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Sociale leer video 45: Gender en seksualiteit  

De transgenderwet die momenteel in behandeling is heeft aldus pastor Flohr al tot een opmerkelijk 

bericht geleid van de Rijksoverheid. Op 27 november 2021 luidde een nieuwsbericht daarover het 

volgende: 

“Bij een bijeenkomst in de Ridderzaal heeft minister Van Engelshoven namens het kabinet excuses 

gemaakt voor de oude Wet Wijziging Geslacht (ook wel bekend als Transgenderwet), die van 1985 tot 

2014 van kracht was. Dit volgt op het besluit van minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister 

Van Engelshoven (Emancipatie) een jaar geleden om erkenning en excuses over te brengen en met 

een financiële tegemoetkomingsregeling te komen. 

De Transgenderwet maakt het voor transgender- en intersekse personen mogelijk om hun 

geslachtsaanduiding te wijzigen in de geboorteakte. Hiervoor golden tot 1 juli 2014 de voorwaarden 

dat mensen lichamelijk zo veel mogelijk waren aangepast aan “het andere geslacht” en blijvend 

onvruchtbaar waren. Dit is een ingrijpende factor geweest in de verdere levensloop van veel 

transgender- en intersekse personen. Het kabinet is er van overtuigd dat het stellen van deze 

voorwaarden veel verdriet heeft veroorzaakt bij transgender- en intersekse personen. Zij hebben 

medische behandelingen ondergaan die zij liever niet hadden gewild. Ook hebben mensen hierdoor 

onnodig gewacht met hun transitie of geslachtswijziging.” 

Dat sluit aan bij wat het College voor de rechten van de mens op 17 september 2021 al liet weten 

m.b.t. de LHBTIQ gemeenschap: 

“Discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+ komt – ook in Nederland – veel voor. Tegen jongeren en 

tegen volwassenen. Het College ontvangt daarover regelmatig meldingen. Van mensen die niet 

zichzelf kunnen zijn in het openbaar, op school of op het werk. Die worden beledigd, uitgesloten, 

mishandeld, om wie zij zijn. Het wetsvoorstel is een stap in de bescherming en bevordering van de 



mensenrechten van transgender personen. Het juridisch aanpassen van het geboortegeslacht zal 

eraan bijdragen dat mensen zichzelf kunnen zijn.” 

Daarvoor is dus de Transgenderwet nodig, aldus het College, die als doel heeft: 

“…. dat mensen makkelijker de geslachtsaanduiding waarmee zij in de Basisregistratie Personen 

(BRP) zijn opgenomen kunnen laten wijzigen. Daarbij gaat het om een wijziging van ‘vrouw’ naar 

‘man’ en van ‘man’ naar ‘vrouw’, of een wijziging van ‘onbepaald’ naar ‘vrouw’ of ‘man’. Het 

wetsvoorstel is een reactie op de evaluatie van de huidige Transgenderwet (Recht doen aan 

genderidentiteit evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017), waarin onderzoekers 

van de Universiteit Utrecht onderzochten hoe de huidige wet in de praktijk werkt en hoe knelpunten 

kunnen worden opgelost.” 

Daartegenover geeft Esma Linneman in de Volkskrant van 27 december 2021 op pagina V2-V5 als 

standpunt van feministen het volgende weer: 

“Maar er is ook tegenstand. En die komt grotendeels uit onverwachte hoek: die van de feministen. 

Radicale of ‘genderkritische’  feministen beschouwen de wetswijziging als een uitwas van wat zij zien 

als doorgelsagen ‘genderideologie’: het idee dat niet je biologische geslacht maar je zelf ervaren 

gender leidend is, dat biologie er niet meer toe doet. Deze ‘ideologie’ leidt volgens deze groep 

vrouwen tot grote problemen op uiteenlopende deelterreinen. Want hoe moet het met de 

vrouwensport als transgender vrouwen ook meedoen, en door hun fysieke voorsprong zo alle 

wedstrijden winnen? En waar blijven vrouwen in de genderneutrale taal, waarin word gerept over 

‘mensen met baarmoeders’? Dit taalgebruik is bedoeld om ook transgender personen en non-binaire 

mensen (een genderidentiteit die noch mannelijk noch vrouwelijk is, of beide) te betrekken, maar deze 

feministen vrezen dat ze uit de taal worden geduwd. Diezelfde feministen maken zich ook zorgen over 

de toename van transgender jongens die als meisje zijn geboren en in transitie gaan. Hun mening: in 

een wereld die nog steeds onvriendelijk is voor vrouwen en meisjes steken kwetsbare meisjes elkaar 

aan in hun wens van geslacht te veranderen, net zoals pubers elkaar ook kunnen aanzetten tot 

anorexia. Een belangrijk strijdpunt voor deze feministen is de voorgestelde wetswijziging, de 

mogelijkheid dat mensen zelf hun geslacht kunnen bepalen, die in veel andere landen en sommige 

Amerikaanse staten al is doorgevoerd. Want, zo stellen deze vrouwen, dat pakt desastreus uit voor 

vrouwen.” 

Van Caroline Franssen zegt in dit verband dit artikel: 

“Franssen gelooft niet dat mensen in het verkeerde lichaam kunnen worden geboren. ‘Je bént je 

lichaam. Er is geen logische verklaring voor hoe je fysiek een ander geslacht in je hoofd kunt hebben 

dan in de rest van je lichaam. Het betekent niet dat sommige mensen die overtuiging niet echt 

ervaren. Het is een psychisch probleem, en dat kun je niet genezen door het lichaam aan te passen.’” 

De kerk formuleert in het Compendium van de sociale leer van de kerk in  224 een vergelijkbaar 

standpunt: 

“Geconfronteerd met theorieën die de geslachtelijke identiteit beschouwen als het cultureel en sociaal 

product van de interactie tussen de gemeenschap en het individu, onafhankelijk van persoonlijke 

seksuele identiteit en zonder enige referentie aan de waarachtige betekenis van seksualiteit, houdt de 

Kerk niet op haar leer te herhalen: “Iedereen, man en vrouw, heeft als opgave zijn geslachtelijke 

identiteit te erkennen en te aanvaarden. Het fysiek, moreel en geestelijk verschil tussen man en vrouw 

en de complementariteit zijn afgestemd op de waarden van het huwelijk en de ontplooiing van het 

gezinsleven. Het harmonieuze leven van het echtpaar en van de samenleving hangt gedeeltelijk af 



van de wijze waarop tussen de geslachten de wederzijdse aanvulling, de behoefte en de steun aan 

elkaar beleefd wordt”[39]. Vanuit dit perspectief wordt het conformeren van het positieve recht aan 

de natuurwet, volgens dewelke de mensen geen beschikkingsrecht hebben over de seksuele identiteit, 

een plicht omdat dit de objectieve voorwaarde is voor het vormen van een echtpaar in het gezin.” 

De bijbelse achtergrond in Genesis daarvoor wordt hier gelezen als de natuurwet in de zin van de 

biologische wetmatigheid. De bijbelse tekst vindt men terug in Matteus 19, 3-5.  

“Er kwamen Farizeeën naar Hem toe om Hem op de proef te stellen met de vraag: ‘Staat het een man 

vrij zijn vrouw te verstoten om welke reden dan ook?’  Hij gaf hun ten antwoord: ‘Hebt gij niet 

gelezen, dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft  en gezegd heeft: Daarom 

zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen 

worden een vlees?  Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve 

heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’” 

Volgens pastor Flohr is echter dat wat natuurwet wordt genoemd niet beperkt tot wat de lichamelijk-

biologische wetmatigheden normeren. Onder Paus Paulus VI is in Humanae vitae de 

personalistische opvatting bepalend voor wat tot de natuurwet behoort, namelijk wat het wezen van 

de mens betreft, en dat wordt geïntegreerd gezien als het geheel van lichamelijke, geestelijke, 

sociale, culturele en historische elementen. Ook het Nieuwe Testament laat zich niet alleen leiden 

door de norm van de lichamelijke seksuele identiteit. Zo zegt Jezus in Mattheüs 19, 9-12: 

“ ’…wie zijn vrouw wegzendt en dit niet wegens ontucht en een ander huwt, begaat echtbreuk; (en 

wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk).’  De leerlingen zeiden Hem: ‘Als de verhouding 

tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen.’ Hij antwoordde: ‘Niet iedereen kan dit 

begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is.  Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn 

voortgekomen; en er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn; maar ook zijn er 

onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der hemelen. Wie bij 

machte is dit te begrijpen, hij begrijpe het!’” 

Daarmee relativeert Jezus, aldus pastor Flohr, de biologische norm van de seksualiteit en laat ook 

mensen die niet tot het biologisch man- en vrouw zijn in staat zijn toch tot een volwaardige persoon 

worden. De seksuele differentiatie betekent personalistisch immers dat de een in de ander niet 

zichzelf zoekt maar zich in die ander verliest en dankzij die ander zichzelf hervindt. Het gaat dus niet 

zozeer om het man of vrouw zijn maar om de ander zijn. In zijn dispuut met de Sadduceeën in 

Mattheüs 22, 23-30 laat Jezus dat blijken door zijn antwoord op hun vraag naar de verrijzenis: 

“Die dag kwamen er Sadduceeën bij Hem; dezen houden dat er geen verrijzenis bestaat. Ze legden 

Hem daarom de volgende kwestie voor:  ‘Meester, Mozes heeft gezegd: Indien iemand sterft zonder 

kinderen, moet zijn broer met diens vrouw trouwen om aan zijn broer een nageslacht te geven. Nu 

waren er bij ons eens zeven broers. De eerste trouwde en stierf, en aangezien hij geen kinderen had, 

liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.  Zo ging het ook met de tweede en de derde, tot en met de 

zevende.  Het laatste van alles stierf de vrouw.  Van wie van de zeven zal zij nu bij de verrijzenis de 

vrouw zijn? Ze hebben haar toch allemaal tot vrouw gehad?’  Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Gij vergist 

u, omdat gij noch de Schrift, noch Gods macht kent.  Na de verrijzenis is er geen sprake meer van 

huwen of ten huwelijk gegeven worden, maar men zal zijn als engelen Gods in de hemel.’” 

  

 



Het man- of vrouwzijn is niet meer belangrijk. Zo zegt Paulus in Kolossenzen 3, 10-11: 

“Legt de oude mens met zijn gedragingen af,  bekleedt u met de nieuwe mens, die op weg is naar het 

ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper.  Dan is er geen sprake meer van 

heiden of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar en onbeschaafde, van slaaf of vrije mens. Daar is 

alleen Christus, alles in allen.” 

Of nog toepasselijker in Galaten 3, 26-28: 

“Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.  Want gij allen die in Christus 

zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed.  Er is geen Jood of heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is 

geen man en vrouw: allen tezamen zijt gij een persoon in Christus Jezus.” 

Uiteindelijk gaat het er niet om of wij aan de norm van ons man- of vrouw zijn in de zin van de 

seksuele differentiatie kunnen voldoen, maar of we als persoon de mensen kunnen worden zoals het 

mysterie van de kerst ons laat zien: In zijn persoon mens voor de ander worden omwille van de 

ander. 

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Wat is de relatieve betekenis van het vasthouden aan het biologisch geslacht in de 

persoonsregistraties zowel burgerlijk als kerkelijk? 

- Zou men moeten tegemoetkomen aan het verlangen naar geslachtsveranderende ingrepen 

op jonge leeftijd met alle risico’s van dien? Wat zou het alternatief zijn? 

- Welke rol kan de kerk als gemeenschap spelen bij de acceptatie van genderdiversiteit? 

 

 

 

 

 


