
Family7 – Bijbelse Toekomstverwachting 

Handout 5 Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel 

 

Aflevering 5 De invloed van gendermainstream op huwelijk en gezin   

 

• Aanval op het 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 bedreigd en 

aangevallen.  

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

het gezin, de 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. 

Binnen het christendom bleef de waarde van het huwelijk en gezin bestaan. Het 

huwelijk en gezin vinden namelijk hun oorsprong in de Bijbel. De Here God bracht 

Adam en Eva als eerste man en vrouw bij elkaar en verbond hen samen tot een 

eenheid in het huwelijk. De woorden: verlaten, aanhangen en eenwording zijn 

bepalend voor het huwelijk (Genesis 2 vs.24), een principe dat we hierna nog vier 

keer in de Bijbel tegenkomen (Mattheüs 19 vs.5, Marcus 10 vs.7-8, 1 Korinthiërs 6 

vs.16 en Efeziërs 5 vs.31). Dit geeft wel aan hoe belangrijke deze Bijbelse principes 

van het huwelijk zijn! In Mattheüs zien we dat de Here Jezus hier aan toevoegt: 

‘Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet’!  Het Bijbels principe 

van het huwelijk is een levenslang verbond…tot de dood. Wanneer we het huwelijk 

los van God gaan bezien dan wordt het huwelijk al gauw een soort 

(samenlevings)contract i.p.v. een verbond. Een relatie, die niet perse met trouw 

bezegeld hoeft te worden, maar waar je korte of langere tijd van mag genieten. 

Helaas zien we de laatste tijd ook binnen de christelijke samenleving de waarde van 

het huwelijk afnemen en langzamerhand verdwijnen. 

 

Het ontstaan van het feminisme       

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’. 

 

• De gendermaintream 

Onder druk van de gendermainstream wordt de samenleving letterlijk 

gehersenspoeld. Dat de Here God de mens, mannelijk en vrouwelijk geschapen 

heeft (Genesis 2 vs.27 en Mattheüs 19 vs.4) wordt willens en wetens verworpen. 

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. Voor het krijgen van kinderen is geen man en vrouw meer nodig! 

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 juridische en 

maatschappelijk. 

• Abortus als mensenrecht. 

• Seksualisering van kinderen en jongeren door seksueel onderwijs als verplicht 

vak op school. 

• De omverwerping van het traditioneel gezin. 

 

• De regenboogvlag 

Het prachtig teken dat de Here God aan Noach gaf en waarmee de Here zich met de 

mensheid verbond, is nu door de gendermainstream overgenomen. Het heeft een 

andere betekenis gekregen dan welke de Here er aan gaf. In plaats van Gods 

verbond met de mensheid is het nu een teken van aanvaarding van diversiteit 

geworden. Met de vlag van de regenboog wil men aangeven, ‘inclusief’ te zijn en 

ruimte bieden voor iedereen ongeacht de seksuele geaardheid. De regenboog, die 

Noach te zien kreeg had zeven kleuren: rood, oranje, geel, groen, licht blauw, indigo 

en purper. De kleuren gaan van rood, via oranje en geel naar groen. Rood is in de 

Bijbel een beeld van de dood en groen van het leven. Van groen gaat het via twee 

blauwe tinten naar purper, een koninklijke kleur. Hierin laat de Here ons zien, dat we 

van de dood tot het leven geroepen zijn om uiteindelijk met purper bekleed te worden 

om met de Here Jezus als koningen te heersen. De regenboogvlag van de 

gendermainstream heeft echter maar zes kleuren, het getal van de mens en dat van 

de antichrist (Openbaring 13 vs.16-18)!  

 

• Misverstanden 

Onder maatschappelijk en politieke- en niet wetenschappelijk 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 politiek en maatschappelijk 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!  
Geraadpleegde literatuur: 

‘De seksuele revolutie’ van Gabriele Kuby 

 

Gespreksvragen: 

1. Op welke manier zien we vandaag dat het traditionele gezin steeds meer 

onder druk komt te staan? 

2. Wat leert de Bijbel ons over de gelijkwaardigheid, maar ook over de 

verscheidenheid van man en vrouw? 

3. Op welke manier komen we de gevolgen van de gendermainstream tegen in 

onze samenleving? 

4. Waarom is het gezin, zoals God het bedoeld heeft, zo belangrijk? 

 

 


