
Family7 – Bijbelse Toekomstverwachting 

Handout 6 Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel 

 

Aflevering 6 Identiteitscrisis aangeboren of ontwikkeld? 

Vaak wordt aangenomen dat homofilie aangeboren is, maar onderzoek maakt 

duidelijk dat homofilie ook ontwikkeld kan worden tijdens de verschillende 

levensfasen van een kind tot jongvolwassene. Zo waren de resultaten van een 

onderzoek: 

• 83% van homoseksuele mannen en 70% van de lesbische vrouwen zijn voor 

hun 12’de jaar slachtoffer van seksueel misbruik of seksueel overschrijdend 

gedrag geweest. 

• 90% van hen is door de ouder van hetzelfde geslacht ongewenst – of niet 

gewaardeerd. 

• 40% van hen is slachtoffer van lichamelijke mishandeling. 

• Bij velen van hen ontbreekt een gezonde ouder-kind binding. 

• Homofilie gaat niet zozeer over liefde en seks, maar veel meer over het 

vervullen van de noodzakelijke behoefte aan liefde en zekerheid (ik mag er zijn). 

 

Bij de identiteitsontwikkeling tot een gezond zelfbeeld van een kind spelen vader en 

moeder een belangrijke rol. De moeder allereerst in het ‘zijn’ van een kind. Ik mag er 

zijn en ben gewenst. De vader met name bij het ontdekken van het ‘doen’, waarin het 

kind allerlei dingen gaat ondernemen en door vader ondersteund wordt. Wanneer het 

‘zijn’ ontbreekt, vlucht het kind in het ‘doen’ en komt niet meer tot rust om zich te 

bewijzen dat het kind er mag ‘zijn’!. 

De navelstreng tussen  moeder en kind dient niet alleen fysiek, maar ook mentaal 

doorgesneden te worden en dan met name in het eerste jaar. Het kind heeft door de 

zwangerschap een sterke psychologische band met moeder opgebouwd. Deze band 

moet in het eerste jaar gefaseerd doorgesneden worden, zodat het kind de ruimte 

krijgt om zijn eigen identiteit te vormen. 

Het kind spiegelt zich met name aan de ouder van de zelfde geslacht. Bij de vader 

ligt de nadruk op het doen en initiëren. Hij denkt analyserend en structurerend. Qua 

lichaamsbouw is hij bij de geslachtsgemeenschap de initiatief nemende en gevende 

partner. 

Bij de moeder ligt de nadruk op het ‘zijn’. Ze denkt intuïtief, op zoek naar het 

zingevende, het scheppen van sfeer. Qua lichaamsbouw is zij de ontvangende 

partner bij de geslachtsgemeenschap. Vanwege dit verschil wordt God in de Bijbel 

primair als Vader, de gevende, geschetst. 

In de puberale fase mag je ontdekken dat je goed genoeg bent, zoals je bent. In 

deze fase is vooral de vader van belang. 

 

Bij een jongen ontstaat homofilie vaak:  

• Wanneer de vader afwezig is en de moeder dominant is, zodat de jongen zich 

meer met moeder dan met vader identificeert. 

• Wanneer hij seksueel misbruikt is door ander mannen. 



• Wanneer hij in een vroeg stadium van zijn leven traumatische ervaringen 

opgedaan heeft. Hij ontwikkelt zich dan sterker als een ‘ontvanger’ en minder 

als een initiatiefnemer. 

• Wanneer er geen vader is, richt de jongen zijn verlangen naar bevestiging van 

andere mannen in onze maatschappij, waardoor zijn gezonde verlangen vaak 

over-seksualiseert. 

• Wanneer de ouders een dochter hadden gewild en dit duidelijk laten blijken. 

  

Bij een meisje ontstaat homofilie vaak: 

• Wanneer zij een dominante moeder heeft en een zwakkere vader. 

• Wanneer er sprake is van een koele, afstandelijke moeder, die het kind geen 

tederheid en intimitiet geeft. 

• Wanneer mannen voor haar hebben afgedaan op grond van slechte 

ervaringen. 

• Wanneer de ouders een zoon gewild hadden en dat dan ook laten merken. 

 

Verandering mogelijk? 

Nadat homofilie in 1973 door de APA officieel van de lijst verwijderd werd als 

psychische stoornis (stond altijd als stoornis in het DSM-boekje), kwam er een 

verbod op behandeling van homofilie. Misstanden (zoals duiveluitdrijving) hebben er 

toe geleid dat conversietherapie ook in Nederland verboden wordt. Verandering van 

hetero naar homo wordt in de maatschappij bewonderd en met applaus ontvangen. 

Verandering van homo naar hetero wordt verzwegen en afgekeurd. Het lijden van 

transgenders die hun lichaam hebben laten ombouwen wordt niet genoemd maar 

met klem verzwegen. Via liefdevolle Bijbelse counseling gebeurt het wel dat homo’s 

heterofiele gevoelens krijgen, maar lang niet altijd. Maar de mogelijkheid om te 

veranderen zou iedereen die hier naar vraagt toch ook mogen ontvangen? 

   

Pastorale aandacht 

Wat is het belangrijk dat mensen met homofilie gevoelens door de gelovigen niet 

afgewezen worden, maar juist in liefde opgevangen worden. Met name in de 

gemeenschap van gelovigen zou begrip moeten zijn en medeleven, zodat homofile 

mensen hun verhaal kwijt kunnen. Juist dit is bij velen al de eerste stap naar herstel 

en verandering. Met verandering doelen we op een proces waarin de persoon 

zichzelf beter leert kennen en emotionele blokkades opruimt, zodat mogelijkheden 

ontstaan voor een gezonde groei van de persoonlijkheid. Door deze groei is het 

mogelijk dat heteroseksuele gevoelens ontluiken die geheel of gedeeltelijk in de 

plaats treden van de oude verlangens.   

 

Liefde is toch niet zondig? 

Steeds weer wordt ‘liefde’ aangevoerd als rechtvaardiging voor bindende 

homoseksuele relaties. ‘Kan liefde zonde zijn’ wordt al gauw gezegd. 

Onvoorwaardelijke, vrije liefde vernietigt echter het fundament van de christelijke 

moraal. Veel te vaak horen we van de preekstoel: ‘God houdt van jou, God houdt van 

jou, zoals je bent, je hoeft je niet te veranderen, je hoeft je niet om te keren, je hoeft 

niets te berouwen, je mag je voeden aan Gods tafel zoals je bent. Dietrich 



Bonhoeffer waarschuwde voor deze goedkope genade en noemde deze de 

‘doodsvijand van de kerk’: ‘Goedkope genade betekent genade als goedkope 

rommel, genade als onuitputtelijke voorraadkamer van de kerk, van waaruit met 

lichtvaardige hand, onbekommerd en onbegrensd uitgestrooid wordt; genade zonder 

prijs, zonder kosten. Dure genade is het evangelie dat steeds weer gezocht, de gave 

waarom gebeden, de deur waarop geklopt moet worden. Zij is duur omdat zij oproept 

tot navolging. Zij is genade omdat zij oproept tot navolging van Jezus Christus. Zij is 

duur om dat zij de mens het leven kost. Zij is genade omdat zij hem op dit manier het 

leven schenkt. Zij is duur omdat zij de zonde verwerpt, genade omdat zij de zondaar 

rechtvaardigt. Dure genade is de menswording van God’. 

Gods Zoon trad de geschiedenis van de mensheid binnen via het gezin en 

onderwees tijdens zijn aardse leven de schoonheid van het gezin. 

 

Wat zegt de Bijbel 

In Romeinen 1 vs.25 schrijft de apostel Paulus dat men de waarheid door de leugen 

vervangen heeft. Het slangenzaad, de leugengeest heeft zijn werk in velen gedaan. 

De seksuele omgang tussen twee mannen wordt hier door Gods Woord beschreven 

als ‘schandelijke lusten’, net zoals de seksuele omgang tussen twee vrouwen. Zo 

wordt de natuurlijke omgang door de tegennatuurlijke omgang vervangen, waarmee 

de scheppingsorde van de Here God verworpen wordt. In Leviticus 18 vs.22 spreekt 

de Here God zich duidelijk uit over de seksuele omgang tussen mensen van 

hetzelfde geslacht: ‘het is voor Hem een gruwel’. God heeft zijn mening hierover niet 

herzien! Hij is één, onveranderlijk!  

De Grieken verwoestten het gezin door de aanbidding van hun God Eros. 

De Marxisten vernietigden het gezin uit naam van de vooruitgang. 

De genderbeweging ontkent in naam van vrijheid, gelijkheid en mensenrechten de 

waarde van het gezin. 

De Bijbel begint met het sluiten van het huwelijk tussen Adam en Eva en eindigt met 

de mooiste bruiloft die ooit gevierd werd. Moge de Here ons als Bruid van Christus 

bewaren te midden van deze goddeloze maatschappij. 

 

Gespreksvragen: 

1. Hoe komt het dat zoveel jongeren tegenwoordig een identiteitscrisis 

meemaken? 

2. Wat is van wezenlijk belang voor de seksuele ontwikkeling van een kind? 

3. Op welke wijze mogen we omgaan met hen die homofiele gevoelens hebben? 

4. Welke plaats mag de gemeente geven aan hen die homofile gevoelens 

hebben?   

 


