
Jongen of meisje?

12.

Voor tieners

Een speciaal 
ontwerp: 
De Bijbel begint zijn eerste hoofdstuk met 
de vermelding dat de mens is geschapen 
naar Gods beeld: mannelijk en vrouwelijk! 
Wat een speciaal ontwerp. Het laat iets 
zien van het wezen van de Schepper. Je 
ziet het al in je genen: XY voor de man 
en XX voor de vrouw. Dat laat aan  
duidelijkheid niets te wensen over.

De mens heeft in elke cel 23 paar chromosomen 

met je erfelijke eigenschappen.  Elk paar heeft één 

chromosoom van je vader en één van je moeder. 

Het 23e paar bepaalt je geslacht. Een meisje heeft 

hier alleen twee X chromosomen (XX), en een 

jongen een X en een veel kleiner Y chromosoom 

(XY). Dit Y chromosoom maakt je tot man.

Worstel jij met je 
geslachtsidentiteit?  
 
Praat erover met mensen die je vertrouwt. 
Bijvoorbeeld je ouders of pastorale 
medewerkers in je kerk.  
 
Aanbevolen stichtingen: Vernieuwd.com, Bijbels 
Beraad m/v, NPV, De Vluchtheuvel. 
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Er zijn 6500 genen in ons DNA die verschillend 

functioneren tussen mannen en vrouwen (3). Samen 

met andere factoren maakt dit elke man en elke 

vrouw anders. Er is een heel scala  aan soorten 

mannen en vrouwen. Niemand is hetzelfde… Je bent 

uniek, je vult elkaar aan en je 

hebt elkaar nodig!

XY - MAN
XX - VROUW

Het zit in je genen
Sommige mensen identificeren zich 
in hun puberteit met een geslacht dat 
niet in hun DNA zit. In de meeste gevallen trekt dit na de puberteit 
bij (1). Je DNA bepaalt je geslacht, en niet je omgeving of jouw 
gedachten (2). Elke cel van je lichaam, bijvoorbeeld in je pink, heeft 
XY of XX geslachtschromosomen. Samen met de andere genen die 
verschillen tussen mannen en vrouwen drukken die je leven lang uit: 
Je bent een man of je bent een vrouw … naar het beeld van God je 
Schepper! Wat je ook doet. 

Sekse afwijkingen
In zeldzame gevallen zijn er afwijkingen. 
1:10.000 mensen heeft bijvoorbeeld XXX of 
XXY als geslachtschromosomen, en 1:50.000 
XXXX of XXXY. Deze afwijkingen geven vaak 
miskramen en later onvruchtbaarheid naast 
andere symptomen. 

Bij 1:1500 baby’s is het geslacht niet direct 
vast te stellen en geeft DNA onderzoek 
naar XX of XY uitsluitsel.
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