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George Orwell, de auteur als de beroemde dystopie "1984" zei:
"We zijn zo diep gezonken, dat de articulatie van het voor de hand liggende de eerste
plicht is van een intelligente man."
Laat me je herinneren aan het voor de hand liggende:
1. De mens komt in twee modellen: man of vrouw. Al het andere is een biologische
afwijking of een ernstige psychische stoornis.
2. Het huwelijk is alleen mogelijk tussen een man en een vrouw, met het doel van het
huwelijk is voortplanting en het bouwen van een gezin.

3. Het is belangrijk voor een samenleving om onderscheid te maken tussen vormen
van seksualiteit die leven geven en diegenen die dat niet doen.
Dit alles is niet meer vanzelfsprekend. Denkt u maar tien of twintig jaar terug: zou u
niet zonder enige twijfel tot deze verklaringen zijn overgegaan? Maar vandaag weten
velen niet meer zeker of ze waar zijn. Het Hooggerechtshof van Duitsland heeft in
oktober 2017 besloten dat de staat een "derde geslacht" moet invoeren. Hetzelfde
geslacht "huwelijk" is gelegaliseerd in 25 landen, Nederland is een van de eersten in
2001. Zeggen dat heteroseksualiteit de norm en oriëntatie voor een samenleving zou
moeten zijn, wordt nu beschouwd als "discriminatie", als hete "haatspraak".
Ik heb dat zojuist meegemaakt: een paar dagen geleden werd een interview met mij,
gedaan door de kerkelijke liefdadigheidsinstelling Church in Need (Kirche in Not) over
de katholieke leer over homoseksualiteit verbannen van YouTube. Kirche in Not werd

gewaarschuwd dat hun YouTube-kanaal kon worden gesloten als ze zich niet aan de
regels hielden.
Wat is er de afgelopen twintig jaar gebeurd?
Wat, beste vrienden, zal er de komende twintig jaar gebeuren?
De ideologie van het genderisme
Om het basiswaardesysteem van een samenleving omver te werpen, hebben haar
existentiële instituties van huwelijk en gezin een ideologie nodig. Een ideologie is een
denksysteem dat pretendeert goed te zijn, maar in werkelijkheid de belangen dient
van een revolutionaire minderheid.
De naam van deze historisch unieke ideologie is het genderisme.
De ideologie van gender beweert dat er geen binaire structuur is van het menselijk
bestaan als man of vrouw, eerder als 'gender fluidity'. Volgens de geslachtstheorie zijn

alle verschillen tussen de seksen geconstrueerd door de maatschappij en de taal:
alleen omdat baby's te horen krijgen dat ze een jongen of een meisje zijn en gekleed
zijn in roze en blauw, ontwikkelen ze zogenaamde 'stereotypen' van een mannelijke
of vrouwelijke identiteit. Deze "stereotypen" moeten worden opgelost, te beginnen in
de kleuterklas.
Niemand kan de binaire structuur van ons menselijk bestaan als man of vrouw
veranderen. Het enige dat u kunt doen is grote schade toebrengen aan onze fragiele
sociale structuren. Als je - tegen elke reden - verkondigt dat iemands geslacht een
kwestie van keuze is, dan dat er iets in de weg staat van seksuele activiteit.
Maar we weten het: voortplanting heeft een man en een vrouw nodig. En kinderen
hebben een stabiel huwelijk nodig om goed op te groeien. Elk kind wenst niets liever
dan dat zijn ouders bij elkaar blijven in een liefdevolle relatie. Dat deed je en ik deed

en alle seksuele revolutionairen, maar ze zijn de visie van liefde kwijt. We hebben
allemaal de dorst naar blijvende liefde in ons hart. Maar we creëren een samenleving,
die de vervulling van ons verlangen naar liefde steeds meer onmogelijk maakt.
Moeten we dit ideaal weggooien, alleen omdat het moeilijk is om het verlangen van
ons hart waar te maken?
De pioniers
De ideologie van gender komt niet uit de lucht vallen. Veel geweldige en
gerespecteerde geesten hebben er aan bijgedragen:
• Jean Jacques Rousseau, die de natuurwet afscheid nam en het autonome individu
verkondigde.
• Marx en Engels, die het eerste klassenconflict zagen in het 'antagonisme tussen man
en vrouw', dat moest worden overwonnen door het gezin te slopen.

• Sigmund Freud, die de mens beschreef als een slaaf van seksuele onderdrukking
door zijn superego.
• Zijn leerling Wilhelm Reich, die in de jaren 1930 een beweging van seksualisering
van de jeugd startte om het gezin en daarmee de hele samenleving en religie te
vernietigen.
• Simone de Beauvoir, partner van atheïst filosoof Jean Paul Sartre, die de beroemde
zin zei: "De ene is geen vrouw geboren, maar wordt een vrouw", en ook: "Ga uit de
slavernij van het moederschap." De meeste Europese landen volgden haar advies en
ging op het pad van demografische zelfmoord.
• Alfred Kinsey, de gerespecteerde vader van seksuologie, die de grootste
pornografische collectie had, was een extreme sado-masochist en produceerde
wetenschappelijke tabellen over de frequenties van orgasmen van baby's.

De grote doorbraak was de studentenopstand van 1968 die de morele basis van de
Westerse christelijke samenleving heeft vernietigd. De studenten adopteerden de
communistische ideologie en vochten voor radicaal feminisme en zogenaamde
seksuele bevrijding. Seks met mannen, vrouwen of beide, seks voor kinderen, seks
met kinderen, seks tussen kinderen, werd gepropageerd en geoefend. Tot 1990
presenteerde de Groene Partij in Duitsland wetsvoorstellen om seks tussen
volwassenen en kinderen te legaliseren.
Gedurende de volgende decennia begonnen deze studenten hun "mars door de
instellingen" en werden ze de bestuurlijke elite op alle gebieden van de samenleving:
universiteit, onderwijs, politiek, rechterlijke macht, media en de internationale
instellingen, de VN en de EU.

Het belangrijkste punt van de culturele strijd was om morele wetten te schrappen en
zo het huwelijk als het sociale vat van seksualiteit te breken. Dit betekent vechten
tegen het fundament en de wortels van de Europese cultuur: het christendom.
Judith Butler
Toen in de jaren negentig nam de seksuele revolutie een verdere wending. De grond
was bereid om de bijl aan de wortel van de christelijke antropologie en alle
maatschappelijke instellingen die erop zijn gebaseerd. De Amerikaanse filosoof Judith
Butler, een geproclameerde lesbienne, publiceerde haar boek Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity. Ze durfde de binaire structuur van het
menselijk bestaan aan te vallen en verkondigde: de mens kan zijn geslacht kiezen.
Volgens Butler is het geslacht van een persoon niets anders dan conditionering door
de maatschappij en taal en een kwestie van individuele "prestaties".

Judith Butler doceert aan de California University, Columbia University en een
Zwitserse universiteit. Ze is lid van de Rockefeller Foundation, de Guggenheim
Foundation, ze ontvangt hoog bekostigde onderscheidingen, in 2016 het eredoctoraat
van de Universiteit van Fribourg. Dit werpt de vraag op: waarom geven de rijken en
machtigen van deze wereld haar zoveel mogelijk invloed als ze kunnen? Waarom is
gender-ideologie nuttig voor hen?
Nieuwe concepten werden gecreëerd: "Seksuele geaardheid" en "genderidentiteit".
In de Yogyakarta-beginselen, die de totalitaire agenda van de LGBT-beweging in kaart
brengen, vinden we definities:
"Onder seksuele oriëntatie wordt verstaan het vermogen van elke persoon tot diepe
emotionele, affectieve en seksuele aantrekking tot, en intieme en seksuele relaties

met, individuen van een ander geslacht of hetzelfde geslacht of meer dan één
geslacht."
"Onder genderidentiteit wordt verstaan de diep gevoelde interne en individuele
ervaring van het geslacht van een persoon, die al dan niet overeenkomt met het
geslacht dat bij de geboorte is toegewezen."
Volgens deze definitie is iemands geslacht afhankelijk van iemands gevoelens. Zoals
we allemaal weten, kunnen gevoelens op elk moment veranderen. Seks wordt niet
langer bepaald door de biologische kenmerken van iemands lichaam. Merk op dat er
geen grens of limiet is voor de seksuele relaties waartoe een persoon zich mogelijk
aangetrokken voelt, mannen, vrouwen, meer dan één partner, waarom geen dieren?
Als de seksuele identiteit naar believen kan worden gekozen en veranderd, worden
de menselijke identiteit, seksuele moraal, huwelijk en gezin verpletterd.

De VN, EU, wereldwijde NGO's zoals IPPF en ILGA, wereldwijde bedrijven zoals
Google, Apple, Microsoft, Facebook, miljardairstichtingen van individuen zoals
Rockefeller, Bill Gates en George Soros. De reguliere media van deze wereld lijken
organen van de LGBT-beweging te zijn geworden. Ze brengen al hun politieke en
financiële macht om het huwelijk en het gezin te vernietigen en de LGBT-agenda naar
alle naties van deze wereld te forceren.
Clandestien, zonder enig publiek bewustzijn, werd gendermainstreaming het leidende
beginsel van de politiek op het hoogste niveau. Voor het eerst in 1999 introduceerde
het Verdrag van Amsterdam van de Europese Unie het concept van non-discriminatie
van seksuele geaardheid in het internationale recht. Wat een prestatie! Vanaf dat
moment is iedereen die in het huwelijk die heteroseksualiteit tot uitdrukking heeft
gebracht goed, omdat het leven voortbrengt en omdat het het verlangen naar liefde
voor het menselijk hart vervult, en dat homoseksualiteit geen leven kan

voortbrengen, een discriminator was, zo erg als een racist of anti -Semiet. De deur
was opengedrukt om elke oppositie te criminaliseren en de kinderen te laten
herscheppen door hedonistische seksuele voorlichting.
Met duivelse intelligentie zijn de fundamentele christelijke waarden van vrijheid,
tolerantie, mensenrechten, diversiteit, rechtvaardigheid en gelijkheid uitgehold,
verdraaid en misbruikt om de culturele revolutionaire doelen acceptabel te maken.
De tegenstellingen van gendertheorie en genderactivisme
Gender-ideologie is een ontkenning van de realiteit, onwetenschappelijk en vol
tegenstrijdigheden:
• Gender-theorie is een directe aanval op de maker en de volgorde van creatie. Het
plaatst het autonome individu op de troon van God.

• De ecologische beweging vereist het respect van de natuur. De mens maakt deel uit
van de natuur en kan alleen overleven als hij zijn eigen natuur respecteert.
• Gender-theorie ontkent het verschil tussen man en vrouw. Maar toch: elke cel van
het menselijk lichaam is mannelijk (XY-chromosoom) of vrouwelijk (XX-chromosoom).
Alle wetenschappen met betrekking tot de mens bewijzen deze verschillen, vooral
hersenonderzoek. De verschillen tussen man en vrouw vullen elkaar aan en komen in
aanmerking voor moederschap en vaderschap.
• De realiteit ontkennen is een ontkenning van de rede en waarheid. Het streven naar
rede en waarheid vormt de kern van de westerse wetenschap en cultuur. De
mensheid valt terug in een pre-wetenschappelijk tijdperk.
• Als genderidentiteit een kwestie van keuze en gevoel is, zou er elke vorm van
ondersteuning moeten zijn voor mensen die willen veranderen van homoseksualiteit

naar heteroseksualiteit of om genderdesforie te overwinnen. Toch wordt onderzoek
en therapeutische hulp onderdrukt en ex-homo's vervolgd door de LHBT-lobby.
Een nieuw totalitarisme
Een valse theorie van de mens, die zijn schepping in het beeld van God ontkent,
omdat man en vrouw totalitair moeten worden en totalitair worden. We zijn trots op
onze democratie, westerse landen zijn zelfs ten oorlog getrokken voor democratie,
maar we ondermijnen democratische rechten:
Godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geweten, vrijheid van
zaken, het recht van ouders om hun kinderen op te voeden volgens hun waarden,
worden ingeperkt, en mensen die opkomen voor deze rechten worden
gediscrimineerd, verbannen uit het openbare discours, ze verliezen hun baan, hun
bedrijf is geruïneerd, ze zijn verbannen van het internet en zelfs gecriminaliseerd met

hoge boetes als ze niet voldoen. Altijd, in het begin van het totalitarisme, wordt een
klimaat van angst gecreëerd dat mensen onderdanig maakt aan de vereiste ideologie.
Hier is een recent voorbeeld voor discriminatie van een christen - een van de
duizenden:
Felix Ngloe, vader van vier kinderen, studeerde sociaal werk aan de Universiteit van
Sheffield om een mastergraad te behalen. Op zijn persoonlijke Facebook-account
publiceerde hij: "Hetzelfde sekshuwelijk is een zonde, of we het nu leuk vinden of
niet. Het is het Woord van God en de gevoelens van de mens kunnen zijn woorden
niet veranderen. "Twee maanden later deelde de universiteit hem mee dat er een
onderzoek tegen hem werd ingesteld. Hij is van de cursus verwijderd. Felix ging naar
de rechtbank. De rechtbank bevestigde de beslissing van de universiteit.

De rechtbanken, wiens taak het is om de bestaande wet op te houden die wordt
gedefinieerd door politieke representatieve organen, zijn in toenemende mate een
instrument geworden van het veranderen van de sociale realiteit. Laten we eens
kijken naar de introductie van een "derde geslacht" door het Duitse Hooggerechtshof.
Het is een casestudy hoe revolutionaire doelen worden bereikt door verreikende
strategieën en samenwerking achter de democratische scènes.
In 2010 heeft de VN-commissie voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen
(CEDAW) de Duitse federale regering gevraagd verslag te doen van de manier waarop
Duitsland te maken heeft met interseksuele en transseksuele personen. Daartoe
diende de Duitse regering "een dialoog aan te gaan met niet-gouvernementele
organisaties van interseksuele en transseksuele mensen om hun zorgen beter te

begrijpen en effectieve maatregelen te nemen ter bescherming van hun
mensenrechten" en "een schriftelijk verslag in te dienen van de geïmplementeerde
maatregelen . "De federale regering vroeg de Duitse ethische raad om een verklaring
af te leggen. Na twee jaar zei de Ethische Raad: "De Ethische Raad beschouwt het als
een" ongerechtvaardigde ingreep in het recht op privacy en het recht op gelijke
behandeling als mensen met DSD [Differences of Sex Development] gedwongen
werden de categorie mannelijk of vrouwelijk te krijgen in het geboorteregister. "Een
van de zeven leden van de Eerste Senaat van het Hooggerechtshof is Susanne Baer,
benoemd in 2010. Susanne Baer, een lesbienne die in een burgerlijke unie woont, was
directeur van het" Gender KompetenzZentrum "aan de Humboldt Unversity, de
centrale instelling voor het implementeren van gendermainstreaming.
Een zaak van een interseksuele vrouw werd voorgelegd aan de Hoge Raad, die zich
gediscrimineerd voelt door te moeten kiezen tussen de categorieën van man en

vrouw in officiële documenten. Ze werd vertegenwoordigd door twee vrouwelijke
hoogleraren die nauwe collega's en medewerkers van Susanne Baer zijn. De eiser
wordt gesteund door een NGO voor strategisch procederen. Susanne Baer is lid van
het bestuur. En hier zijn we: het Hof creëert een "derde geslacht". Wat nog moet
worden uitgelegd, is hoe de vijf rechters van het Hooggerechtshof die voor een
"derde gender" hebben gestemd, kunnen worden gemaakt om gezond verstand,
wetenschap en hun verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn omver te
werpen.
Het creëren van een juridische identiteit van een "derde geslacht" geeft
interseksualiteit en transgenderisme de schijn van normaliteit. Maar de eerste is een
biologische afwijking en de tweede staat op de dag van vandaag als een
psychologische storing in de officiële diagnoselijst ICD-10. Mensen die aan deze
aandoening lijden, worden geïnstrumentaliseerd door de Gender-Lobby. Nu krijgen

zelfs kinderen puberteit die de hormonen vertragen als ze een toestand van
'genderdisforie' hebben - zelfs tegen de wil van hun ouders in - ondanks het feit dat
40% van de transgender-mensen zelfmoordpogingen pleegt vóór en na procedures
voor genderovergang, dat is 20 keer hoger dan gemiddeld.
Beste vrienden, zoals we allemaal weten, wordt het steeds duurder om op te komen
voor de waarheid. De tijd is voorbij dat christenen in een comfortzone leefden en
zichzelf konden pacificeren met de gedachte dat al dit LGBT-activisme gewoon een
minderheid betrof.
Wat we zien gebeuren, is de vernietiging van alles dat identiteit geeft aan een
persoon - religie, natie en familie. Het zou dwaas zijn om te geloven dat de
vernietiging van identiteit een ongewenst neveneffect van de politiek is. Laten we
eerlijk zijn: de vernietiging van identiteit is wat de regerende elites van deze wereld

willen: waarom willen ze het? Omdat dit beleid de wereldbevolking verlaagt en
ontwortelde individuen creëert die zich bezighouden met consumptie, seks en
overleving. Ze kunnen worden gemanipuleerd en gecontroleerd. Ze zijn niet in staat
om op te staan tegen de machtigen. Zo is de weg geplaveid naar een Nieuwe Wereld
Orde.
Maar dit is niet het einde van het verhaal. De vijanden van God hebben de macht en
het geld, en de verdedigers van de menselijke waardigheid hebben God, de natuur en
de rede aan hun zijde. God, natuur en rede zijn sterker dan menselijke macht.
Wanneer we naar de geschiedenis kijken, zien we hoe kortstondige rijken zijn en hoe
snel ze kunnen vallen als gevolg van aanbidding van valse goden en morele
degeneratie. De Bijbel vertelt keer op keer de verwoestende gevolgen van het zich
afwenden van God, maar ook dat berouw en boetedoening God ertoe brengen zich
tot Zijn volk te wenden en hen te redden. Terugkeer naar God is de remedie voor

zowel de zieke ziel van het individu als de hopeloosheid van een richtingloze
samenleving. Niemand kan ons ervan weerhouden gelovige liefde in huwelijk en gezin
te realiseren en kinderen te geven wat ze nodig hebben: liefde en binding in een
stabiel gezin.
Het is de belangrijkste politieke act die je in onze tijd kunt uitvoeren.
Er is goed nieuws:
Dingen beginnen te veranderen. Het verzet stijgt over de hele wereld. Christenen
worden wakker en worden zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Waar ik ook
ga, ik ontmoet ware discipelen van Christus, die zich bezighouden met de culturele
oorlog en vechten voor het koninkrijk van God. Christenen worden vervolgd als nooit
tevoren in de geschiedenis. Tegelijkertijd vindt er in onze tijd een actie van genade
plaats. Miljoenen bekeren zich tot het christendom in China en in Afrika, zelfs in

islamitische landen hoort men geruchten over massale bekeringen in de
underground.
Iedereen die vecht voor het Koninkrijk van God in onze tijd is in de situatie van David
tegen Goliath. Laten we van hem leren. Hij vecht niet voor een menselijke utopie, hij
vecht niet omdat hij ervan overtuigd is dat hij door zijn eigen inspanningen kan
winnen. Hij vecht omdat hij moet vechten voor de eer van God en zijn volk. Hij vecht
in het besef dat de strijd aan de Heer toebehoort (1 Samuel 17: 45-47).
Ten slotte geloof ik dat onze belangrijkste taak in de wereld is om fakkeldragers van
hoop te zijn. Deze cultuur zal en kan niet zegevieren. Christenen leven vanuit een
dubbele hoop: de hoop op hun eigen redding door de genade van God, en de hoop op
"de tijd van universeel herstel dat God lang geleden aankondigde door zijn heilige
profeten" (Handelingen 3:21). Het leven gaat niet over in de leegte - noch het eigen

leven, noch onze geschiedenis. Het heeft een alfa en een omega en dat is Jezus
Christus. Wat een voorrecht om deel uit te maken van Zijn familie. We kunnen onze
medemensen geen betere dienst bewijzen dan de hoop en vreugde die dit schenkt te
verspreiden.

