 

in de Bijbel gesproken wordt over relaties? Welke keuze(s) hebben we als christen te maken wanneer we het 

huwelijk hoog willen houden? 



Laten we daarvoor eerst kijken naar hoe er in de Bijbel over het huwelijk gesproken wordt. Het eerste wat daarbij 

opvalt is hoe vaak en hoe positief er over het huwelijk gesproken wordt in de Bijbel. Hoewel er in het 

scheppingsverhaal niet (letterlijk) over een huwelijk gesproken wordt, is de opdracht tot het één-worden van man 

een vrouw een instelling van God (Gen 2,24). Uiteraard lezen we in de Bijbel niets over een huwelijkssluiting door 

de (burgerlijke) overheid, maar de huwelijkssluiting vond wel plaats in een openbare samenkomst van de 

gemeenschap. Bijbels gezien is het huwelijk ook geen zakelijk contract, maar een levenslange verbintenis van 

liefde en trouw.  

Er wordt in de Bijbel ook veel gesproken over de ceremonie van de bruiloft zelf. In Jesaja 61,10 lezen we over 

feestelijke versiering. Jezus deed Zijn eerste wonder op een bruiloft (Joh. 2). Enkele van Jezus’ gelijkenissen 

hebben de bruiloft en het bruiloftsmaal (Luk. 14,8; Mat. 22,1-14) of bruiloftsgasten (Mar. 2, 18vv) tot onderwerp.  

Wat verder opvalt is dat de Bijbel spreekt over het huwelijk als een verbond (Spreuken 2,17; Maleachi 2,14). 

Hetzelfde woord waarmee de verhouding tussen God en Zijn volk aangeduid wordt. Paulus vergelijkt de relatie 

tussen man en vrouw in het huwelijk met de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Tot slot lezen we in 

Openbaring 19 over de Bruid die zich gereed gemaakt heeft voor de bruiloft van het Lam. 

Wanneer we deze gegevens vergelijken met de eerder genoemde samenlevingsvormen dan vallen enkele dingen 

op. De Bijbel spreekt over het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Deze relatie is een afspiegeling van 

de relatie die er is tussen Christus en Zijn gemeente. Dan zegt het ook iets over het unieke van de huwelijksrelatie 

en heeft het verschillende implicaties: 

 De relatie in het huwelijk is exclusief. Daar is geen ruimte voor een derde of vierde (zoals sommigen voor 

willen stellen). 

 Het unieke van de exclusieve en unieke relatie in het huwelijk betekent ook dat deze relatie voor de duur 

van het leven is. Als God een God van trouw is in relatie tot ons mensen, vraagt Hij dat ook van ons in 

relatie tot Hem én elkaar!  

 Het maakt de gemeenschap tussen man en vrouw tot een totale gemeenschap die heel het leven omvat. 

Je hebt de ander niet gedeeltelijk, maar volledig lief.  

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat er een verschil is tussen meer vrijblijvendere vormen van samenleven (bijv. 

samenwonen, samenlevingscontract) en minder vrijblijvende vormen (bijv. partnerschap en huwelijk). Daarbij is 

het een gegeven (uit onderzoeken van SCP) dat niet-gehuwde samenwonenden veel vaker uit elkaar gaan dan zij 

die voor een huwelijk kozen.  

De vraag die hierbij ook naar voren komt is: heb je daarvoor een huwelijkssluiting nodig? Je kunt elkaar toch diep 

in de ogen kijken en elkaar trouw beloven? Is dat minder gemeend? Ben je dan niet voor God getrouwd? Gezien 

voorgaande is er alles voor te zeggen om het uitspreken van de trouwbelofte ten overstaan van getuigen te doen. 

Waarbij het gewicht van de belofte gevoeld en ervaren wordt, maar waar je ook op aanspreekbaar bent (en wilt 

zijn!). 

Het publiek uitspreken heeft ook te maken met het karakter van het huwelijk als een verbond. Het wordt daarmee 

publiek. Er zijn getuigen. De rechten en plichten worden benoemd en door elkaar aanvaard. Uiteraard is de 

vormgeving hiervan grotendeels bepaald door de cultuur waarin wij ons bevinden. In onze tijd is het ook van 

belang om de begrippen van liefde en trouw niet los te maken van Gods liefde en trouw. 

Tot slot een laatste vraag: wat is de meerwaarde van een kerkelijke inzegening? Allereerst vanwege het feit dat 

een huwelijksdienst geen familie aangelegenheid is, maar een gemeente aangelegenheid. Het bruidspaar maakt 

deel uit van het lichaam van Christus en trouwt als leden van de gemeente. Met elkaar bidden en danken we voor 

Gods aangezicht voor dit huwelijk. Zo is de gemeente van Christus medegetuige van dit huwelijk en draagt zij ook 

mede verantwoordelijkheid voor het huwelijk dat bevestigd en ingezegend wordt.  

We lezen Maleachi 2:6-10 en 1 Korinthe 6:12-20 



Vragen: 

 Over moderne samenlevingsvormen: In onze tijd zijn er veel nieuwe vormen van samenleven die er 

vroeger niet waren. Hoe staat u daar tegenover? Vindt u het acceptabel dat jonge mensen ervoor kiezen 

om eerst samen te wonen (of partnerschap aan te gaan) alvorens te trouwen? Wellicht mede ingegeven 

door financiële overwegingen? 

 Over het unieke van het christelijk huwelijk: Waarin verschilt het christelijk huwelijk (en ook de inzegening 

daarvan) volgens u van andere samenlevingsvormen? 

 Over de instelling van het huwelijk: we geloven dat het huwelijk een inzetting van God is en niet een 

bedenksel van ons mensen. Wat betekent dit voor de manier waarop je naar het huwelijk 

toeleeft/toegeleefd hebt? 

 Over het publieke karakter: kunt u aangeven wat de meerwaarde is van het publieke karakter van het 

huwelijk? Heeft u daar ervaring mee dat het publieke karakter helpend is/kan zijn in een huwelijk?  

 Over het huwelijk als verbond: de relatie (verbond) tussen man en vrouw in het huwelijk is een 

afspiegeling van de relatie die er is tussen Christus en Zijn gemeente. Het ‘tot een vlees’ worden is in onze 

tijd gereduceerd tot een onderonsje. Trouwen is ook een zaak van de christelijke gemeente en een 

verantwoordelijkheid van de gemeente voor haar leden. Samenwonen is geen openbare gelegenheid, er 

wordt geen (publiek) ja-woord uitgesproken en geen belofte van trouw afgelegd ten overstaan van 

getuigen. Hoe kunnen we toch als christelijke gemeente het huwelijk als instelling van God hoog houden? 

 Stelling: Als we in de christelijke gemeente spreken over regeltjes rondom trouwen en samenwonen dan 

hebben we het Bijbelse onderwijs over het huwelijk niet begrepen. 

 Stelling: In onze tijd kiezen voor het huwelijk is tegen de stroom in gaan. 

 Stelling: als een stelletje tot geloof in Jezus Christus is gekomen en Hem aanvaard heeft als Heere van hun 

leven, zou dat het belangrijkste moeten zijn in hun leven. Niet de datum van hun bruiloft, of de grootte 

van het feest. 

 



Het huwelijk gebroken 
Bijbelkring (Avond 6) – door ds. W. Meijer 

 

Introductie 

“…tot de dood u zal scheiden…” Met deze woorden beloven bruid en bruidegom elkaar trouw te zijn totdat de 

dood een einde maakt aan hun huwelijk. Dat is een heel duidelijke manier om de duurzaamheid van het huwelijk 

aan te geven. Het is in overeenstemming met de woorden van Jezus in Mattheus 19:6 - Dus, wat God 

samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Vanuit de Bijbel gezien is het huwelijk een verbintenis voor 

het leven. Het verbreken van deze verbintenis mag dus niet plaatsvinden. Ruim 10 jaar geleden verscheen er een 

boekje met de titel: Toch gescheiden. Het kan eigenlijk niet, het mag eigenlijk niet, maar het gebeurt toch. Wat 

zegt de Bijbel over echtscheiding? Kan het soms wel? Zijn er aanvaardbare gronden voor echtscheiding? 

 

- Een eerste verkenning: Hoe kijken wij aan tegen echtscheiding? Kan het soms wel? Zijn we het 

langzamerhand gaan accepteren dat het gebeurt? 

 

Wat zegt de Bijbel? 

 

Deuteronomium 24:1-4 

In dit gedeelte wordt de echtscheidingsbrief genoemd. Wanneer een man zijn vrouw wegstuurt, geeft hij haar een 

echtscheidingsbrief mee. Aan de ene kant was dit voor de man een rem om zijn vrouw lichtvaardig weg te sturen. 

Aan de andere kant was dit voor de weggestuurde vrouw een bewijs dat zij vrij was en een nieuw huwelijk kon 

aangaan. In Mattheus 19 in een gesprek van de Farizeeën met Jezus (zie hieronder) doen de Farizeeën alsof Mozes 

hier een soort wet instelt om echtscheiding te regelen. Maar daar gaat dit gedeelte niet over. De praktijk van de 

scheidbrief bestond, maar in Deut.24 gaat het vooral om vs.4: Een weggestuurd vrouw, die opnieuw getrouwd is 

en opnieuw weggestuurd is of weduwe geworden is, mag niet door haar eerste man teruggenomen worden. 

Doordat ze met een andere man getrouwd geweest is, is de relatie met haar eerste man definitief verbroken. 

Onduidelijk is wat er bedoeld wordt met “iets schandelijks” in vs.1. Het gaat hier niet om overspel, want dan zou er 

geen sprake zijn van wegsturing, maar van steniging. 

Dit bijbelgedeelte maakt duidelijk dat er in de praktijk sprake was van gebroken huwelijken, maar dat er wel een 

regeling was d.m.v. de echtscheidingsbrief, die een zekere bescherming gaf aan de vrouw.  

 

Maleachi 2:13-16 

Israël brengt offers aan God met tranen en zuchten, zodat het allemaal echt gemeend lijkt. Maar God antwoordt 

niet. Misschien merken ze dat doordat de graanoogst mislukt. Ze vragen zich af: Waarom luistert God niet? Het 

antwoord is: Jullie zijn ontrouw geweest aan “de vrouw van uw jeugd”. Bedoeld is de vrouw waarmee je 

getrouwd bent en waarbij God getuige geweest is van deze verbintenis. Mannen hebben hun vrouw weggestuurd, 

misschien met een beroep op de echtscheidingsbrief uit Deut.24. Maar God zegt, dat Hij het wegsturen haat. In dit 

gedeelte wordt nog eens duidelijk, dat God niet wil dat de huwelijksband verbroken wordt. 

 

Mattheus 19:3-12 (zie ook: Mattheus 5:31,32) 

De Farizeeën komen niet met een echte vraag over het huwelijk, maar ze proberen met dit onderwerp Jezus iets 

te laten zeggen waardoor zij Hem kunnen beschuldigen. Op de vraag of een man zijn vrouw om allerlei redenen 

mag verstoten, grijpt Jezus terug op de scheppingsordening in het begin. Het uitgangspunt is dat God man en 

vrouw geschapen heeft om met elkaar een verbintenis aan te gaan en een hechte eenheid te vormen. Het is alsof 

God zelf deze twee mensen samengevoegd heeft. En dan moeten wij, mensen, daar geen scheiding aanbrengen. 

Vanuit deze oorsprong is het opbreken van een huwelijk dus een onmogelijkheid. 

Maar de Farizeeën wijzen dan op de echtscheidingsbrief van Mozes. Dat geeft toch een opening om een vrouw 

weg te sturen en het huwelijk te beëindigen. Uit de woorden van Jezus blijkt dat Mozes het weg sturen met een 

echtscheidingsbrief toegestaan heeft, maar daarmee nog niet goedgekeurd heeft. En dan valt de uitdrukking “de 

hardheid van uw hart”. Echtscheiding kan niet, maar omdat wij zondige mensen zijn, ontstaan er situaties die 

leiden tot echtscheiding. Maar van het begin af is het niet zo geweest. 

Jezus noemt één uitzondering, die echtscheiding wel mogelijk maakt: Wanneer er sprake is van hoererij. Wanneer 

een van de twee huwelijkspartners vreemd gaat, een relatie met een ander aangaat. Wanneer degene die dit doet 



tot inkeer komt, hoeft er van echtscheiding geen sprake te zijn, maar overspel is wel een legitieme grond voor 

echtscheiding. 

 

1 Korinthe 7:7-16 

In dit gedeelte spreekt Paulus soms op basis van een woord direct ontleend aan Jezus, en soms spreekt hij zelf 

woorden onder inspiratie van de Heilige Geest. In beide gevallen hebben zijn woorden hetzelfde gezag. 

Gehuwden moeten niet scheiden en als dat toch gebeurt, moeten zij ongetrouwd blijven. Dit sluit aan bij de 

woorden van Jezus in Matth.19. Dan bespreekt hij de situatie waarbij in het huwelijk de een gelovig is en de ander 

niet. Het gaat dan kennelijk over iemand, die na de huwelijkssluiting tot geloof gekomen is. De gelovige hoeft niet 

te scheiden van de ongelovige, maar als de ongelovige weg wil bij de gelovige, laat dat dan maar gebeuren. De 

gelovige die achterblijft is vrij om daarna een nieuw huwelijk aan te gaan. Hiermee is dus naast overspel een 

tweede legitieme grond voor echtscheiding gegeven. 

 

Een stem uit de kerkgeschiedenis: Martin Bucer (1491-1551) 

Martin Bucer geldt naast Luther en Calvin en anderen als een van de reformatoren van de kerk. Bucer was dat met 

name in Straatsburg. Ik noem hem hier omdat hij in zijn tijd al spraakmakende opvattingen had over huwelijk en 

echtscheiding. Veel van zijn tijdgenoten vonden hem veel te ruim in zijn opvattingen over echtscheiding. Bucer zag 

veel meer ruimte voor legitieme echtscheiding dan gebruikelijk was in kerkelijke kringen. Dat heeft te maken met 

de opvatting van Bucer over wat een huwelijk is. Bij een huwelijk gaat het volgens hem niet om de uiterlijke 

verbintenis, maar om de innerlijke band van de liefde en de daaruit voortvloeiende bereidwilligheid om het leven 

met elkaar te delen, zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak. Wanneer de liefde ontbreekt en wanneer er geen 

sprake meer is van seksuele gemeenschap, door ziekte of door onwil, is er in feite geen sprake meer van een 

huwelijk en is de echtscheiding al een feit. Omdat gescheiden mensen gevaar lopen dat zij zich op seksueel gebied 

niet kunnen beheersen, is het goed dat zij de mogelijkheid hebben om een nieuw huwelijk aan te gaan.  

 

Om te bespreken: 

 

1. Stelling: Wat God samengevoegd heeft moet niet de mens scheiden. Echtscheiding is dus altijd 

verkeerd. 

 

2. Soms loopt een huwelijk zo helemaal vast dat gezegd wordt: Deze mensen hadden nooit met elkaar 

moeten trouwen. Het trouwen was een vergissing en dat wordt nu recht gezet. Is dat een goede 

grond voor echtscheiding? 

 

3. De “hardheid van het hart” was volgens Jezus de aanleiding voor het toestaan van de 

echtscheidingsbrief door Mozes. Op welke manier kan de “hardheid van het hart” ook nu een 

argument zijn voor een echtscheiding? 

 

4. Stelling: Wanneer er in een huwelijk sprake is van psychische of fysieke mishandeling dan is 

echtscheiding geoorloofd en zelfs de aangewezen weg. 

Bucer: Soms is echtscheiding nodig om erger te voorkomen. 

 

5. Hoe denk je over hertrouwen na echtscheiding? Wanneer wel en wanneer niet? 

 



Homoseksualiteit 
Bijbelkring (Avond 7) – door ds. K.M. Teeuw 

 

Introductie 

Vanavond reflecteren we op het thema ‘homoseksualiteit’. Een thema dat zowel persoonlijk als in de gemeente 

gevoelig kan liggen. Daarom is het goed om aan het begin van de avond af te spreken dat we op een liefdevolle 

manier over het onderwerp proberen te spreken. Daarbij beoordelen of veroordelen we elkaar niet en proberen 

we vooral op zoek te gaan naar wat Gods bedoeling met ons leven, juist als je van dichtbij met homoseksualiteit te 

maken hebt. Eerst enkele vragen om te ontdekken hoe thema onder ons leeft: 

 

Gespreksvragen 

- Ongeveer 4-7 procent van de jongeren komt gaandeweg tot de ontdekking: ik ben niet heteroseksueel 

maar homoseksueel. Daarbij voel je je mentaal en fysiek aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht. 

Hoe ben jij persoonlijk bij het onderwerp homoseksualiteit betrokken? Ken je gemeenteleden, vrienden of 

familie die hiermee te maken hebben? Of weet je er wellicht van in je persoonlijke leven? Fijn als u in alle 

kwetsbaarheid één en ander wilt delen… 

- Als een tiener tot de ontdekking komt homoseksueel te zijn, vindt hij of zij dat doorgaans uiterst complex. 

Een reactie kan zelfs zijn: ‘Dat wil ik niet’. Wat zullen mijn vrienden ervan vinden? Hoe reageren mijn 

ouders en verdere familie? Wat vindt God van mij? Vraag om over door te spreken: Stel dat een bekende 

van jou op een dag uit de kast komt, hoe zou in eerste instantie reageren? 

 

Bijbelse bezinning 
Over homoseksualiteit wordt op allerlei niveaus nagedacht. Wetenschappers doen veel onderzoek naar 

achtergronden ervan. Is homoseksualiteit terug te voeren op genetica (het DNA) of epigenetica (verandering in 

genen door omstandigheden)? Tot op heden levert dit nog geen echt harde onderzoeksresultaten op en is het de 

kunst om wijs om te gaan met fragmentarische kennis van zaken.1 Een ander niveau waarop veel over 

homoseksualiteit wordt nagedacht is het maatschappelijke-culturele vlak. Het thema is veelvuldig aan de orde in 

de media, in debatten, in de politiek. Ik schrijf deze bijbelstudie in de decembermaand, en er gaat geen dag voorbij 

of het gaat over het WK-voetbal in Qatar. De vraag is of wereldleiders, als ze wedstrijden bijwonen, een onelove-

bandje moeten dragen of niet. Allerlei belangen botsen op elkaar. In onze Nederlandse samenleving is de LHBTIQ-

gemeenschap uitgegroeid tot een invloedrijke beweging. In de kerk denken we op nog weer een ander level over 

het thema na. Beslissend is wat Gods bedoeling is met homoseksualiteit. In deze bijbelstudie gaan we daarnaar op 

zoek door op de volgende drie vragen in te gaan: 1) Wat zegt de Bijbel erover? 2) Hoe beluisteren we Gods Woord 

vandaan? 3) Welke taak ligt hier voor ons als christelijke gemeente? Op alle drie deze vragen gaan we in de 

volgende paragrafen uitgebreider in. 

 

1. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? 
a) In de Torah wordt het praktiseren van homoseksualiteit streng verboden en afgekeurd: ‘U mag niet 

slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt’ (Lev. 18:22); ‘Wanneer een man met 

een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks 

gedaan’ (Lev. 20:13). Soms wordt dit verbod genuanceerd door te zeggen dat het hier gaat om 

vormen van homoseksualiteit buiten een relatie van liefde en trouw om, en mogelijk zelfs over 

vormen van tempelprostitutie. Dan zou het praktiseren van homoseksualiteit als zodanig niet worden 

verboden, maar alleen de uitwassen ervan. Toch zijn deze nuances niet steekhoudend. Beide teksten 

uit Leviticus bevatten wetscodes die voor Israel altijd en overal geldig zijn. Er is slechts één conclusie 

mogelijk: volgens de Torah is het praktiseren van homoseksualiteit niet Gods bedoeling. 

 

b) De christelijke kerk verwerkt het onderwijs uit de Torah over homoseksualiteit in het Nieuwe 

Testament. Sporen ervan treffen we aan bij Paulus. In de Eerste Korinthebrief doet hij uit de doeken 

 
1 Ad de Bruijne, Verbonden voor het leven. Een theologisch-ethisch voorstel rond homoseksualiteit en seksuele diversiteit, 2022, 198-

230. 



dat we als christen geroepen worden met ons lichaam God te verheerlijken. In dat kader stelt hij de 

kritische vraag: ‘Weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal 

niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, 

dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven’ (1 

Kor. 6:9-11, zie ook de vergelijkbare tekst uit 1 Tim. 1:10). Een andere relevante tekst in dit verband is 

het besluit van het apostelconvent waar de vraag centraal staat of en hoe christenen uit de 

heidenvolken de joodse Torah moeten houden. Veel reinheidswetten verdwijnen in het licht van 

Christus’ kruis voor heidenchristenen naar de achtergrond. Maar wat actueel blijft is: ‘Want het heeft 

de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat 

u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij’ (Hand. 15:28,29). De 

meeste bijbeluitleggers zeggen dat met ‘hoererij’ alle seksuele overtredingen worden bedoeld, zoals 

opgesomd in Leviticus 18:6-30.2 Zowel Paulus als het apostelconvent blijven de actualiteit van de 

verbodsteksten van de Torah onderstrepen. Opvallend is dat Jezus zelf in de Evangeliën niets over 

homoseksualiteit zegt. 

 

c) Er is nog één bijbeltekst die aparte bespreking verdiend, en dat is Romeinen 1 vers 24-27. In dit 

belangwekkende hoofdstuk beschrijft Paulus het morele verval van het Romeinse Rijk. Dan signaleert 

hij dat God op een verborgen manier (buiten de bijbelse openbaring om) zijn morele bedoelingen 

bekend maakt (Rom. 1:20, vgl. Hd. 17). Tegelijk is er sprake van verval. God laat de cultuur en mensen 

hun gang gaan. Gevolg daarvan is dat ze overgeven worden aan hun eigen begeerten en 

hartstochten. Dat maakt dat ‘vrouwen de natuurlijke omgang hebben vervangen door de 

tegennatuurlijke’ en dat ‘mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgeven, zij zijn in wellust 

voor elkaar ontbrandt’. Een interessant detail is dat we hier als enige keer lezen over lesbische 

gelijkslachtelijkheid, de nadruk ligt verder in de Schrift altijd op mannelijke homoseksuele contacten. 

Belangrijk is om hier niet te snelle conclusies te trekken over fenomeen homoseksualiteit als zodanig. 

Willen we Paulus goed begrijpen is het nodig ons bewust te zijn van de specifieke context van de 

brief. In de toenmalige cultuur kwam het voor dat mannen of vrouwen in een heteroseksueel huwelijk 

leefden (sociaal en maatschappelijk werd dat ook verwacht). Ondertussen hield men er 

buitenechtelijke losse homoseksuele contacten op na. Daarachter gingen onzuivere wellustige 

verlangens schuil. Deze verwildering van de seksuele moraal in persoonlijke levens en in de 

maatschappij brengt Paulus op een zeer kritische manier ter sprake. 

 

De conclusie van deze korte rondgang langs verschillende teksten is de Bijbel seksuele praxis tussen 

mensen van hetzelfde geslacht/gender afkeurt. Weliswaar kan over aspecten van teksten gediscussieerd 

worden, maar nergens geeft de Bijbel openheid richting een homoseksuele praxis.   

 

Gespreksvragen 
- Welke blokje (a,b of c) roept bij jouw het meeste vragen op? 

- Probeer in de huid van een homoseksuele tiener te kruipen, hoe zal hij of zij de Bijbelteksten ervaren? 

 

 

2. Hoe beluisteren we Gods Woord vandaag? 

Tot zover zijn de meeste christenen het nog wel met elkaar eens. Spannend wordt het evenwel als de 

vraag wordt gesteld hoe we de Bijbelteksten over homoseksualiteit duiden met het oog op onze tijd: wat 

betekent dit voor homoseksuele christenen vandaag en voor de gemeenschap van de kerk? Je kan zeggen 

dat er globaal twee routes worden bewandeld. 

 

Er is een toenemend aantal christenen dat zegt dat wij als het om homoseksualiteit gaat ‘meer 

weten dan de Bijbel’. De gedachte hierbij is dat de beleving van (homo)seksualiteit door de jaren 

heen grondig is veranderd. De bijbelteksten spreken over wat je gelijkslachtig seksueel verkeer 

zou kunnen noemen. Sinds verschillende seksuele revoluties weten wij dat de homoseksuele 

 
2 Zie Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, 383. 



oriëntatie tot de identiteit van een mens kan behoren. Kort samengevat: iemand heeft geen 

homoseksuele neigingen, maar is tot in zijn diepste identiteit homoseksueel. Dit nieuwe 

fenomeen van homoseksualiteit kent de Bijbel niet. Ze behoort niet tot het begripskader van de 

auteurs als Paulus. Verbodsteksten uit de Bijbel zijn dan ook niet onmiddellijk toepasbaar op hoe 

het moderne fenomeen homoseksualiteit vandaag wordt beleefd. Andere teksten uit de Bijbel – 

het allesomvattende liefdesgebod is hierbij belangrijk – geven deze christenen aanleiding om 

voorzichtig op zoek te gaan naar ruimte voor homoseksuele vriendschapsrelaties van liefde en 

trouw. Waarbij er vervolgens zeer divers wordt gedacht over de vraag hoe deze relaties er dan uit 

zouden moeten zien, of seksualiteit daarin een plek mag hebben, of een kinderwens gerealiseerd 

mag worden, en of en hoe de kerk deze relaties erkent en waardeert.  

 

Er is ook een grote groep christenen, waartoe je globaal ook onze hervormde gemeente zou 

kunnen rekenen, die deze wijze van omgaan met de bijbel ‘oneigenlijk’ vindt. De zin – ‘wij weten 

meer dan Paulus’ – stuit tegen de borst. Culturele ontwikkelingen van de laatste eeuwen mogen 

ons verstaan van de Schrift niet zo sterk beïnvloeden. Gods Woord heeft toch gezag over alle 

terreinen van ons leven? Hoe tegendraads de bijbelse boodschap ook is in onze moderne tijd: 

christenen moeten we blijven zeggen dat seksualiteit buiten het kader van het huwelijk tussen 

man en vrouw niet Gods bedoeling is. Dat betekent dat er geen ruimte is voor homoseksuele 

liefdesrelaties. Deze ‘ethische positie’ moet overigens wel met zoveel mogelijk ‘pastorale 

fijngevoeligheid’ worden omgeven. Het gaat dus niet om het oordelen over of veroordelen van 

homo’s of lesbiennes, maar het verlangen hierbij is dat Gods bedoeling met huwelijk en 

seksualiteit hooggehouden wordt. Voor homoseksuele christenen betekent dit dat het ideaal is 

dat ze de weg van het single zijn bewandelen. Dat ze er daarbij niet alleen voor staan maar op 

Gods hulp en kracht mogen rekenen, maakt Jezus duidelijk (Mt. 19:12). Wie dit kruis op zich neemt 

en Jezus volgt, zal het leven behouden (Mt. 16:25). Ook is het belangrijk dat we als christelijke 

gemeente homoseksuele broeders en zusters op liefdevolle wijze omringen met gebed, 

meeleven en gezelschap.  

 

Gespreksvragen 
- Wat vind je van het zinnetje ‘wij weten meer dan de Bijbel’? 

- Bij welk van de twee groepen/posities voel jij je persoonlijk het meest thuis? 

- In kerken gebeurt op dit moment veel polarisatie tussen christenen van beide groepen, wat zeer pijnlijk is. 

Kan polarisatie in de kerk, als het om homoseksualiteit gaat, voorkomen worden? Zo ja, hoe? 

 

 

3. Welke taak ligt hier voor ons als gemeente? 

In onze kerkelijke gemeente is sinds enige tijd een LHBTIQ-commissie actief. Zij proberen gemeenteleden, 

die zelf of van dichtbij met homoseksualiteit te maken hebben, nabij te komen. Het verlangen is om op 

liefdevolle wijze meer oog en hart voor deze doelgroep te krijgen in onze gemeente. Concreet kan dat 

door met elkaar in gesprek te raken, voor elkaar te bidden, met elkaar mee te leven in mooie en moeilijke 

tijden.  

 

Gespreksvragen 
- Als je de commissie een advies zou mogen geven, wat zou je hen willen aanreiken? 

- Wat zou jij zelf kunnen of willen doen voor de homoseksuele broeders of zusters in onze gemeente? 

 

  



In alle voorlopigheid (over transgender en de gemeente) 
Bijbelkring (Avond 8) – door ds. M. van Leeuwen 

 

Introductievraag 
Vraag: Welke ervaring heb jij tot dusver zelf met transgender personen opgedaan? Welke verlegenheid ervaar je? 
Welk verlangen heb je voor hen? Is een bepaalde Bijbeltekst of gedeelte belangrijk en richtinggevend voor je? 
 

Afbakening van het thema 
Waar hebben we het deze avond over? Het kan zomaar zijn dat je zucht bij dit thema. Het lijkt wel overal aan de 
orde te (moeten) komen, dwingend haast. Daarom is deze afbakening nodig. Wat we om ons heen ervaren 
noemen we ook wel transgenderisme. Daar zit ideologisch gedachtegoed achter. Het heeft alles te maken met de 
cultuur waarin we leven. Maar let op: ook christenen maken deel uit van die cultuur. Bewegingen in cultuur 
hebben ook een waarheidselement in zich. Het is eerlijk daarnaar op zoek te gaan en dan pas te kijken in het licht 
van de Bijbel als richtinggevend woord van God, hoe we ernaar moeten kijken. 
 
Onder andere onder de invloed van de Bijbel, is de cultuur lange tijd sterk patriarchaal ontwikkeld geweest. De 
sterke man als het hoofd en de kostwinner. De vrouw die, wel gelijkwaardig maar onderscheiden van de man, 
andere taken op zich neemt. Rolpatronen die lange tijd min of meer probleemloos hebben gefunctioneerd en ook 
zijn gewaardeerd. In de Bijbel worden deze rolpatronen eerder bevestigd dan bestreden. Wel kun je zeggen dat er 
een bepaalde ruimte is om te veranderen. Maar de revolutie voltrekt zich niet d.m.v. opstand, maar eerder als 
vrucht van het Evangelie, waarbij dat in veel gevallen lange adem vraagt. Soms wordt de Bijbel als 
‘vrouwonvriendelijk’ ervaren, m.n. de teksten van Paulus, maar wie goed leert lezen, ontdekt ook dat het ‘heer of 
slaaf zijn, het man of vrouw zijn, het Jood of Griek (heiden) zijn, niet langer van belang is’ (n.a.v. Galaten 3:28). 
Bedenk dat in het Evangelie van Christus dus ruimte is om ‘rolpatronen’ te ontgroeien ‘in Christus’, in het 
denkkader van wederzijdse dienstbaarheid. Bedenk dat zelfstandigheid voor een (alleenstaande) vrouw verre van 
vanzelfsprekend was. 
 
Vandaag de dag ademen we allemaal de lucht in van de cultuur. Gelijkwaardigheid geeft toch te veel ruimte aan 
ongelijkheid. Dat veroorzaakt vandaag een allergische reactie. Daar moet je even heel goed naar kijken, voordat je 
er (al te snel) over oordeelt. Denk even aan het loonverschil wat nog altijd tussen mannen en vrouwen bestaat, 
ook bij gelijke (of zelfs betere) prestaties. Denk ook aan de wereld van sport, waarbij mannen en vrouwen niet 
zomaar door elkaar aan een wedstrijd deel kunnen nemen. Daar zit ook een bepaalde mate van stigmatisering in. 
Mannen zijn doorgaans fysiek sterker dan vrouwen. Het overwicht van mannen, ook in communicatie, is niet 
zelden een vervelende ervaring voor vrouwen. Wanneer we bijvoorbeeld ‘op grond van de Bijbel’ alleen 
mannelijke ambtsdragers hebben, moeten we ons ook bedenken dat er wellicht andere belangen zomaar ook een 
grote rol spelen. En in de discussie voert ‘de man’ vaak de hoofdrol. 
 
Deze dingen spelen dus vanuit de cultuur een grote rol bij het onbehagen wat mensen ervaren rond hun ‘man’ of 
‘vrouw’ zijn. Daarnaast is er sprake van een afbraak van de vanzelfsprekendheid van het traditionele gezin van 
man en vrouw en eventueel kinderen. Seksualiteit hoort niet meer vanzelfsprekend binnen een huwelijkse relatie 
thuis en is ook nauwelijks meer verbonden aan voortplanting. De cultuur waarin we leven (al is die lang niet altijd 
eenduidig) stelt alle opties open voor iedereen, zolang anderen er maar niet door beschadigd worden. Je mag zijn 
wie je wil zijn. 
 
De transgender persoon waar het deze avond over gaat, heeft met de invloed van deze cultuur te maken en loopt 
al worstelend tegen vragen aan. Vragen rond identiteit. Vragen rond wat kan en niet kan, wat mag en niet mag. En 
wat vervolgens de consequenties zijn voor mogelijkheden, ook op relationeel gebied. De cultuur zegt soms al te 
gemakkelijk ‘je bent okay’, waarmee de worsteling allerminst is weggenomen. Wat zegt de gemeente van Christus 
nu? Hoe voorkom je dat je door een al te duidelijke stellingname mensen onnodig en ook ongewenst van je 
vervreemdt? Zit er ook iets tussen ‘helemaal okay’ (wat door niemand zo beleefd wordt) en ‘daar ben ik op tegen’ 
(waarbij de ander niet dichterbij kan komen)? Waarom staat boven deze Bijbelstudie ‘In alle voorlopigheid’? En 
zouden transgenderpersonen hierin de gemeente ook nog wat te bieden hebben? Voor we naar het Bijbelgedeelte 
gaan kijken, eerst nog wat feiten over transgenders. 
 

Transgenders 

In Nederland gaat het om tussen de 90.000 en 390.000 personen die zich transgender rekenen. Let op: niet voor 
iedereen geldt dit als een problematisch gegeven. Wanneer iemand een intens onbehagen ervaart bij het eigen 
biologisch geslacht, spreken we van genderdysforie. Iemand ervaart in een ander geslacht geboren te zijn dan 
men zich voelt. (0,05% bevolking). Genderdysforie is een lijdensweg. De oorzaken ervan zijn niet eenduidig en ook 



niet allemaal helder. Naast een culturele invloed, waaronder ook het sterk inkleuren van mannelijke en vrouwelijke 
rolpatronen, kunnen er ook psychische oorzaken zijn en biologische.  
 
Iemand kan bijvoorbeeld het syndroom van Klinefeld hebben (XXY), met onder andere (lichte) borstgroei. Iemand 
kan genetisch volledig vrouw zijn (XX), maar door het geblokkeerd zijn van 1 enzym, volledig ontwikkelen tot 
iemand met uitsluitend mannelijke kenmerken (CAH) of andersom (CAIS). Het zijn soms maar heel kleine 
percentages. Maar bij elkaar opgeteld is er een behoorlijke groep mensen die dus ongezocht en ongewild, stress 
ervaart rond de eigen genderidentiteit. Wie zal zeggen wat we in de toekomst hierin nog meer zullen ontdekken? 
Dat maakt christenen hoe dan ook voorzichtig. 
 
We bakenen het thema af richting de transgender met genderdysforie in de christelijke gemeente. We denken dus 
aan mensen die vanwege doop en geloof, voluit deel uitmaken van de gemeente van Christus. Zij gaan door 
processen heen, waar niemand jaloers op is. Dat brengt ons bij het gedeelte uit Romeinen 8:18-25. 
 

Bijbellezing Romeinen 8 vers 18-25  
Met de keuze van dit Schriftgedeelte kiezen we positie: de worsteling van een transgender met genderdysforie is 
een vorm van lijden naast ander lijden. Van elk mens geldt dat deze in de moederschoot door God is geweven. Dat 
geldt van de pasgeboren baby, van de 16-jarige puber en van de 27-jarige die nog steeds worstelt met de eigen 
identiteit, de 55- of 78-jarige die stervende is. De woorden van Psalm 139 gelden elk mens in elke leeftijdsfase en -
crisis! Dat is een troostrijk gegeven, juist ook voor mensen die zichzelf als afwijkend ervaren en daarin zoekende 
zijn. Hij staat aan de basis van ons leven. Het staat God niet in de weg ons lief te hebben. (En daarom als het goed 
is de gemeente van Christus ook niet!) In Christus is de her-schepping begonnen. Romeinen 8 spreekt over het 
lijden in een zuchtende schepping. Het is niet terecht dit lijden alleen toe te schrijven aan het ‘lijden om Christus’ 
wil’, omdat ook heel de gebroken schepping hierbij betrokken is. Opmerkenswaard is het feit dat het lijden van de 
schepping in zichzelf zinloos is. Het kan betekenis krijgen in de relatie van liefde met en tot God. Helemaal treffend 
wordt het dus wanneer ook van de kinderen van God, degenen die de Geest hebben ontvangen(!), al zuchtend 
betrokken zijn. Waarom dan? Omdat zij wel kinderen van God zijn, maar dit is vaak verre van zichtbaar. Ook 
kinderen van God lijden, zuchten, worstelen etc. Van groot belang is dan dat aan het einde van vers 23 staat dat wij 
uitzien naar de ‘verlossing van ons lichaam’.  Hierbij denken we uiteraard aan de verlossing van ziekten en de 
dood. Kun je hierbij ook denken aan mensen met genderdysforie? Mensen in verwarring rond seksuele identiteit? 
Hier wordt het spannend. 
 

Nota bene! 
Er staat de verlossing van ons lichaam, niet de verlossing uit ons lichaam! Het betreft niet mensen in de 
problemen, het betreft alle (sterfelijke) mensen! De kinderen van God worden in het bijzonder ondersteund door 
de Geest. Daarom en zo ontstaat een denkkader om ook om te gaan met transgenderproblematiek. Voor de 
wereld is het leven het één en al, voor een christen is het een voorlopige zaak. We zijn als hemelburgers nog niet 
thuis. De vraag onderweg is dan telkens: wat heb ik nodig om de ‘eindstreep’ te kunnen halen? Als eerste de Geest 
dus. Vervolgens niet minder ook de gemeente als een veilige plek, waar ik zonder angst voor oordelen, me uit mag 
spreken, ook in mijn zuchten en zoeken. Waar dat voor de één mogelijk voldoende is om zichzelf staande te 
houden, kan het voor de ander een zo grote strijd zijn, dat medisch ingrijpen, hoewel nooit vanzelfsprekend, 
gerechtvaardigd is. Denk aan vormen van zelf-haat (bij bep. lichaamsdelen), of de neiging tot suïcide. Hierbij kan 
hulpverlening ondersteunend en helpend zijn, maar is niet uit te sluiten dat een weg van behandeling de persoon 
in zijn of haar worsteling tot enige rust kan brengen. Juist de gemeente van Christus is daarin een bijzondere plek. 
Ze ziet dat niet als DE oplossing, maar een mogelijkheid in voorlopigheid. Niet ideaal, maar ook niet als iets wat de 
gelovige buiten de gemeenschap met Christus plaatst. Zo wordt voor ieder, ook voor degene die zich (nog) in een 
gevierd lichaam bevindt zichtbaar, dat wij nog onderweg zijn naar de volkomen verlossing. Dit is een barmhartige 
houding, waarin noch het lichaam, noch de eigen identiteit, noch de seksuele identiteit verheerlijkt wordt, maar de 
identiteit in Christus beleden wordt: wie in Christus is, is een nieuwe schepping! 
 

Vragen voor gesprek: 
1) Vaak wordt gedacht vanuit het schema ‘goede schepping-zondeval-gebrokenheid’. In die goede 

schepping maakt God doelbewust mensen naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk (Gen. 1:27). Toch 
weerhoudt dat bijbelschrijvers niet van een positief spreken over de geschapen mens na de zondeval. 
Denk aan Psalm 8 en 139. Is gebrokenheid iets wat bepaalde mensen aangaat, of allen? Hoe verhoudt zich 
dat tot wat bijvoorbeeld in deze psalmen staat?  

 
2) Er zijn biologische aspecten (lichaam, DNA), psychische (lichaam, opvoeding), geestelijke (ziel), 

culturele… Wat is nu het meest bepalend voor wie je bent? Heb je daarin een eigen keus? Wat doet het 
geloof ertoe als het hierom gaat? 



3) Wat zou de reden zijn dat genderdysforie nu wellicht als zwaarder dan ooit ervaren wordt? Maakt dat uit 
voor welke houding we aannemen? 

 
4) Zou je op kunnen trekken met iemand die transgender is en in transitie gaat, ook als je het er niet mee 

eens bent? (Waarom wel/niet?) 
 

5) Welke relaties kan iemand met genderdysforie aangaan? Mag dat ook een seksuele relatie zijn, een 
huwelijk? Waar baseer je je mening op? 

 
6) Op welke wijze zie jij uit naar de verlossing VAN ons lichaam? (Rom. 8:23 En is dat vooral een ‘lichamelijke’ 

zaak of ook een psychische?) 
 

Stelling: Elke persoon met genderdysforie verdient onze liefdevolle betrokkenheid en in het bijzonder heeft 
de christen die hiermee worstelt een onbevooroordeelde en barmhartige plek in de gemeente nodig, 
waardoor we samen des te intenser uitzien naar de beloofde en komende verlossing. 

 

Evaluatie 
Ben je door deze avond bevestigd in je mening over de mogelijkheden van transgenders of ben je juist anders 
gaan denken: deel dat eens met elkaar. 
 

Literatuur 
‘Cis- of transgender?’ Generator 40 (zomer 2022), HGJB-vakblad voor goed jeugdwerk in de kerk van nu 
Embodied, Transgender Identities, The church & What the Bible has to say, Preston Sprinkle, 2021 
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