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2. De identiteit van het leven 
 

2.1 Man en vrouw schiep Hij hen…(Genesis 1 vs.27) 

In Genesis 1 vs.26 en 27 lezen we over de schepping van de mens, in Genesis 2 vs.7 lezen we 

hoe de Here de mens geschapen heeft en in Genesis 2 vs.21, hoe de Here de vrouw geschapen 

heeft. Zo zoemt de Bijbel steeds verder in op dit bijzondere scheppingswonder. 

De dieren werden naar ‘hun aard’ (soort) geschapen, maar de mens naar Gods beeld en 

gelijkenis. God blies zijn eigen levensadem in de mens, waardoor de mens een ‘levende ziel’ 

werd. Zo werd de mens een persoon die het vermogen had om te denken, te voelen en te 

willen. 

 

Hij zegende de mens en gaf hem het zogenaamde cultuurmandaat: 

• Weest vruchtbaar. 

• Wordt talrijk. 

• Vervult de aarde. 

• Onderwerpt haar. 

• Heerst over haar. 

Deze opdracht kon de mens alleen samen, als man en vrouw, vervullen, vandaar dat we in 

Genesis 2 vs.18 lezen: ‘Het is niet goed dat de mens alleen zij, Ik zal hem een hulp maken, die bij 

hem past’. 

 

Natuurlijk vragen we ons af, waarom de Here God niet direct man en vrouw samen geschapen 

heeft. We lezen in de Bijbel dat God één is (Deuteronomium 6 vs.1-3). Het gebruikte woord is in 

dit vers ‘unus’ en niet ‘unicus’. Unus spreekt van eenheid en unicus betekent ‘enig in zijn soort’. 

De Here God is ‘unus, één en omdat Hij de mens naar zijn beeld en wezen schiep, schiep hij dan 

ook geen twee, maar één mens, als uitdrukking van zijn wezen: ‘unus’. 

 

Toen Hij de vrouw schiep, gebruikte Hij hiervoor niet het stof uit de aarde om zo een tweede 

(vrouw)mens te scheppen, los van Adam. Nee, vanuit de eerste mens, schiep Hij de vrouw, als 

been van zijn gebeente en vlees van zijn vlees (Genesis 2 vs.23). Zo bleef de mens, hoewel nu 

als man en vrouw, één mens, ‘unus’ de afdruk van Gods wezen. 

 

Wanneer we lezen dat God één is, dan wordt hier ook wel het woord ‘Integer’ gebruikt. 

‘Integer’ heeft bij ons de betekenis van ‘echtheid, zuiver’, je niet anders voordoen dan je bent. 

Zo lezen over de integriteit van de Here God: ‘Zichzelf verloochenen kan Hij niet’ (2 Timotheüs 2 

vs.13), over de Here Jezus: ‘Is Christus gedeeld?’ (1 Korinthiërs 1 vs.13 en over de Bijbel: ‘De 

Schrift kan niet gebroken worden’ (Johannes 10 vs.35). 

De schepping van de mens draagt ook deze ‘unus’ uit. De mens als één (Psalm 86 vs.11), man 

en vrouw als één (Mattheüs 19 vs.5-6) en de gemeente van Christus als één (Efeziërs 4 vs.1-6). 
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In Jakobus 2 vs.19 lezen we: 

‘Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wel, maar de boze geesten 

(demonen) ook zij sidderen’. 

Satan doet zijn uiterste best om de eenheid van God te vernietigen en dat doet hij door ons 

godsbeeld te veranderen, de mens innerlijk te verdelen, de eenheid van het huwelijk te 

verbreken en de gemeente van de Here Jezus uit elkaar te jagen (Johannes 10 vs.12). 

 

Velen hebben van de Here God een karikatuur gemaakt: 

• Hij is zo heilig en is een ‘boeman’ geworden, 

• Hij is zo lief en is een lieve goedzak geworden, 

• Hij is zo waarachtig en is een verpletterende waarheid geworden, 

waarmee de integriteit van God bij de mensen onder druk is komen te staan.  

 

 

2.2 Eenheid en verscheidenheid 

Naast het feit, dat God ‘unus’ (één) is, is Hij echter ook ‘unicus’ uniek! In 1 Timotheüs 2 vs.5 

lezen we ‘dat er één God is’. Zoals de Here God ‘unicus’ is, zo heeft Hij de mens ook uniek 

geschapen, er is geen tweede mens precies hetzelfde. Man en vrouw zijn geroepen een 

eenheid te vormen, zij vormen beiden een deel van deze eenheid, een deel dat onderling niet 

verwisselbaar is. 

 

Deze eenheid door verscheidenheid, de ongelijkheid tussen man en vrouw, ligt in de schepping 

verankerd. Zoals de Goddelijke drie-eenheid uit God de Vader, de Zoon en de Geest bestaat, en 

door ons bezongen wordt met het lied: ”Drie-enig God, Die één in wezen zijt’, zo vormen man 

en vrouw een twee-eenheid. Zoals binnen de drie-eenheid van God de eenheid maar ook de 

verscheidenheid te vinden is, zo ook in de relatie van man en vrouw. 

Binnen de Goddelijke drie-eenheid is ook sprake van een gezagsverhouding: 

de Zoon die zich aan de Vader zal onderwerpen (1 Korinthiërs 15 vs.28) en 

de Geest, die niet uit zichzelf zal spreken (Johannes 16 vs.13). 

In deze verscheidenheid en gezagsverhouding is sprake van een volkomen Goddelijke drie-

eenheid. 

 

Zo leert de Bijbel ons ook dat er een gezagsverhouding is tussen man en vrouw: ‘Want de man 

is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, 

maar de vrouw om de man’ 1 Korinthiërs 11 vs.8-9). 

Maar vers 11-12 benadrukt dan weer de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw: ‘En toch, in de 

Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit 

de man is, zo is de man door de vrouw; alles is echter uit God’. 

Een man, zonder vrouw is ‘half’ en sterft na één generatie uit. De man heeft een hulp nodig 

want alleen door de vrouw wordt de man een volkomen mens. De mens alleen was ‘niet goed’ 
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lezen we in Genesis 2 vs.18, terwijl man en vrouw samen als ‘zeer goed’ beschreven wordt 

(Genesis 1 vs.31). 

 

 

2.3 Verandering na de zondeval 

De betekenis van het woord ‘zonde’ is ‘het doel missen’. Bij de schepping was het: eerst de 

man, dan de vrouw, bij de zondeval ging het andersom: eerst de vrouw en dan de man. 

 

Bij de vrouw speelde ‘verleiding’ de belangrijkste rol (1 Timotheüs 2 vs.14) en bij de man 

’overtreding’ (Romeinen 5 vs.12-21). Adam volgde Eva in haar overtreding, welk motief hierbij 

speelde is niet duidelijk. Bij de zondeval kwam de vrouw terecht in de ‘verleidingspositie’ en de 

man in de ‘overtredingspositie’. Vanaf dit moment is de vrouw in een kwetsbare positie t.o.v. 

verleiding terechtgekomen. 

 

Geestelijk machten proberen via deze kwetsbare plek binnen te dringen, waarbij de man 

opgeroepen wordt om deurwachter te zijn. In de Hof van Eden stond de man ‘er naast’, terwijl 

hij verantwoordelijk was en in had moeten grijpen. Toen was het de Hof van Eden, waar satan 

binnendrong, nu probeert satan het huwelijk en de gemeente binnen te dringen en wanneer 

man en vrouw niet beseffen welke positie zij in dienen te nemen, is het voor satan vrij 

eenvoudig binnen te dringen! 

 

De straf die de man kreeg had te maken met zijn relatie tot de aarde en zijn werk: 

‘Om uwentwil is de aarde vervloekt en al zwoegende zult gij daarvan eten, zolang 

gij leeft, en doornen en distelen zal zij u voortbrengen, en gij zult het gewas des 

veld eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de 

aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt en tot stof zult gij 

wederkeren’ (Genesis 3 vs.17-19). 

De mooie aarde werd een weerbarstige aarde die zich niet door de mens zou laten 

onderwerpen.  

 

De straf die de vrouw kreeg had te maken met haar relatie tot haar man en haar gezin: 

‘Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij 

kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen’ 

(Genesis 3 vs.16). 

Het eerste maakt duidelijk dat de vrouw haar vruchtbaarheid behouden heeft en ze zal de 

moeder van alle levenden worden, hoewel dit met veel moeite en smart gepaard zal gaan. 

Het tweede deel van de straf is erg belangrijk: 

‘naar uw man zal uw begeerte uitgaan en Hij zal over u heersen’. 

 

Vooral dit laatste is voor de moderne mens onaanvaardbaar. Toch gaat het hier om een 

‘verkapte zegen’. De man zal zijn vrouw voor de verleidingsaanvallen van de duivel moeten 
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beschermen. De man wordt hier door de Here God aangesteld als gezagsdrager over zijn vrouw. 

Gezag heeft men echter niet van zichzelf, maar wordt iemand verleend en staat altijd ‘ten 

dienste van’. In het Nieuwe Testament zien we hoe de apostel Paulus dit principe verder 

uitwerkt, ook naar onze tijd (zie Efeziërs 5 vs.22-33). 

 

De straf, die de slang kreeg had te maken met vernedering en uiteindelijke overwinning: ‘Ik zal 

vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop 

vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen’ (Genesis 3 vs.15). 

Niet het natuurlijke mannenzaad maar het vrouwenzaad, Christus, zal ooit de kop van de slang 

vermorzelen. 

 

Maar wat wordt met het zaad van de slang bedoeld? Hoe wordt deze vijandschap zichtbaar? 

Vierduizend jaar later sprak de Here Jezus over ‘adderengebroed’ en doelde op de schijnheilige 

Farizeeërs en Schriftgeleerden (Mattheüs 23 vs.33), net zoals Johannes de Doper dit al eerder 

gedaan heeft (Mattheüs 3 vs.7). 

In Johannes 8 vs.44 zegt de Here tegen de religieuze Joden, dat ze de duivel tot vader hebben 

en zijn begeerten willen doen, ‘de vader der leugen’. Het zaad van de slang is de leugen en het 

zaad van de vrouw is de waarheid. 

Leugen en waarheid botsen met elkaar, ook als het gaat om de maatschappelijke 

ontwikkelingen in het licht van de Bijbel. De gendermainstream vormt een invasie van het 

slangenzaad dat met de waarheid, het zaad van de vrouw, in botsing komt. 

 

De eerste invasie van het slangenzaad vormde de inleiding tot de zondvloed, waarbij we 

kunnen lezen dat de ‘zonen Gods’ (in de Septuaginta, de engelen Gods) gemeenschap hadden 

met de dochters van de mensen, waaruit de geweldigen, reuzen uit de voortijd geboren 

werden (Genesis 6 vs.1-4). Hier zien we dat het slangenzaad zich met de dochters der mensen 

vermengt, waarbij sprake is van een demonische invasie! 

 

Waarschijnlijk zijn de Pyramides in Egypte en de machtig stenen van Stonehenge een bewijs 

van het bestaan van deze reuzen die toen leefden. In Judas 7 lezen we over ‘engelen die aan 

hun oorsprong ontrouw waren’! Gebeurde dit, in Genesis 6, als inleiding op de zondvloed? De 

dochters werden door hen vaders of mannen niet beschermd, achteloos hebben ze het met 

hun vrouwen laten gebeuren! Vandaag dient hetzelfde gevaar zich aan, nu niet als inleiding tot 

de zondvloed, maar als inleiding tot het laatste oordeel! 

 

 

2.4 Emancipatie begrijpelijk? 

De strijd van vrouwen om gelijke behandeling woedt al meer dan 150 jaar. Vrouwen hadden 

goede redenen om aan de heersende structuren in de maatschappij te tornen. Ze mochten op 

sommige vlakken tot in de twintigste eeuw geen: 

• Onderwijs volgen op hogescholen of universiteiten. 
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• Niet stemmen. 

• Geen bankrekening openen. 

• Slechts zelden een beroep uitoefenen. 

• Geen politieke functies of leidinggevende posities bekleden. 

• Slechts met veel moeite en kunstenaars vak uitoefenen. 

Inderdaad, de man heeft voor een groot deel de emancipatie van de vrouw over zichzelf 

afgeroepen.  

 

De praktische invulling van de verhouding tussen man en vrouw is vandaag anders dan zoals 

deze was in het Oude Testament, waar we lezen dat Sara haar man Abraham ‘heer’ noemde. 

Het principe blijft echter ongewijzigd, dit geldt voor alle eeuwen en in alle culturen. De man is 

geroepen zijn vrouw te beschermen, de pas af te snijden voor de invloeden van demonische 

machten. Hoe zelfstandiger en onafhankelijker een vrouw zich opstelt, des te kwetsbaarder zal 

ze zijn vanuit Bijbelsperspectief. 

 

1 Korinthiërs 11 vs.10 leert ons dat ‘een vrouw een ‘macht’ op het hoofd moet hebben 

vanwege de engelen’. Met andere woorden, de vrouw zal haar man als ‘hoofd’ moeten 

erkennen, anders krijgen demonische machten vat op haar! Voor meisjes en ongehuwde 

vrouwen geldt in deze situatie het gezag van hun vader, of later, ook voor weduwen en 

gescheiden vrouwen, het gezag van de oudsten in de gemeente. Vandaag leeft de vrouw 

‘blootshoofd’ en vanaf de jaren zestig ‘blootsbuiks’ en kort daarna verscheen de vrouw met 

blote borsten in het openbare leven. Vandaag beleven we opnieuw een invasie van gevallen 

engelen, demonische machten, die de wereld voorbereidt op het onafwendbaar oordeel van de 

Here God dat spoedig zal komen. 

 

 

2.5 Een frontale aanval op huwelijk en gezin 

Hoewel op 10 december 1948 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in artikel 16 

verklaarde: 

‘Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij 

en heeft recht op bescherming door de maatschappij en staat’ 

wordt het gezin, ‘de hoeksteen van de samenleving’ nu meer dan ooit aangevallen. 

 

Marx en Engels, grondleggers van het communisme, pleitten voor: 

• de afschaffing van het gezin, 

• gelijkwaardige deelname van zowel de man als de vrouw aan het arbeidsproces en 

• de openbare opvoeding van de kinderen door de staat. 

Vele jaren heerste het communisme over miljoenen burgers die van het gezinsleven 

vervreemden. 
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Simone de Beauvoir, één van de bekendste grondleggers van het feminisme en vervend 

aanhangster van het communisme, proclameerde in 1949 ‘de bevrijding van de vrouw uit de 

slavernij van het huwelijk en het moederschap’. Haar boeken verschenen in grote oplagen, 

waarmee de feministische beweging wereldwijd werd. Haar bekende uitspraak: ‘Men wordt 

niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt’ leidde tot de afwijzing van seksuele normen, 

huwelijk, moederschap en gezin, het recht op abortus, de werkende vrouw als enig model en 

de machtsstrijd tegen de man. Voor haar betekende de geslachtelijkheid een gevangenis, een 

inperking van haar vrijheid, discriminatie van de natuur, waaruit de vrouw bevrijd moet 

worden. 

 

Judith Butler, een andere voorvechtster van het feminisme schrijft in één van haar boeken in 

1990: 

‘Er bestaan helemaal geen mannen en vrouwen, dat is pure fantasie, iets waar we 

alleen maar in geloven omdat het zo vaak gezegd is’. 

Ooit was het een grap: Een ouderpaar krijgt een baby. Oma belt opgewonden en vraagt; ‘Ja, 

wat is het dan?’ De vader: ‘dat laten we het kind zelf beslissen’. 

 

 

2.6 De gendermainstream 

Gender is niet aan het biologische geslacht verbonden, maar kent vele vormen van 

geslachtelijkheid, al naar gelang de seksuele oriëntatie. Zo kan de seksuele oriëntatie leiden tot 

iemand die zich 

• homo, 

• lesbisch, 

• bi- 

• trans- 

• inter- 

• of nog anders 

seksueel voelt. 

Butler schrijft verder: ‘Kinderen worden niet ontvangen, maar disigned, gemaakt, met behulp 

van technische middelen zoals: zaaddonatie, draagmoederschap, kunstmatige baarmoeder en 

genen-manipulatie. 

 

De gendermainstream moet uiteindelijk leiden tot: 

• De volledige gelijkstelling, zo niet gelijkheid, van man en vrouw. 

• De beëindiging van de geslachtelijke identiteit van man en vrouw. 

• De beëindiging van de heteroseksuele normativiteit, zowel juridisch als maatschappelijk. 

• Abortus als mensenrecht. 

• Seksualisering van kinderen en jongeren door seksueel onderwijs als verplicht vak op 

school. 

• De omverwerping van het traditioneel gezin. 
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Onder maatschappelijke, politieke en niet wetenschappelijke druk werd in 1973 door het APA 

in de VS homofilie niet meer als psychische stoornis gezien. Therapievrijheid om mensen met 

homofiele gevoelens te behandelen werd aan banden gelegd. In het politieke en 

maatschappelijke debat werd aangenomen dat homofilie een ‘speling van de natuur is’ en dat 

men nu eenmaal zo geboren wordt. 

Het wetenschappelijk onderzoek ontbrak echter hierin maar door de maatschappelijke druk 

nam men dit aan. Onlangs werd op grond van nieuw onderzoek met eeneiige tweelingen 

opnieuw vastgesteld dat homofilie niet aangeboren is. Natuurlijk bestaat er een gradatie in 

mannelijkheid bij de jongens die geboren worden. Net zoals het verschil tussen Ezau (behaard 

en jager) en Jakob (gladjes en in moeders keuken te vinden). Jakob zou in onze samenleving al 

gauw een ‘mietje’ genoemd worden, maar hij werd uiteindelijk wel de stamvader van het volk 

Israël! 

 

 

2.7 Aangeboren of ontwikkeld 

Steeds meer wordt duidelijk dat homofilie niet aangeboren is maar tijdens de verschillende 

levensfasen van een kind tot jongvolwassene ontwikkeld wordt. 

• 83% van homoseksuele mannen en 70% van de lesbische vrouwen zijn voor hun 12de 

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 hetzelfde 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. 
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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 “American Psychological Association” (APA) officieel van de 

lijst verwijderd werd als psychische stoornis, kwam er een verbod op behandeling van 

homofilie. Protest leidde uiteindelijk in 2003 toch tot de behandeling van 200 personen met 

homofilie door professor L. Spitzer van de APA in de VS. Uit dit onderzoek en de behandelingen 

bleek dat 60 % van de mannen en 44 % van de vrouwen veranderingen meemaakten, waarvan 

de meesten heteroseksuele gevoelens kregen. 

 

 

2.8 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 
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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. 

 

 

2.9 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. 

 

 

2.10 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. 
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 Deel 2: De identiteit van het leven 
 

 

Deel 1 - 4 Maatschappelijke Ontwikkelingen - 21 (35) - dinsdag 5 maart 2019 

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. 
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