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GUD Trinitetsmaskinen GUD Trinitetsmaskinen er en bog tilegnet folket og folkekirken; en huspostil, en
katekismus og en Protestantismens kulturhistorie. Bogen sammenstiller omkring 100 tekster og 100
billedværker fra den vestlige civilisation. Bevægelserne mellem billeder og tekster, farver og former, sider og
omslag skaber et rum om Protestantismens plastiske Gud. Den bibelkritiske bibellæsning, der begynder med
Jean Bodin i 1500-tallet, danner grundlag for Oplysningstiden og den vestlige civilisations dynamik. Denne
kritiske læsning har sit udgangspunkt i Treenighedsdogmets forståelse af Helligånden. Enhver, der er døbt, er
præst, biskop og pave, mente Luther. Den enkeltes egen læsning er endelige autoritet. Gud er ingen metafysisk
konstant. Gud bliver til i tiden og viser sig i en treleddet figur, som er grundlaget for det moderne Vestens
særlige dialogiske tænkning. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, står der i Johannes-evangeliet.Hegel,
Marx, Freud, Nietzsche, Lacan, Deleuze og Luhmann har tænkt videre ud fraTreenighedsfiguren. Denne
tænkning medfører sekularisering og frihed og også friheden til blasfemi. Jesus selv var både gudsbespottende
og fortaler for religionens afskaffelse, som det fremgår af Mattæus evangeliet kapitel 26 vers 63-66 og kapitel
12 vers 1-8. GUD Trinitetsmaskinen er en lille sanselig bog i rødt lærred med guldtryk og blåt snit og
indeholder citater fra blandt andet Biblen, Shakespeare, Goethe, Grundtvig, Per Højholt og Rifbjerg samt

billeder af for eksempel Leonardo da Vinci, Rembrandt, Marcel Duchamp, Per Kirkeby og Bjørn Nørgaard.
Det er en bog for den, der ønsker at se et billede af Gud 2010 og for den, der bare vil have en tur i
trinitetsmaskinen.
Aktuell beispielsweise in Berlin als Werbeagentur der BVG und verantwortlich für #. Lat lysa din Fred fraa
Fjell til Strand Og Vetter fyr Vaarsol røma. Catalogue : Cross Reference: Agriculture & Ind. KG.
Automotive: Buses and Trucks: Golf Carts: Motorcycle GUD rockt Kampagnen. Welcome. Le GUD a été
créé en décembre 1968 au centre universitaire Assas de la Faculté de droit de Paris sous le nom de Union
Droit, puis Groupe. GUD Holdings Limited comprises a number of dynamic product companies based in
Australia and New Zealand. Gud (i allmänhet maskulinum), feminin form gudinna, är ett ord med olika
betydelser: Allmän betydelse: Mäktig övernaturlig varelse eller kraft.
Automotive: Buses and Trucks: Golf Carts: Motorcycle GUD rockt Kampagnen. Welcome. Aktuell
beispielsweise in Berlin als Werbeagentur der BVG und verantwortlich für #. GUD GERAER Umweltdienste
GmbH & Co. Ra (ibland Re) var en av huvudgestalterna i den egyptiska mytologin. 1. Gud signe vaart dyre
Fedraland Og lat det som Hagen bløma. GUD Holdings Limited comprises a number of dynamic product
companies based in Australia and New Zealand.

