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❑ de actualiteit



❑ de actualiteit
▪ EO vs. PowNed



❑ de actualiteit
▪ EO vs. PowNed
▪ keiharde vragen - waar zijn de antwoorden?



❑ wat betekent 'gender'? 

Eng.: geslacht, sekse









Genesis 1:27

En God schiep de mens 
in zijn beeld, 

in beeld van God 
schiep Hij hem, 

mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij hen.

= mannelijk, enkelvoud = Adam
zie ook 1Kor.11:7

"... aan hem (=de man) behoort beeld
en heerlijkheid van God. Maar de 
heerlijkheid van de man is de vrouw."



Genesis 1:27

En God schiep de mens 
in zijn beeld, 

in beeld van God
schiep Hij hem, 

mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij hen.

= Christus!
Kol.1:15; 2Kor.4:4



Genesis 1:27

En God schiep de mens 
in zijn beeld, 

in beeld van God 
schiep Hij hem,

mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij hen.

= meervoud:
= de mensheid



Genesis 1:27

En God schiep de mens 
in zijn beeld, 

in beeld van God 
schiep Hij hem,

mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij hen.

n'kebah (5347)
> w.w. doorboren, penetreren



Genesis 1:27

En God schiep de mens 
in zijn beeld, 

in beeld van God 
schiep Hij hem,

mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij hen.

Hebr. zachar (Str. 2145)
> w.w.: gedenken (> Zachar-iah), 

> gedenkteken (Jes.57:8) 
en vandaar: een monument





Romeinen 1

21 Immers hoewel zij God kennen, 
verheerlijken of danken 
zij Hem niet als God, 

maar in hun redeneringen 
werden zij verijdeld 

en hun onintelligent hart wordt verduisterd.

= weten dat Hij er is



Romeinen 1

21 Immers hoewel zij God kennen,
verheerlijken of danken 
zij Hem niet als God, 

maar in hun redeneringen 
werden zij verijdeld 

en hun onintelligent hart wordt verduisterd.

= Theos 
> Plaatser 

= 



Romeinen 1

21 Immers hoewel zij God kennen, 
verheerlijken of danken 
zij Hem niet als God, 

maar in hun redeneringen 
werden zij verijdeld 

en hun onintelligent hart wordt verduisterd. 



Romeinen 1

(...)
24 Daarom heeft God hen overgeleverd 

in de begeerten van hun harten, 
tot in onreinheid 

van het onteren van hun lichamen onder elkaar.

= losgelaten



Romeinen 1

(...)
24 Daarom heeft God hen overgeleverd 

in de begeerten van hun harten, 
tot in onreinheid 

van het onteren van hun lichamen onder elkaar.

> want de eer is weg
= verwijzing naar de Schepper



Romeinen 1

25 Zij vervangen de waarheid van God 
in de leugen 

en worden eerbiedig vereerd 
en dienen het schepsel naast de Schepper, 
die is gezegend tot in de aeonen. Amen!



Romeinen 1

25 Zij vervangen de waarheid van God 
in de leugen 

en worden eerbiedig vereerd 
en dienen het schepsel naast de Schepper, 
die is gezegend tot in de aeonen. Amen!

verschil Schepper en schepsel wordt miskend



Romeinen 1

25 Zij vervangen de waarheid van God 
in de leugen 

en worden eerbiedig vereerd 
en dienen het schepsel naast de Schepper, 
die is gezegend tot in de aeonen. Amen!



Romeinen 1

26 DAAROM heeft God 
hen overgeleverd in hartstochten van oneer. 

Want die van het vrouwelijke geslacht, 
vervangen het natuurlijke gebruik 

tot wat naast de natuur is.



Romeinen 1

26 Daarom heeft God 
hen overgeleverd in hartstochten van oneer.

Want die van het vrouwelijke geslacht, 
vervangen het natuurlijke gebruik

tot wat naast de natuur is.

nl. van het mannelijk geslacht
> georiënteerd op de verkeerde kant! 



Romeinen 1

27 Evenzo ook die van het mannelijke geslacht, 
loslatend het natuurlijke gebruik 

van het vrouwelijke geslacht, 
werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar, 

die van het mannelijke geslacht 
in het mannelijke geslacht, 

de onfatsoenlijkheid bedrijvend, 
en de noodzakelijke vergelding van hun dwaling 

in zichzelf terugkrijgen.



Romeinen 1

27 Evenzo ook die van het mannelijke geslacht, 
loslatend het natuurlijke gebruik 

van het vrouwelijke geslacht, 
werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar, 

die van het mannelijke geslacht 
in die van het mannelijke geslacht,

de onfatsoenlijkheid bedrijvend, 
en de noodzakelijke vergelding van hun dwaling 

in zichzelf terugkrijgen. 



Romeinen 1

27 Evenzo ook die van het mannelijke geslacht, 
loslatend het natuurlijke gebruik 

van het vrouwelijke geslacht, 
werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar,

die van het mannelijke geslacht 
in die van het mannelijke geslacht, 

de onfatsoenlijkheid bedrijvend, 
en de noodzakelijke vergelding van hun dwaling 

in zichzelf terugkrijgen. 



Romeinen 1

27 Evenzo ook die van het mannelijke geslacht, 
loslatend het natuurlijke gebruik 

van het vrouwelijke geslacht, 
werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar, 

die van het mannelijke geslacht 
in het mannelijke geslacht, 

de onfatsoenlijkheid bedrijvend, 
en de noodzakelijke vergelding van hun dwaling 

in zichzelf terugkrijgen. 

= hartstochten van oneer
= zonder de eer van GOD



Romeinen 1

27 Evenzo ook die van het mannelijke geslacht, 
loslatend het natuurlijke gebruik 

van het vrouwelijke geslacht, 
werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar, 

die van het mannelijke geslacht 
in het mannelijke geslacht, 

de onfatsoenlijkheid bedrijvend, 
en de noodzakelijke vergelding van hun dwaling

in zichzelf terugkrijgen. 

nl. de miskenning van de Schepper


