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gegeven: mannelijk of vrouwelijk;

▪ natuurlijk!
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tot enkele decennia terug...

▪ was seksuele identiteit vanaf de geboorte een vast 
gegeven: mannelijk of vrouwelijk;

▪ natuurlijk!

tegenwoordig echter...

▪ is seksuele identiteit is een zoektocht geworden;
▪ niet natuurlijk of vanzelfsprekend;

▪ wat is er veranderd in de laatste decennia?;
▪ is dit 'verlichting'?

... of 'verduistering'? 
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20 Want hetgeen van Hem 
niet gezien kan worden 

vanaf de schepping der wereld, 
zijn onwaarneembaar vermogen 

en goddelijkheid, 
wordt uit zijn creaties 

met verstand doorzien, 
zodat ze geen verontschuldiging hebben.
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23 en zij veranderen 
de heerlijkheid van de onvergankelijke God 

in een gelijkende afbeelding 
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en van vogels, van viervoeters 
en van kruipende dieren.
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nl. van het mannelijk geslacht 
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