
©www.bijbelsopvoeden.nl 

 

 
 

 
 

 

Op allerlei manieren probeert de genderideologie  
gezinnen en scholen te benaderen. 

Het liefst verpakt in onschuldige dingen (koningsspelenlied bijvoorbeeld). 
Hoe rusten we onze kinderen Bijbels toe 

in een samenleving die de genderideologie steeds meer uitdraagt? 
 

Wat is de genderideologie? 
Volgens de genderideologie bepaalt niet het biologische geslacht wat je seksuele identiteit is, 

maar de manier waarop je naar jezelf kijkt. Eenvoudig gezegd: niet de mannelijke of vrouwelijke 
lichaamskenmerken bij je geboorte bepalen of je man of vrouw bent, maar dat wordt bepaald 
door hoe je je voelt. (Het gaat in dit artikel niet over mensen die bij hun geboorte niet alle 

mannelijke of vrouwelijke lichaamskenmerken hebben. Bij hen ligt het duidelijk ingewikkelder 
dan hier eenvoudig beschreven wordt en zij kunnen enorm worstelen met bijv. keuzes die in het 

verleden gemaakt zijn).  
In de genderideologie word je dus niet meer als jongen of meisje geboren, maar je bepaalt zelf je 
sekse. Daarbij is er veel meer mogelijk dan M/V. En daarom wordt de term ‘geslacht’ ingewisseld 

voor ‘gender’. Er zijn veel meer variaties en je kunt je LHBTQIAP voelen: lesbisch, homoseksueel, 
biseksueel, transgender, queer (geen indeling in hokjes), interseksueel, aseksueel en 

panseksueel. En sommigen vinden dat deze acht afkortingen nog tekort doen aan de 
‘werkelijkheid’. Bovendien noemt men de seksuele identiteit vloeibaar: in de ene fase van je 
leven kun je je heel anders voelen dan in de andere fase. 
 

Wat merk ik van de genderideologie? 
De genderideologie dringt steeds meer door. Zo gebruikt de NS niet meer ‘Dames en heren’, 
maar ‘Beste reizigers’. Ook vind je steeds minder aparte toiletten voor man en vrouw. De 
regenboogkleuren als symbool van de genderideologie kom je op steeds meer plaatsen tegen. In 

het koningsspelenlied van 2021 werd gezongen over een ‘mix’ van jij en ik en X. In steeds meer 
winkels is geen aparte afdeling meer voor jongens- en meisjeskleding.  

 

Wat zijn de gevolgen? 
De genderideologie breekt een Bijbelse mensvisie af en heeft ook gevolgen voor het Godsbeeld. 
God schiep man en vrouw. Letterlijk staat er: ‘mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’ (Genesis 
1:27). God schiep de mens naar Zijn beeld. Er was kennelijk in de mens een mannelijk en 

vrouwelijk deel nodig om als mens het beeld van God te kunnen vertonen.  
In haar boek De seksuele revolutie schrijft Gabriele Kuby dat er op dit moment sprake is van een 

culturele omwenteling die de natuurlijke orde en structuur van onze maatschappij ondermijnt.   

 

Wat betekent de genderideologie voor opvoeders? 
Zonder compleet te zijn een paar gedachten daarover: 
1. We hoeven opvoeding en onderwijs niet te laten bepalen door uitingen van de seculiere 

samenleving. De opdracht die de Heere geeft, bepaalt de opvoeding. In verschillende 
Bijbelgedeelten lees je daarover. Samengevat: Maak in Gods Woord hun gang en treden vast 
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(Psalm 119)! Het is wel belangrijk dat het in gezin, school en kerk veilig is voor mensen die zich 
anders voelen of vragen hebben bij hun identiteit. 

 
2. Voordat kinderen in aanraking komen met andere visies is het belangrijk dat ze geworteld zijn 

in de Bijbel. Leer ze de eerste beginselen (Spreuken 22)! Nu de samenleving steeds verder van 
de Bijbel af staat, is het belangrijk hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Het aantal jaren dat 
christelijke ouders hebben om hun kinderen te laten wortelen in het Woord wordt steeds 

minder. 
- Bij kinderen van 0-6 jaar ligt de nadruk op hoe de Heere het bedoeld heeft en wat de Bijbel 

zegt. Ten aanzien van de genderideologie betekent dat: de schepping van man en vrouw, het 
huwelijk e.d. In de eerste zes levensjaren wordt de basis voor de (seksuele) identiteit gelegd. We 
weten er nog maar iets van welke enorme identiteitsproblemen het gaat geven als kinderen niet 

te horen krijgen dat ze jongen of meisje zijn, maar dat dit een persoonlijke keuze is. Als de basis 
en daarmee de vastigheid onder hun leven ontbreekt, kunnen we vrezen voor de gevolgen. 

- Bij kinderen vanaf 7/8 jaar waar het fundament gelegd is en die geworteld zijn in de Bijbel, zul 
je ook in gesprek kunnen gaan over andere visies. Door de basis die gelegd is, kunnen ze het aan 
om daarover na te denken. Daarbij is het belangrijk om andere levensvisies steeds naast de 

Bijbel te leggen. Wat zegt Gods Woord hierover? 
- Bij tieners is het belangrijk dat ze leren om zelfstandig Bijbelse keuzes te maken. Zoals Salomo 

in het Spreukenboek aangeeft, komt het aan op Bijbelse wijsheid. Dat betekent: weten wat de 
Heere wil en doen wat Hij zegt. 
 

Hoewel het uiteraard niet strikt te scheiden is, kun je globaal zeggen dat de nadruk ligt op: 
Bijbel-leren (0-6 jaar), Bijbel-leven (7-12 jaar), Bijbel-lezen (tieners). Voor Bijbel-leren vind je op 

de website bijvoorbeeld Bijbelroosters (over de Bijbelse basis van seksualiteit en identiteit, over 
M/V), voor Bijbel-leven Bijbelmomenten (over God je Schepper en M/V bijvoorbeeld) en voor 
Bijbel-lezen een bespreking van Spreuken voor tieners. Andere boektitels voor deze leeftijd over 

seksualiteit en identiteit zijn: ‘Een jonge man naar Gods hart’ van Jim George en ‘Een jonge 
vrouw naar Gods hart’ van Elisabeth George (de godsdienstige beleving in deze boeken is 

misschien iets anders dan je gewend bent, dus dat vraagt wel begeleiding, maar de Bijbelse 
fundering is heel leerzaam). 
 

3. Het scheppingsgegeven van man en vrouw houdt ook een levensopdracht in. De Bijbel roept 
mannen op om zich mannelijk te gedragen en vrouwen om vrouwelijk te zijn. Paulus zegt tot 

mannen (1 Korinthe 16): ‘Houdt u mannelijk, zijt sterk!’. En Petrus richt zich in 1 Petrus 3 heel 
concreet tot vrouwen en roept ze op om een dochter van Sara te zijn! Laten we onszelf en onze 
kinderen voorhouden wat Gods Woord ook hierin tot ons te zeggen heeft! Ook hiervoor vind je 

(steeds meer) Bijbelmateriaal op www.bijbelsopvoeden.nl . 
 

4. Voor alle leeftijden is het voorbeeld van opvoeders voor kinderen heel belangrijk. Ben ik een 
man/vrouw zoals de Heere dat bedoeld heeft? Ben ik een Bijbelse man of een Bijbelse vrouw? 
Wat straal ik hierin uit naar anderen en mijn kinderen? 

 

Tenslotte 
Bij alles wat in deze tijd verandert, is er één houvast: de HEERE regeert. Hij heeft alles in Zijn 
hand. Hij weet volmaakt in welke tijd wij leven en Zijn Woord is ook voor deze tijd - houdbaar tot 
het einde van de wereld. Juist als alles in beweging is, is voor jong en oud die worteling in het 

Woord zo belangrijk. En wat is er nu mooier dan om daarmee bezig te zijn! 
(Wil je meer lezen over Bijbel en genderideologie, kijk dan eens op www.bijbelsberaadmv.nl) 
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