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Voorwoord

ds.	Saskia	van	Meggelen
preses	generale	synode	Protestantse	Kerk	in	Nederland 

Je zult maar merken dat je ‘anders’ bent. Gevangen in een verkeerd 
lichaam, niet de man of vrouw zijn die je vanbuiten bent, maar 
weten diep vanbinnen: ik ben een vrouw, ik ben een man. Als je 
dan ook nog gelooft en geloven wilt, komen er vragen bij: Heeft de 
Schepper een fout gemaakt toen Hij mij schiep? Wat zou mijn 
Maker ervan vinden, als ik in een gezond lichaam laat snijden? 

En tegelijk is er dat andere: in die zoektocht naar wie je bent, 
merk je dat het juist die Ene is, die al veel langer wist hoe je in 
elkaar zat. Hij laat je niet vallen. 

 Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij.
(Psalm 139, berijmd, vers 1)

Dit boek biedt gedegen informatie en vergroot kennis over gender-
dysforie. Daarnaast helpen de persoonlijke verhalen van transper-
sonen, hun partners, ouders en kinderen om je een beeld te 
vormen van het bevrijdende en verwarrende proces waarin je na de 
ontdekking transgender te zijn terechtkomt, waarin je samen 
terechtkomt. Leerzaam en ontdekkend voor wie er zelf mee wor-
stelt, voor wie ermee geconfronteerd wordt in haar of zijn omge-
ving, voor predikanten en pastores, voor de kerk. Met belangstelling 
nam ik kennis van dit boek, met ontroering ook. Verwonderd over 
de grote veerkracht die God steeds weer in mensen legt. Ik wens 
dat er ruimte zal zijn voor hun verhalen, dat dit boek het gesprek 
bevorderen kan. 
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Voorwoord

Lisa	van	Ginneken
Voorzitter	Patiëntenorganisatie	Transvisie	

Transgender personen zijn dappere mensen. Zij durven het aan 
om vragen te stellen bij datgene wat de wereld om hen heen als 
vanzelfsprekend ervaart, als natuurwet soms. Die dapperheid 
komt niet voort uit een keuze, maar uit een diepgeworteld gevoel 
van in de knel zitten. Om zoiets persoonlijks te erkennen dat zo 
tegen de algemene mores ingaat zie ik als een zeer grootse daad. 
Vanuit mijn functie als voorzitter van Transvisie ontmoet ik veel 
transgender personen en ik ben steeds weer onder de indruk van 
de enorme kracht die mensen soms putten uit deze fundamentele 
erkenning van wie ze zijn.

Tegelijkertijd roept de beslissing om je gender ter discussie te 
stellen, of de beslissing om daadwerkelijk in transitie te gaan, heel 
veel op. Angsten en weerstand in jezelf, maar ook angsten en weer-
stand	in	de	omgeving.	De	cijfers	over	geweld	tegen,	en	suïcidaliteit	
onder transpersonen tonen steeds opnieuw aan hoe pittig het kan 
zijn voor transgender personen én de personen in hun omgeving 
om met al die ingewikkelde gevoelens om te gaan. 

Veel transgender personen hebben een sterke wens om erkend 
te worden in hun zoektocht, vooral door diegenen die belangrijk 
voor hen zijn. Bij familie en vrienden staan echter soms de eigen 
vragen en angsten die erkenning nogal in de weg. Zij worstelen 
met begrijpelijke en relevante vragen over wat een transitie voor de 
relatie betekent, en wat die over henzelf zegt. Ook bij de kerkelijke 
gemeente of parochie liggen oordelen en buitensluiting op de loer, 
terwijl geloofsgemeenschappen juist zo’n belangrijke rol kunnen 
spelen voor gelovige transgender personen. Velen van hen ervaren 
namelijk	flinke	geloofsnood	tijdens	hun	genderzoektocht.	

Zo’n zoektocht gaat immers zelden alleen over gender en de 
vraag hoe je je gender tot uitdrukking wilt brengen. Het gaat ook 
over de ruimte die je voelt om deze vraag te stellen, of de ruimte 
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om te gaan handelen naar de conclusies. Die vragen raken dieper-
liggende thema’s als voorbestemming, eigen autonomie en het 
doel van het leven. De ruimte om met dergelijke thema’s om te 
gaan wordt voor gelovige transgender personen medebepaald door 
geloofsovertuigingen uit hun kerk.

Voor mij werd tijdens mijn eigen genderzoektocht duidelijk dat 
juist die dieperliggende vraagstukken de essentie van mijn gender-
transitie vormden; belangrijker en bepalender dan die gendertran-
sitie zelf. Sindsdien denk ik dat een gendertransitie je beste kans 
op geluk is, wanneer je ook aandacht hebt voor dieperliggende 
vraagstukken die betekenis geven aan het leven en jouw plaats 
daarin. Bij zulke complexe vraagstukken is hulp zeer waardevol.

Net zoals bij alle complexe omstandigheden die het leven soms 
in petto heeft, hoeft een transgender persoon dit zoekproces niet 
alleen te doen. Wel zelf, maar niet alleen. Mensen in de omgeving 
die kunnen helpen bij die bredere zoektocht rondom een gender-
transitie zijn van onschatbaar belang. De kerk is zo’n omgeving. 
Niet zelden zijn mensen handelingsverlegen als het gaat om trans-
gender personen. Dat komt vaak door onbekendheid en oordelen, 
al dan niet onbewust. Het is misschien nog wel erger als mensen 
juist vanuit die oordelen en onbekendheid gaan handelen. 

Dit boek is een zeer waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling 
van	een	goed	geïnformeerde	houding	bij	alle	mensen	die	vanuit	
hun rol in de kerk transgender personen ontmoeten, zodat zij hen 
ten volle kunnen zien en concreet kunnen bijstaan in hun zoek-
tocht en de geloofsnood die daar zo vaak bij ontstaat. In die 
oprechte verbondenheid kan de genderzoektocht een verrijking 
zijn voor zowel de transgender persoon als voor de kerk.
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Inleiding

Het idee om een boek als dit uit te brengen werd al geopperd op de 
eerste themadag rond transgender zijn en geloven in 2014 in Rot-
terdam, georganiseerd door het LKP, de landelijke koepelorgani-
satie van de christelijke LHBT-beweging. De belangstelling voor 
die dag was groot, de ervaringen die gedeeld werden waren indruk-
wekkend, vaak schrijnend maar ook hoopgevend. De deelnemers 
namen aan het eind van de dag een verklaring aan die de geloofs-
gemeenschappen in Nederland opriep veiligheid en geborgenheid 
te bieden aan transgender mensen. In een drietal oproepen werd 
dit concreet gemaakt:

 Wij roepen alle geloofsgemeenschappen op zorg te dragen voor 
goede geestelijke begeleiding van transgenders in hun midden, 
zich te informeren over vragen rond genderidentiteit, hun 
eigen gemeenschappen daarover voor te lichten en te zorgen 
voor een zowel pastoraal als liturgisch klimaat waarin beelden 
en woorden worden gevonden waarin en waaraan transgenders 
zich kunnen herkennen.

 Wij roepen alle geloofsgemeenschappen op discriminatie en 
achterstelling van transgenders in alle bereiken van de samen-
leving te bekritiseren en actief tegen te gaan.

 Wij roepen alle geloofsgemeenschappen op de uitdaging aan te 
gaan van diversiteit en het beelddragerschap van God in men-
sen de ruimte te geven, zodat zij gemeenschappen kunnen zijn 
waarin iedereen zich thuis kan voelen.

De volledige verklaring is als bijlage B opgenomen in dit boek.

Men voelde op die dag, en nog sterker op de tweede landelijke the-
madag in 2017, toen georganiseerd door de LCC Plus Projecten, de 
urgentie om een pastorale handreiking te doen uitgaan naar wer-
kers in de kerk, zoals predikanten, pastores, geestelijk verzorgers, 
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andere ambtsdragers en de vele vrijwilligers. Er was immers niets 
beschikbaar	in	het	Nederlands	dat	specifiek	inging	op	religieuze	
en pastorale vragen van transgender mensen. Door subsidie werd 
het eindelijk mogelijk gemaakt de handreiking te realiseren. Zij 
ligt nu voor u en is uitgegroeid tot een boek dat veel meer biedt 
dan alleen een gids ten behoeve van pastoraat aan transgender 
personen.

Dit boek wil breed informatie en verdieping bieden voor ieder 
die	geïnteresseerd	is	in	de	persoonlijke	(geloofs)verhalen	van	trans
gender mensen, in de kennis rond transgender zijn, in transgender-
zorg en hulpverlening, in transgender-emancipatie binnen de 
Nederlandse kerken, in Bijbelse en theologische visies op genderdi-
versiteit, en in liturgische en pastorale praktijken die de bouwste-
nen vormen voor een veilige, verwelkomende, transvriendelijke 
geloofsgemeenschap. Voor transgender gelovigen en hun naasten 
kunnen de verhalen en bijdragen in dit boek herkenning en steun 
bieden. Voor allen die horen bij een geloofsgemeenschap, inclusief 
de voorgangers, ontsluit het een wereld aan kennis, ervaringen en 
praktijken waarvan geleerd kan worden om mensen nabij te zijn en 
te	groeien	naar	een	inclusieve	gemeenschap.	Voor	overige	geïnteres-
seerden, ook seculiere hulpverleners, kan het zicht geven op de reli-
gieuze context die voor veel transgender personen onlosmakelijk 
deel uitmaakt van hun levensverhaal en als zodanig een belangrijke 
rol speelt in hun identiteitsvorming en welbevinden. 

Hoe is het boek opgebouwd? Een belangrijk structurerend 
principe is dat de meer informatieve, theoretische bijdragen worden 
afgewisseld met persoonlijke verhalen. Daarin komen transman-
nen,	transvrouwen,	genderfluïde	personen	en	hun	levenspartners	
aan het woord. Hun uiterst persoonlijke stemmen onderbreken de 
meer beschouwende bijdragen, verrijken en verdiepen ze ook, vor-
men soms een echo en dan weer een tegenstem, en kunnen in een 
boek als dit niet gemist worden. Het zich niet thuis voelen in het 
geslacht waarmee men geboren is en de reis naar een passende 
genderidentiteit en genderexpressie wordt door mensen die het 
betreft heel verschillend ervaren. Ook ieders religieuze ontwikke-
ling heeft een uniek karakter. Het is van essentieel belang hieraan 
recht te doen door mensen met hun eigen stem te laten vertellen. 
Precies dat gebeurt in de diverse intermezzo’s en ook krijgen de 
personen gezicht in de portretten.
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Over de opbouw van dit boek
Het eerste deel geeft algemeen inleidende informatie, zoals: wat is 
transgender, welke termen gebruiken we, wat betekent het als 
iemand in transitie gaat?

Het tweede deel brengt de transgenderzorg en hulpverlening 
binnen Nederland in kaart. Hierbij wordt ook aandacht geschon-
ken aan geestelijke verzorging in bijvoorbeeld ziekenhuizen.

In het derde deel wordt de lens gericht op pastoraat. Welke pas-
torale thema’s en vragen spelen er onder transgender mensen, waar 
moet de pastor op bedacht zijn, wat zijn richtlijnen voor adequaat 
en ondersteunend pastoraat, en hoe kunnen godsbeelden in het 
levensverhaal en in de pastorale zorg helpend dan wel blokkerend 
zijn? Dit deel wordt verrijkt met een ervaringsverhaal van een pre-
dikant over pastoraat aan een jong transgender gemeentelid, waar-
bij met de gemeente samen gehoor gegeven werd aan Gods welkom.

Het vierde deel stelt de relatie tussen de transgender persoon 
en zijn/haar geloofsgemeenschap centraal. Na een historisch over-
zicht van emancipatie en acceptatie in de kerken volgen praktische 
handreikingen voor een transvriendelijke gemeente en voorstellen 
voor hoe een liturgische viering rond de transitie eruit kan zien. 

Deel	vijf	gaat	specifiek	in	op	Bijbelse	en	theologische	visies.	Er	
is aandacht voor Bijbelgedeelten die vaak worden aangehaald in 
discussies omtrent transgender zijn, zowel de lastige teksten als de 
verlichtende teksten. Ze worden besproken en uitgelegd vanuit 
wetenschappelijke inzichten over de Bijbel, en in gesprek gebracht 
met ervaringen van transgender mensen. Bijzondere theologische 
aandacht is er voor het thema ‘schepping’, omdat visies daarop een 
grote rol spelen in de kerkelijke discussies rond man- en vrouw-
zijn en omdat ook transgender personen zelf veel worstelen met 
de vraag naar het geschapen zijn van hun lichaam.

In het zesde deel biedt het boek handreikingen voor gesprek-
ken over diversiteit. Een pastor deelt inzichten vanuit een gespreks-
groep met gelovige transpersonen, en een transvrouw vertelt wat 
die groep voor haar betekent. Er wordt gespreksmateriaal geboden 
voor kinderen, voor tieners en voor een gemeentekring.

In de bijlagen vindt u handige overzichten, zoals een verkla-
rende woordenlijst van termen en begrippen die gebruikt worden 
in het boek. De literatuurlijst en de lijst met organisaties en web-
sites weerspiegelt in de meeste, maar niet alle gevallen de visie van 
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de redactie; wij vonden het belangrijk om iets van de breedte aan 
opvattingen binnen christelijke kring te laten zien.

We hebben als redactie ernaar gestreefd zoveel mogelijk aspec-
ten recht te doen en zoveel mogelijk diversiteit te belichten. Tege-
lijk erkennen we dat dit boek in alle rijkdom ook grenzen en 
beperkingen kent. De inhoud heeft vooral betrekking op christe-
lijke geloofsgemeenschappen. Daarbinnen, hoewel de scope wijd 
blijft, klinkt in ervaringsverhalen toch meer de protestantse wereld 
door dan de rooms-katholieke of oosters-orthodoxe. Ook blijven 
ervaringen van nieuwe Nederlanders met migrantenachtergrond 
nog goeddeels buiten beeld. Het heeft alles te maken met het feit 
dat dit boek een eersteling is in het Nederlandse taalveld en onmo-
gelijk volledig kan zijn. Ook de wereld van transgender en geloven 
bij onze zuiderburen, de Vlamingen, is in dit boek niet ingesloten.

Een	andere	begrenzing	is	dat	wij	ons	specifiek	gericht	hebben	op	
transgender personen, en dat personen met een intersekseconditie 
(geboren met een lichaam dat zowel mannelijke als vrouwelijke 
kenmerken heeft) alleen aan de rand in beeld komen, terwijl zij 
toch voor een deel tegen dezelfde beperkende tweedeling van 
geslacht oplopen. Dat is niet omdat wij hun situatie minder van 
belang achten, maar omdat zij minstens dezelfde geconcentreerde 
aandacht verdienen als transgender personen en niet in eenzelfde 
beweging ‘meegenomen’ kunnen worden. Het speelt ook een rol dat 
intersekse personen zowel in de samenleving als binnen geloofsge-
meenschappen in ons land nog veel minder zichtbaar of hoorbaar 
zijn. Taal is van eminent belang in het spreken en schrijven over 
transgender mensen. Zij weten hoe pijnlijk en destructief de uitwer-
king is van objectiverende, denigrerende of pathologisch-categori-
serende termen. We hebben ons tot doel gesteld in de taal en 
terminologie dicht te blijven bij de zelfexpressie van transgender 
mensen. Het feit dat ons redactionele team voor de helft bestond uit 
mensen met een trans*achtergrond heeft ons daar zeker bij gehol-
pen. Dit brengt ons bij de aangelegen kwestie: hoe gebruiken we het 
begrip ‘transgender’? Voor de inhoudelijke betekenis verwijzen we 
naar de verklarende woordenlijst en naar het eerste hoofdstuk. Voor 
het grammaticale gebruik hebben we ervoor gekozen om ‘transgen-
der’ vrijwel alleen in bijvoeglijke zin te gebruiken. Waar het over 
mensen gaat, proberen we zo consequent mogelijk te spreken over 
‘transgender mensen’, ‘transgender personen’ of ‘transpersonen’. 
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Ook kunnen we schrijven trans*personen: de * geeft in dit woord 
weer dat het verwijst naar diverse vormen van genderbeleving die 
niet passen in een binaire opdeling. Het kan om een transman of 
transvrouw gaan, maar ook om een in between of non-binaire iden-
titeit.	Het	zou	mooi	zijn	als	onze	taal	net	zo	beweeglijk	en	fluïde	kon	
zijn als de realiteit van genderbeleving en genderexpressie. We heb-
ben geprobeerd enigszins af te wisselen in terminologie zodat lezers 
die zich in het ene woord niet herkennen, dat wel in het andere 
doen en zich zodoende toch vertegenwoordigd voelen.
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