


76. Wat zegt de Bijbel (en de 
wetenschap) over 

HOMOSEKSUALITEIT en 
TRANSGENDERS? 





Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? 
Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers 
nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht 

van Christus zijn.
Galaten 1:10 HSV

 Want het Woord van God is levend en krachtig en 
scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het 

dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, 
van gewrichten en merg, en het oordeelt de 
overleggingen en gedachten van het hart.  

Hebreeën 4:12 HSV

Wie proberen we te behagen?



De 3 grootste misvattingen over deze onderwerpen onder christenen:

- Liefde: God is liefde (agape) en haat de zonde, de liefde van de wereld is 
lust (eros), wetteloosheid verkilt de agape liefde (Matt. 24:11-12), als je 
Gods Woord in acht neemt (Zijn geboden) ben je volmaakt in de liefde (1 
Joh. 2:3-6, 1 Joh. 5:1-3) De waarheid vertellen is pure agape liefde! 
(Ravijn) Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde.

- Genade: Een geschenk van God wat je eigenlijk niet verdient want ieder 
mens is zondig, dit geschenk misbruiken we niet als we vrij zijn van de 
wet. (Rom. 6:15-16, Gal. 5:13-14) Hypergenade leraren veranderen de 
genade van God in losbandigheid (Jud. 1:3-4)

- Oordelen/Wettisch: Een christen mag niet hypocriet oordelen (balk/ 
splinter (Matt. 7:1 - 5, Rom. 2:1-3) Als we iets getoetst hebben een Gods 
Woord vellen we een rechtvaardig oordeel. (Joh. 7:21-24, Luk. 7:41-43)
In een gemeentesetting worden oordelen gevraagd om het zuurdeeg 
buiten te houden. (1 Korinthe 5:1-13, 1 Korinthe 6:1-7)



Bedwelmd door Babylon? (de wereld)

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te 

wijden als een levend offer, heilig en voor God 
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar 
word veranderd door de vernieuwing van uw 

gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de 
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Romeinen 12:1 - 2 HSV



Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet 
dat de vriendschap met de wereld vijandschap 

tegen God is? Wie dan nu een vriend van de 
wereld wil zijn, wordt als vijand van God 

aangemerkt. 

Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De 
Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar 

afgunst?  Hij echter geeft des te meer genade. 
Daarom zegt de Schrift : God keert Zich tegen de 
hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij 

genade.  



Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan 
de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader 

tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de 
handen, zondaars, en zuiver de harten, 

dubbelhartigen! 

Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat 
uw lachen veranderd worden in treuren en uw 

blijdschap in droefheid. Verneder u voor de 
Heere, en Hij zal u verhogen.

Jakobus 4:4 - 10 HSV



Jezus dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw 
tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat 

Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. 
Johannes 7:6-7 HSV

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.  Als u 
van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar 

omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb 
uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Johannes 15:18 - 19 HSV

Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij 
niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U 
hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij 

zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
Johannes 17:14 - 16 HSV

De wereld zal je haten omdat je niet van de wereld bent



Wat zegt de wetenschap over homoseksualiteit? 

- Onderscheid tussen homofilie en homoseksualiteit, het homogen 
bestaat niet , hoe zou het zich kunnen voortplanten? Uit 
onderzoeken blijkt dat 84% van de homosekuelen ten minste 
een keer veranderde van seksuele orientering.
Bron:(https://www.trouw.nl/nieuws/seksuele-voorkeur-deels-bepaald-door-genen-maar-het-homogen-
bestaat-niet~b6477487/)

- Er blijken vaak ingrijpende en heftige gebeurtenissen te zijn 
geweest in de jeugd van mensen die vallen op hetzelfde geslacht 
(83% m en 70% v waren voor hun twaalfde seksueel misbruikt. 
90% had het gevoel dat ze niet geaccepteerd waren door de 
ouder van het eigen geslacht)
(Bron: Sinclair Rogers, 
https://www.firststone.org/articles/post/questions-im-asked-most-about-homosexuality

https://www.trouw.nl/nieuws/seksuele-voorkeur-deels-bepaald-door-genen-maar-het-homogen-bestaat-niet~b6477487/
https://www.trouw.nl/nieuws/seksuele-voorkeur-deels-bepaald-door-genen-maar-het-homogen-bestaat-niet~b6477487/
https://www.firststone.org/articles/post/questions-im-asked-most-about-homosexuality


- Hiv komt vaker voor onder mannen die seks hebben met 
mannen. Driekwart van de nieuwe hiv-diagnoses in 
Nederland wordt gesteld onder homo- en biseksuele 
mannen. De minste kans op het hebben van aids is binnen 
het huwelijk:

De orthodox-christelijke benaderingswijze om aids te 
beperken is ingebed in een breder ethisch kader waarin 
onder meer wordt aangespoord geen seksuele omgang voor 
het huwelijk te hebben en geen seksuele omgang buiten het 
huwelijk. Exclusieve en wederzijdse trouw aan de (al dan 
niet huwelijkse) partner is een effectieve maatregel tegen 
besmetting met hiv.
(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aids)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodox-protestantisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huwelijk


Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun 
hart overgegeven aan de onreinheid om hun 

lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de 
waarheid van God vervangen door de leugen, en het 
schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die 

te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke 
hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de 

natuurlijke omgang vervangen door de 
tegennatuurlijke. 



En evenzo hebben ook de mannen de 
natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, 

en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: 
mannen doen schandelijke dingen met 

mannen en ontvangen het gepaste loon voor 
hun dwaling in zichzelf. 

En omdat het hun niet goeddacht God te 
erkennen, heeft God hen overgegeven aan 

verwerpelijk denken, om dingen te doen die 
niet passen. 

Romeinen 1:24-28 HSV



Of 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. 

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent 
schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u 
bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere 

Jezus en door de Geest van onze God. 
1 Korinthe 6:9-11 HSV



Wat zegt de wetenschap over transgenders? 

- Een onderscheid tussen transsekualiteit en travestiet

- Transseksualiteit komt bij 1 op 13.000 mannen en 1 op 
30.000 vrouwen voor (niet te verwarren met 
ontwikkelingsstoornissen in de geslachtelijke 
ontwikkeling) 

- 2 stromingen in Nederland: Één denkt dat het een 
psychiatrische stoornis is en de ander denkt dat het een 
verkeerd geboren persoon is

- Steeds meer mensen die van geslacht wisselen mogen 
meedoen aan evenementen . (Bijv. in de VS met 
sportwedstrijden)



Wat zegt de Bijbel over transgenders? 

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het 
beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en 

vrouwelijk schiep Hij hen.
Genesis 1:27 HSV

En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet 
gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen 

van het begin af mannelijk en vrouwelijk 
gemaakt heeft,

Mattheüs 19:4 HSV



Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is 
buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen 

zijn eigen lichaam.  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.

1 Korinthe 6:18 - 20 HSV

De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen 
worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, 

want ieder die dat doet, is voor de HEERE , uw God, een 
gruwel.

Deuteronomium 22:5 HSV



Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot 
van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik 

ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk 
zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn 
beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in 

het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in 
de laagste plaatsen van de aarde. 

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij 
alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij 

gevormd werden, toen er nog niet één van hen 
bestond.

Psalm 139:13 - 16 HSV



Propaganda in de schoolboeken en de media (LGBTQ+)

- Vanuit de VN wordt de “seksuele revolutie” steeds verder 
doorgezet naar universiteiten, middelbare scholen en 
basisscholen.

- Via het “kenniscentrum” van seksualiteit Rutgers is sinds 
2012 vanuit de overheid voorlichting verplicht op 
(christelijke) scholen. Ouders worden buitenspel gezet

- Woorden als “huwelijk, gezin, vader, moeder, man of 
vrouw” moeten uiteindelijk gaan verdwijnen uit onze 
maatschappij 

- Homosekualiteit, biseksualiteit, transgender, pornografie, 
mastrubatie worden “normaal” gemaakt in schoolboeken



-  Er wordt doorverwezen naar abortusklinieken, International 
planned parenthood federation (IPPF)

- De Bijbelse normen over seksualiteit zijn allang naast zich 
neergelegd

- Er worden paarse vrijdagen gehouden op basisscholen als 
statement tegen homofobie

- NPO komt met verwerpelijke programma`s (Dr. Corrie show 
waar prostitutie als een “normaal” beroep wordt neergezet en 
Gewoon bloot waar jonge kinderen naar naakte volwassenen 
kijken)  

-  Weinig tolerantie als je niet met de LGBTQ leer meegaat 
(homofobie, haatzaaien, seksuele discriminatie) 



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Als je je anders voelt van dr. R. Seldenrijk

– Feiten over homoseksualiteit van John Ankerberg en John Weldon

– Seksuele indoctrinatie in schoolboeken van Gezin in Gevaar


