
René Erwich, hoogleraar praktische theologie, en 
Almatine Leene, predikant in de GKv, vatten een 
paar jaar geleden het plan op om de kerken te 
dienen bij het nadenken over gender en seksualiteit. 
Dat resulteerde onlangs in de uitgave van het boek 
Vuur dat nooit dooft. Gender, seksualiteit & theologie in 
gesprek. Helpt dit boek de kerken verder?
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lijke liturgieën en liederen staan hier 
schuldig voor het aangezicht van de 
auteurs. 

Geslachtsblindheid

Het boek volgt kritiekloos de theorie 
van Thomas Laqueur.1 De auteurs 
menen dat mannelijk en vrouwelijk 
slechts principes zijn en geen seksen 
(p.51). Het verschil zou gradueel zijn: 
‘er is één geslacht en dat is manne-
lijk. Pas rond 1800 veranderde deze 
gedachte’. Dit is wel een zeer verwarde 
kijk op de opvattingen van vroegere 
geslachten. 

Het principiële probleem dat ook hier 
terugkeert is dat de auteurs de theo-
logische notie van het verbond niet 
verdisconteren. Ook hun taalkundig 
geheugen is kort. Tot in de twintigste 
eeuw beschouwde men het vrouwelijke 
als bij het mannelijke inbegrepen. Er 
is in de Schrift en de Westerse traditie 
weliswaar sprake van één menselijk 
geslacht (of bloed, vgl. Hand. 17:26), 
maar zowel theologisch, biologisch als 
sociaal werd dit altijd strikt gescheiden 
in mannelijk en vrouwelijk. 

Het menselijk denken, ons kijken naar 
de werkelijkheid en de taalkundige 
uitdrukking ervan, verloopt al duizen-
den jaren in termen van mannelijk, 
vrouwelijk en onzijdig. Dat de wereld 
vanaf de Franse Revolutie de man 
niet meer ziet als verbondshoofd van 

Opvallend is dat de beide auteurs niet uitgaan van 
het bestaan van twee geslachten, man en vrouw, 
maar kiezen voor een zogenoemde fluïde (vloei-
bare) benadering van gender en seksualiteit (p.31). 

‘Gender zit tussen je oren en niet tussen je benen’, zeggen 
ze (p.72), waarbij hun taalgebruik wel iets zegt over hun 
sociaal-maatschappelijke oriëntatie. 

De auteurs menen dat alle transgender zelfidentificatie  
(= zelf bepalen of je man, vrouw of iets anders bent) een 
vorm van geslachtsvariatie is, punt. Pluriforme genderi-
dentiteit (het bestaan van allerlei genders) leidt volgens 
hen tot een prachtige theologische verdieping, waarbij al 
het mannelijke en vrouwelijke in iedereen uiteindelijk zijn 
bestemming vindt in Christus. (p.240)

Eros

Het gaat in dit boek ten diepste om eros, seksueel verlangen 
met een onlosmakelijke lichamelijke component. Volgens 
Erwich en Leene heeft dit verlangen een normatieve 
functie: ze zien de mens met zijn gevoelens als normatieve 
genderidentiteit en dat bepaalt uiteindelijk wat ethisch 
gewenst is. Dat de Bijbel ook spreekt over liefde in brede 
zin (het verlossende agape voor een gevallen wereld, ook in 
seksueel opzicht), over Adam als het mannelijke verbonds-
hoofd en over een ordening van de samenleving volgens de 
schepping – dat is voor de auteurs niet van belang. Waar de 
Schrift in deze patriarchale termen spreekt, beoordelen ze 
dat negatief en als cultureel bepaald. (p.159) ‘Feitelijk is dit 
een vorm van seksisme, het bevoorrechten van een geslacht 
boven een ander geslacht en dat heeft veel invloed gehad en 
heeft dat nog steeds.’ (p.38) Zowel de Bijbel als de christe-
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1 Zie over deze theorie: Ida 
Slump-Schoonhoven en Bart  
van Egmond, Hokjesdenken?,  
Nader Bekeken jrg. 28, juni 2021 
#6, p. 210-214, junAVM.pdf  
(woordenwereld.nl)
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Schriftgebruik

Het boek kenmerkt zich door situatie-ethiek, dat wil 
zeggen dat er geen vaste waarheid of normatieve ethische 
handelwijze is die overal voor alle mensen geldt.
Het benadert de Schrift exegetisch niet als eenheid, als 
Godspraak van de Geest. Veel wat de auteurs niet uitkomt, 
verwerpen ze als achterhaald of cultureel bepaald. Paulus’ 
veroordeling van homoseksualiteit op grond van Gods na-
tuurlijke openbaring (Rom. 1) wordt bij Erwich en Leene: 
‘Paulus richt zich tegen homoseksuele activiteit waarin 
sprake is van misbruik en exploitatie’. (p.166) Natuurlijk 
doet de apostel dit impliciet ook, maar de tekst verwerpt 
homoseksueel gedrag van mannen en vrouwen expliciet op 
grond van Gods scheppingsbedoeling. 

Een tekst die de auteurs past, ontvangt daarentegen de 
hoogste lof zonder dat de tekstuele context verrekend 
wordt. Zo wordt 1 Korintiërs 7:4 (‘ook de man beschikt 
niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw’) geprezen als 
zeer revolutionair, want in de Romeinse wereld zou seksua-
liteit een uitdrukking van macht zijn geweest ‘van mannen 
naar vrouwen’. (p.159) Ten diepste is dit een biblicistische 
benadering, een vorm van liberaal buikspreken die teksten 
losmaakt uit het denken van de Schrift en integreert in een 
andere levens- en wereldbeschouwing.

Historisch brongebruik

De selectieve omgang met primaire bronnen beperkt zich 
niet tot de Bijbel. De auteurs menen blijkbaar dat ze op 

de schepping, die verantwoording 
aan God schuldig is, moge duidelijk 
zijn. Maar dat betekent geenszins dat 
de westerse samenleving pas rond 
1800 begon te denken in termen van 
mannelijk en vrouwelijk. Wie dat zegt, 
heeft nooit echt Grieks, Latijn, Frans 
of oudere vormen van Nederlands ge-
studeerd. Daarbij: alleen al de middel-
eeuwse kerkelijke regels over inter-
sekse (hoogst uitzonderlijke gevallen 
waarbij iemand met zowel mannelijke 
als vrouwelijke geslachtskenmerken 
ter wereld komt) laten zien dat het 
denken in twee geslachten – mannelijk 
en vrouwelijk – ook voor 1800 voluit 
normatief was. Na de puberteit moest 
men zich conformeren aan zijn/haar 
biologische geslacht en daarbij blijven.

Vaagheid

Naar duidelijke seksuele moraal en 
normativiteit zoekt de lezer in dit boek 
tevergeefs. De hoofdregel is dat er 
geen sprake mag zijn van misbruik of 
ongewenstheid. De theologie heeft als 
gesprekspartner slechts te zeggen dat 
wederkerigheid van seksueel verlangen 
als lichamelijke expressie belangrijk is. 
(p.201) Zou iemand die onbevangen 
het Nieuwe Testament leest ook tot 
die conclusie komen?
Een seksueel actieve Jezus is in dit 
boek kennelijk een optie. De auteurs 
spreken van ‘een al dan niet gehuwde 
Christus’ en ‘Christus als huwelijks-
partner vooral in metaforische zin’. 
(p.151) Daarbij geven ze de indruk 
zich te distantiëren van de vroege kerk. 
De superioriteit van het celibatair 
leven zoals bepaalde kerkvaders dit 
voorstonden, was ‘gebaseerd op hun 
overtuiging dat Jezus niet getrouwd 
was’. (p.151)
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genoemd. Ook dekens bestonden in 
306 niet. Het decanaat is een organi-
satievorm die pas in de negende eeuw 
in Frankrijk ontstond en zich daarna 
over de westerse kerk verbreidde. Dat 
er getrouwde bisschoppen waren, is 
goed gedocumenteerd. De Westerse 
Kerk telde tot ver in de middeleeuwen 
pausen die getrouwd waren: Adrianus 
II (867–872) leefde met zijn vrouw in 
het Lateraanse paleis, Johannes XVII 
(1003) trouwde voordat hij gekozen 
werd tot bisschop van Rome. Dat een 
bisschop ‘de man van één vrouw’ moet 
zijn (1 Tim. 3:2) werd door de kerk 
niet in twijfel getrokken. 

Zelfverminking Origenes?
‘Bijvoorbeeld de kerkvader Origenes 
(184-253) die zichzelf castreerde. 
Daar kreeg hij later spijt van, want 
zo hoefde hij het gevecht met seksu-
ele begeerten niet meer aan te gaan.’ 
(p.54)
De werkelijkheid: In zijn late werk over 
het gebed (De Oratione XX.1) schrijft 
Origenes dat iemand die gecastreerd 
is niet in de kerk mag komen. Dit 
maakt zijn zelfcastratie historisch 
onwaarschijnlijk. Dat hij er later spijt 
van kreeg omdat hij graag de strijd aan 
wilde gaan tegen seksuele begeerten is 
een psychologisch inzicht van Erwich 
en Leene dat niet te herleiden is tot 
het werk van Origenes.

Zelfcastratie wenselijk?
‘De gedachte dat Jezus snel zou 
terugkomen had vooral aan het begin 
van de kerkgeschiedenis grote in-
vloed. Het krijgen van kinderen was 
dan immers minder belangrijk. Het 
huwelijk bevolkt de aarde, maagdelijk-
heid de hemel en die hemel was voor 
veel mensen de belangrijkste prioriteit. 
Zelfcastratie was daarom wenselijk.’ 
(p.55)

deze wijze ook mogen omgaan met de kerkgeschiedenis. Ik 
geef een aantal voorbeelden van wat de auteurs zeggen en 
vergelijk dat met de werkelijkheid zoals die uit de kerkelijke 
bronnen blijkt.

Geen echtelijk verkeer voor geestelijken?
‘In 303 werd al geëist dat zowel bisschoppen, priesters en 
diakenen, alsook geestelijken die aan het altaar dienen zich 
onthielden van echtelijk verkeer en moesten ophouden met 
het verwekken van kinderen.’ (p.53)
De werkelijkheid: de vroege kerk kende geen algemeen 
verbod op seks voor geestelijken. Erwich en Leene zeg-
gen niet wie of welke vergadering dit eiste, maar bedoelen 
waarschijnlijk de synode van Elvira (al dateren ze die elders 
in 306. Veel geleerden plaatsen de synode niet in 306 maar 
tussen 300 en 303, voor de grote vervolging onder keizer 
Diocletianus.) Het gaat hier hoe dan ook om een regio-

nale kerkelijke wet die 
ingegeven was door een 
specifieke historische 
situatie waarin men het 
onverantwoord vond om 
zijn vrouw zwanger te ma-
ken. De inhoud van canon 
(regel) 33 is een logisch 
uitvloeisel van Mattheus 
24:19 (‘Wee de zwangeren 
en de zogenden in die 
dagen’) en 1 Korintiërs 
7:29 (‘Laten zij die vrou-

wen hebben, voortaan zijn alsof ze die niet hebben’). Zelfs 
het middeleeuwse canonrecht (bijv. Hostiensis, Lectura X 
3.34.7) behandelt echtelijk verkeer binnen het huwelijk 
als een verplichting die ook aan de vrouw verschuldigd is. 
Wel kwam er uit hygiënische overwegingen een verbod 
op seksuele omgang van geestelijken voorafgaand aan de 
eucharistiebediening.

Geen seks in het decanaat?
 ‘Op het concilie van Elvira in 306 werd besloten dat hogere 
geestelijken (paus, dekens en bisschoppen) zich moesten 
onthouden van seks.’ (p.53)
De werkelijkheid: Elvira was een regionale synode in Spanje 
die geen besluiten nam voor de hele kerk. Het besluit 
waarvan de auteurs hier spreken is overigens niet terug 
te vinden in de canones van Elvira. Bovendien: de paus 
bestond in 306 nog niet, alle metropolieten werden ‘paus’ 
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Prostitutie noodzakelijk?
‘De visie van de kerkvaders had ervoor gezorgd dat het 
huwelijk in de Middeleeuwen lange tijd werd veracht… 
Prostitutie was soms noodzakelijk omdat men niet wilde 
dat het zaad van een man verspild werd…’ (p.57)
De werkelijkheid: Hoewel de overheid dikwijls een tolerant 
beleid voerde, veroordeelden de middeleeuwse kerkelijke 
canonregels seks buiten het huwelijk; seks met een prosti-
tuee gold als verzwarende omstandigheid.2 De canonregels 
eisten overigens zwaardere straffen voor bezoekers van 
prostituées en eigenaren van hoerenhuizen dan voor de 
betrokken vrouwen. 

Conclusie

Vuur dat nooit dooft schept eigen waarheden in zijn omgang 
met de Schrift en de kerkgeschiedenis. Wie serieus be-
weert: dat de Kerk zelfcastratie wenselijk achtte, prostitutie 
noodzakelijk vond om geen zaad te verspillen, en vrouwen 
beschouwde als mislukte mannen die via seksuele onthou-
ding konden uitstijgen tot een derde gender - doet niet aan 
wetenschap maar schrijft een sprookjesboek. Daarmee zijn 
de kerken niet gediend.
Het boek wil helpen het open gesprek over seksualiteit se-
rieus te voeren, ook als er verschil van inzicht blijft bestaan 
(p.249). Deze recensie bewijst dat het in ieder geval in dat 
opzicht geslaagd is. 

Dr. B.A. Zuiddam is classicus en theoloog. Hij is verbonden aan Bijbels 
Beraad M/V, het Hervormd seminarium en de theologische faculteit van 
NWU Potchefstroom. 

De werkelijkheid: wie aan zelfcastratie 
deed kwam onder tucht en mocht 
geen priester worden (canon 1 van Ni-
cea 325). Kerkvaders als Chrysostomos 
spraken in dit verband van ‘moorde-
naars van Gods schepping’.

Transitie door onthouding?
‘Seksuele onthouding bood mensen 
met een lage status (vrouwen, armen 
en ongeschoolden) de mogelijkheid 
om een held te worden. Deze maagden 
hadden volgens Clemens hun seksua-
liteit overwonnen en daardoor konden 
zij mannelijke functies bekleden in de 
kerk. Ze werden niet langer als vrou-
wen gezien, maar als leden van een 
derde gender.’ (p.56)
De werkelijkheid: Een derde gender 
dat toelating geeft tot de kerkelijke 
ambten is niet terug te vinden bij 
Clemens van Alexandrië, maar is een 
radicale feministische (her)interpre-
tatie van zijn werk door de historicus 
April DeConick. De vroegkerkelijke 
schrijvers zijn eenduidig: de kerkelijke 
ambten zijn voorbehouden aan man-
nen die aan de voorwaarden voldoen. 
Er is geen derde sekse van vrouwen 
die een transitie tot man hebben 
ondergaan.

De vrouw een mislukte man?
‘De gedachte dat vrouwen eigenlijk 
mislukte mannen waren, zoals men in 
de oudheid al dacht, vind je dus terug 
in de vroege kerkgeschiedenis.’ (p.56)
De werkelijkheid: Hiëronymus schreef 
aan een moeder die de maagdelijkheid 
van haar dochters wilde beschermen. 
Daarvoor geeft hij praktische tips. Het 
vrouwenlichaam is zo uiterst mooi en 
aantrekkelijk dat het tot zonde of een 
legitiem huwelijk kan verleiden. Wie 
maagd wil blijven, moet zich daarvan 
bewust zijn en ingetogen optreden uit 
zelfbescherming. 
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2 Zie James A. Brundage, Prostitution in the 
Medieval Canon Law, Signs 1.4, 1976, p.831


