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Inleiding 

Mensen, dieren en planten zijn geschapen met het natuurlijke vermogen 
om zich voort te kunnen planten.  De voortplanting bij planten (daaronder 
vallen ook de bomen)  vindt plaats o.a. door bestuiving, zaden en 
verstekking. Soms zijn daarbij mannelijke en vrouwelijke planten nodig. 
Die voortplanting verloopt in de meeste gevallen goed, zonder dat daarbij 
sprake is van overtreding of schending van de natuurwetten. 

De voortplanting bij dieren gaat in de meeste gevallen door middel van 
paring van het mannelijke met het vrouwelijke. Over het algemeen 
genomen verloopt dit voortplantingsproces zonder ontsporingen. Rassen 
houden zich veelal bij hun eigen soort. Er zijn uitzonderingen, maar dat 
is geen regel.  Kruisingen vinden meestal plaats in gedwongen 
gevangenschap. 

De voortplanting van mensen gaat eveneens door middel van paring van 
het mannelijke met het vrouwelijke. Dat noemen wij seksualiteit. Op het 
terrein van de seksualiteit is er veel ‘goed’ gegaan, maar is ook zeer veel 
fout gegaan. Door het fout-gaan is er degeneratie ontstaan, zodat wij met 
een behoorlijk aantal gedegenereerde wezens te maken hebben.  Wanneer 
de voortplanting ‘goed’ gaat is dat het gevolg van de natuurwetten die in 
acht worden genomen, zij het wetend of onbewust. Wij plaatsen het 
woordje ‘goed’ tussen aanhalingstekens, want wat is nu exact goed 
volgens de natuurwetten?   Seksualiteit is niet los te koppelen van de 
natuurwetten. Door onwetendheid menen velen dat seksualiteit vrij is, zó 
vrij dat alles moet kunnen wat een mens maar lekker of genotvol vindt. 
Het begon reeds in de Hof van Eden met de ontsporing  op het seksuele 
vlak, zie brochure 238 

http://www.pentahof.nl/Brochures/238-par-zonde.pdf 
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Groei goeie gewoontes  deur Stephan Joubert 

Ons borsel ons tande elke dag op dieselfde manier. Ons ry met dieselfde 
roete kerktoe en werktoe. Sulke roetines gebeur outomaties. ’n Studie 
wat by Duke Universiteit in die VSA gedoen is, bevind sowat 40% van 
ons daaglikse aktiwiteite bestaan uit vaste roetines. Daar is niks 
verkeerd hiermee nie. Die probleem is egter al daardie slegte gewoontes 
wat soms in ons lewe vorm aanneem. Goor gewoontes, soos om te veel 
te drink of te eet; pornografie te beloer, ensovoorts, is vernietigend. 
Doelbewuste keuses om sulke vernietigende gewoontes in die oë te kyk 
en te laat staan, is al uitweg. Dit sluit professionele hulp in wanneer 
slegte gewoontes verslawend geraak het. Hiermee saam is nuwe 
geloofsgewoontes ook nodig. Die slim ouens sê dit neem ongeveer 21 
dae om ’n nuwe gewoonte te omskep in ’n leefstyl. Nou ja, dan moet 
ons van vandag af nuwe geloofsroetines inoefen wat ons aandag op 
kreatiewe manier na Jahweh toe verskuif. Hier is ’n paar nuwe maniere 
om dit te doen: (a) Bid meermale deur die loop van elke dag. (b) Lees 
’n paar hoofstukke uit die Bybel op ander tye as gewoonlik.  

Wij laten hierna een artikel van Michaël Dekee volgen wat leerzaam is 
hoe de seksualiteit werd gezien door o.a. sommige kerkvaders en 
daarna. 
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(Citaat) De ‘Heilige’ Augustinus over seksualiteitMichaël Dekee   

Adam en Eva verloren controle over hun genitaliën (volgens Augustinus) 

“Het was niet gepast dat dit schepsel zou blozen over het werk van zijn 
Schepper. Maar door een rechtvaardige straf, was de ongehoorzaamheid 
van hun genitaliën het gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste 
mens, voor welke ongehoorzaamheid ze bloosden toen ze hun 
schaamdelen bedekten met vijgenbladeren, die voorheen niet 
schaamtelijk waren… Ze waren ineens zo beschaamd over hun 
naaktheid, die in de dagelijkse gewoonte waren van het naar elkaar 
kijken, dat ze die seksuele ledematen niet langer naakt konden aanzien, 
maar er onmiddellijk voor zorgden dat ze ze bedekten. Daarom zagen ze 
die ledematen voorheen niet als ongehoorzaam aan de keuze van hun wil, 
die zeker zou geweest zijn zoals de rest van hun lichaam door hun 
vrijwillige wil.” (Tegen de twee brieven van de Pelagianen, 1,31-32). 

Augustinus redeneerde dus als volgt: als gevolg van de zondeval zijn alle 
delen van ons lichaam onder onze controle, behalve onze genitaliën. We 
sturen ons oog om te kijken, onze voeten om te bewegen, onze handen 
om iets vast te nemen. Onze geest controleert ze. Maar onze seksuele 
organen hebben een leven en een wil op hun eigen. Ze proberen over te 
nemen. Ze laten ons dingen doen die we niet willen (ongewenst 
opgewonden worden). Augustinus schreef deze ‘ongeregeldheid,’ 
‘ongehoorzaamheid’, ‘zelf-gewilde passie’ toe aan de zonde van Adam 
en Eva. Het is ons opgelegd als een soort straf. 

In de Hof van Eden was er geen seksueel plezier of verlangen (volgens A) 

“In het Paradijs zou het mogelijk geweest zijn om nakomelingenschap te 
verwekken zonder de dwaze seksuele passie. De seksuele organen 
zouden gestimuleerd worden in hun noodzakelijke activiteit door de 
kracht van de wil alleen, net zoals de wil de andere organen controleert. 
Dan, zonder geprikkeld te worden door de aanlokking van de lust, zou de 
man op de borsten van zijn vrouw kunnen liggen rusten met volledige 
vrede van geest en lichamelijke kalmte, en het deel van zijn lichaam zou 
niet geactiveerd worden door onstuimige passie maar in werkende dienst 
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gebracht worden door het opzettelijk gebruik van kracht wanneer de nood 
ertoe is, en het zaad zou in de baarmoeder gebracht worden zonder verlies 
van maagdelijkheid van de vrouw. Zodus, de twee zouden samen kunnen 
gekomen zijn voor impregnatie en conceptie door een daad van de wil, 
eerder dan door seksuele passionele begeerten.” (Stad van God, Boek 14, 
Hoofdstuk 26). (Augustinus dacht dat de natuurlijke weg van paring zondig zou zijn en bedacht 
daar een filosofische oplossing voor. PM) 

      

De passie in seksuele organen door hun eigen wil is veroorzaakt door 
zonde (volgens Augustinus) 

“De vraag voor ons, gaat dan niet over de beweging van lichamen, zonder 
hetwelk geen seksuele gemeenschap kan zijn; maar over de schaamtelijke 
beweging van de organen van voortplanting, die zekerlijk afwezig zou 
kunnen zijn. En toch zou de vruchtverwekkende verbintenis er nog steeds 
kunnen zijn, indien de voortplantingsorganen niet gehoorzaam zouden 
zijn aan seksuele passie, maar gewoonweg aan de wil, zoals andere 
ledematen van het lichaam. Is het zelfs nu niet het geval, in het sterfelijk 
lichaam, dat een bevel wordt gegeven aan de voet, de arm, de vinger, de 
lip of de tong en ze onmiddellijk in beweging worden gezet door deze 
wenk van onze wil? En zelfs de vloeistof die in onze urinaire vaten gevat 
zit gehoorzaamt aan het bevel om uit ons te vloeien naar ons genoegen, 
en zelfs indien we geen overmatige druk voelen; […]. Met welk hoeveel 
groter gemak en rust dan, indien de generatieve organen van ons lichaam 
inschikkelijk zouden zijn, zou natuurlijke beweging volgen en de 
menselijke conceptie bewerkstelligd worden… ” (Over Seksueel 
Verlangen, Boek II, hoofstuk 53). 

Seksuele passie tijdens de geslachtsgemeenschap is de drager van de 
erfzonde  (volgens Augustinus)  
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“Als zodanig is de hedendaagse toestand van de sterfelijke mens, dat de 
echtelijke geslachtsgemeenschap en de seksuele passie tegelijkertijd in 
actie zijn; en bij deze gelegenheid gebeurt het dat als de seksuele passie 
gelaakt wordt, zo ook de geslachtsgemeenschap, hoewel echter wettelijk 
en eerbaar, en het wordt verwerpelijk gezien door die personen die niet 
bereid zijn om het onderscheid tussen hen te trekken. [in Augustinus’ tijd 
waren er ook mensen die seks op zich als slecht en zondig beschouwden, 
wat uiteraard verkeerd is]. Ze geven geen acht aan het goed van de 
echtelijke staat, welke de glorie van het huwelijk is; ik bedoel 
nakomelingschap, kuisheid en de huwelijksbelofte. Het kwaad echter, 
waar het huwelijk zelfs uit schaamte voor bloost, is niet de schuld van het 
huwelijk, maar van de seksuele passie van het vlees. Echter, zonder dit 
kwaad is het onmogelijk om het goede einddoel van het huwelijk tot stand 
te brengen, zelfs het verwekken van kinderen; wanneer deze daad zal 
worden gesteld, wordt er heimelijkheid nagestreefd, getuigen verwijderd, 
en zelfs de aanwezigheid van de kinderen die uit dit proces worden 
geboren wordt vermeden zodra ze de leeftijd van verstand bereiken. Zo 
komt het te gebeuren dat het huwelijk wordt toegelaten om alles wat 
wettelijk is in die staat ten uitvoer te brengen, enkel mag het niet vergeten 
worden om alles te verbergen dat ongepast is. Daaruit volgt dat kinderen, 
hoewel niet in staat om te zondigen, toch niet geboren worden zonder de 
smet van de zonde – niet inderdaad, door wat wettelijk is, maar door wat 
onbetamelijk is: want uit wat wettelijk is, wordt het natuurlijke geboren, 
van wat onbetamelijk is, zonde. Van de natuur die geboren wordt is God 
de Auteur, die menselijke wezens schiep en die man en vrouw verenigde 
onder de echtelijke wet, maar van de zonde is de auteur de subtielheid 
van de duivel die verleidt, en van de wil van de mensen die toestemmen. 
(Over de Genade van Christus, Boek II, hoofdstuk 42) 

Seksueel verlangen, zelfs in een goed huwelijk, geeft de erfzonde door 

“Huwelijk op zichzelf is eerbaar in al het goed die er betrekking op heeft, 
maar zelfs wanneer het bed onbezoedeld is, als het komt tot het feitelijke 
proces van voortplanting, kan de omhelzing die op zich wettig en 
eerbaar is, niet gedaan worden zonder het vuur van de seksuele 
passie, om in staat te zijn om dat te bereiken wat behoort tot het gebruik 
van rede en niet van seksuele passie (het verwekken van een kind). Nu, 
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deze passie, als deze de wil volgt of voorafgaat, doet op één of andere 
manier, door een kracht op zichzelf, de ledematen bewegen die niet 
eenvoudigweg kunnen bewogen worden door de wil, en op deze manier 
toont dit aan dat ze niet de dienaar zijn van een wil die het beheerst, maar 
eerder als een straf, van een wil die het niet gehoorzaamt. Het toont 
daarbij dat het moet geprikkeld worden, niet door vrije keuze, maar door 
een zekere verleidelijke stimulus, en dat het daardoor schaamte 
produceert. Dit is de vleselijke seksuele begeerte. Het is de dochter van 
zonde, en wanneer het instemming krijgt tot het stellen van schaamtelijke 
daden, wordt het de moeder van vele zonden. Nu is alles wat door deze 
seksuele begeerte in het bestaan komt door natuurlijke geboorte 
gebonden door de erfzonde, tenzij het wedergeboren wordt in Hem, die 
de Maagd ontving zonder deze seksuele begeerte. Daarom, toen Hij zich 
verwaardigde om geboren te worden in het vlees, was hij alleen geboren 
zonde zonde [De H. Augustinus vergat hier de Onbevlekte Ontvangenis 
van Maria, omdat hij er nooit van had gehoord, dus we kunnen het hem 
niet kwalijk nemen] (Over seksueel verlangen, Boek I, hoofstuk 27). 

“Er was geen echtelijk samenleven bij Maria en Jozef [zoals gewone 
gehuwde koppels]; want Hij die zonder zonde moest zijn en niet in zondig 
vlees werd gezonden, maar in de gelijkenis van zondig vlees, zou 
onmogelijk in zondig vlees kunnen gemaakt zijn zonder die 
schaamtelijke seksuele passie van het vlees die van de zonde komt, 
zonder hetwelk Hij wilde geboren worden, zodat Hij ons zou kunnen 
leren dat ieder die geboren wordt door seksuele gemeenschap in feite 
zondig vlees is, omdat Dat alleen wat niet geboren was uit zo’n 
gemeenschap, geen zondig vlees was [behalve dan de Maagd Maria die 
uit Joachim en Anna werd geboren, die de geheimzinnige Zegen uit de 
Ark ontvingen en zo zonder zonde Maria verwekten, want Christus moest 
in een onbevlekt en onbezoedeld Tabernakel van Vlees neerdalen uit de 
Hemel en Mens worden, niemand was dus waardig behalve Maria]. 
Desalniettemin is geslachtelijke gemeenschap op zich niet zondig, 
wanneer het gepaard gaat met de intentie van het verwekken van 
kinderen; omdat de goede wil van de geest het daaruitvolgende 
lichamelijke plezier leidt, in plaats van zich erdoor te laten leiden; en 
de menselijke keuze is niet afgeleid van het juk van de zonde die erop 
drukt, aangezien de klap van de zonde teruggebracht wordt tot het doel 
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van het verwekken van kinderen. Deze seksuele passie dan, is op zichzelf 
geen goed in het huwelijk. Het is een obsceniteit in zondige mensen, een 
noodzakelijkheid in ouders die kinderen produceren, het vuur van de 
wulpse genietingen, de schaamte van het echtelijk plezier. (Over seksueel 
verlangen, Boek I, hoofdstuk 13) 

Het hebben van kinderen is de enige waardige vrucht van seksuele 
gemeenschap  (volgens Augustinus)  

“De eerste natuurlijke verbintenis van de menselijke samenleving is man 
en vrouw… Ze zijn aan elkaar gebonden, zij aan zij, en ze wandelen 
samen (in het leven) en leiden elkaar terwijl ze gaan. Dan volgt de 
verbinding van het delen van kinderen, die de enige waardige vrucht is, 
niet van de band tussen man en vrouw, maar van hun seksuele 
gemeenschap. Want het is mogelijk dat er in beide seksen een zekere 
vriendschappelijke en echte verbintenis bestaat, zonder zo’n 
gemeenschap, met de man die heerst en de vrouw die gehoorzaamt.” 
(Over Huwelijk, hoofstuk 1) 

Seksuele gemeenschap in huwelijk, niet om kinderen te verwekken, 
is een dagelijkse zonde 

“Gehuwde personen zijn elkaar niet enkel het vertrouwen van hun 
seksuele gemeenschap op zich schuldig, voor het verwekken van 
kinderen, die de eerste gemeenschap van de menselijke aard vormt in 
deze sterfelijke toestand, maar ook in een manier, een wederzijdse 
dienstbaarheid van het versterken van elkaars zwakheid, om de 
onwettelijke gemeenschap te vermijden… Want gemeenschap in het 
huwelijk voor het krijgen van kinderen is niet zondig; maar het 
bevredigen van seksuele passie, zelfs met iemands man of vrouw met 
de redelijkheid van de huwelijkstrouw is een dagelijkse zonde; maar 
overspel of hoererij is een doodzonde. Natuurlijk is het zich onthouden 
van alle gemeenschap inderdaad zelfs beter dan de gemeenschap in het 
huwelijk die plaatsgrijpt voor het goed van het krijgen van kinderen.” 
(Over Huwelijk, hoofdstuk 6) 
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Een perfect Christelijk koppel leeft samen als broer en zus 

“Een Christen kan daarom in harmonie leven met zijn vrouw op drie 
manieren: 1. met haar zijn vleselijke verlangens vervullen, iets waar de 
apostel Paulus over spreekt met toestemming, niet met bevel; 2. zorgen 
voor de verwekking van kinderen, wat tot op zekere graad 
prijzenswaardig kan zijn; of 3. zorgen voor een broederlijke en zusterlijke 
vriendschap, zonder enige lichamelijke verbintenis, zijn vrouw hebbend 
alsof hij haar niet had, is het meest uitstekende en sublieme in het 
huwelijk van Christenen: echter op die manier dat hij de naam van 
tijdelijke relatie haat, en de hoop van altijddurende zaligheid liefheeft.” 
(Bergrede, Boek I, hoofdstuk 42)  (Tot zover het citaat)  

Hoe staan de zaken i.v.b.m. seks er vandaag de dag bij? 

De samenleving is óversekst, net als in de dagen voor de zondvloed. Dit 
als gevolg van degeneratie. Steeds meer kinderen worden er geboren met 
gedragsproblemen (zie Prana 2005 no.148)  In de eerste 6 maanden van 
2002 deden 30.000 kinderen een beroep op Jeugdzorg. Dat is 24% meer 
dan de een jaar ervoor.  

Brazilian Senator Mulls Court Action Over Rape Comment for Showing Deep Cleavage 

A newly minted Brazilian senator has faced backlash on social media for wearing a 
revealing outfit at her inauguration ceremony. She insists that the way she dresses… 

Hoe verspeelt een vrouw haar maagdelijkheid?  

Dat kunt u hieronder lezen, hoe een jonge vrouw voor 3,5 miljoen dollar 
haar maagdelijkheid verkocht. Maagdelijkheid is echter onbetaalbaar en 
kan slechts éénmaal worden prijsgegeven door een vrouw: 
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Azerbaijani Model Reportedly Sells Virginity for $3.5 Mln 'to Make Mum 
Proud' 

The price that the Azerbaijani model fetched is notably just half a million less 
than that of American student Natalie Dylan, who is the reigning record holder 
with the sum she received in 2009. A 23-year-old Azerbaijani model, Mahbuba 
Mammadzada, has auctioned off her virginity to the highest bidder, a politician 
from Japan who offered her an estimated $3.5 million, “to make her mum 
proud", as she herself commented on the venture, the Daily Mail wrote. The 
model is reportedly determined to make use of the hefty sum raised through the 
controversial German-based Cinderella Escorts website to buy a house for her 
mother and travel the world with her. 

https://illuminatimatrix.wordpress.com/107-february-25-2019-androgynous-
gods-male-proton-female-electron-androgynous-neutron/ 

De Epstein-affaire in het nieuws 

De media zijn wild op seks-verhalen, zeker wanneer het een miljardair 
betreft die als pedofiel en seksmaniak aan de schandpaal genageld 
wordt, met al zijn vrienden uit de hoogste kringen. Zie hierna enkele 
van de belangrijkste nieuwsberichten over hem.  
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https://www.youtube.com/watch?v=sHSg05P3dA4 
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https://www.youtube.com/watch?v=5pGk0DVBZkE 

Een overzicht van Seksnieuws van een week op Sputnik-news 

In vroeger dagen was seksnieuws slechts verkrijgbaar in kiosken en 
moest dat streng geheim worden gehouden. Momenteel is alle 
seksnieuws voor iedereen gratis toegankelijk op Internet via 
nieuwsmedia.  Wij hebben een paar dagen alle afbeeldingen eens op een 
rij geplaatst waaruit u kunt zien dat het nieuws oversekst is. De 
schaamteloosheid onder mannen en vrouwen is ontzettend groot. Alles 
moet kunnen, en dat gebeurt dan ook volop.   In het dagelijks nieuws o.a. 
het nieuws van Sputnik, (ook Instagram) is te zien hoe de mensheid zich 
ontdoet van alle schaamte: Hier enkele bewijzen, de oogst van één paar 
dagen. Iedereen wereldwijd kan dit zien en er zich aan vergapen :    
Datum 12-08-2019. De afbeeldingen zijn met opzet verkleind, maar in 
het nieuws staan de afbeeldingen groot en goed zichtbaar voor iedereen, 
dus ook voor onze jeugd die met een Iphone of smartphone de beelden 
kan bewonderen. 
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 Wat er allemaal mis is gegaan op seksueel terrein 

Zelfs tot in de hoogste kringen van presidenten, koningen, regeerders, 
politici, geestelijken en vooraanstaanden trekt de ontsporing op seksueel 
gebied diepe sporen.  Het Witte Huis in Washington, Downingstreet 10 
in Engeland, Gerechtshoven, de CIA, groepsex, en noem maar op, overal 
wereldwijd is de schaamteloosheid zichtbaar.  Het plan van Epstein, die 
naar men zegt zelfmoord pleegde zoals dat wordt genoemd, was om met 
zijn sperma of DNA een nieuw menselijk ras te kweken. Dat is op een 
fiasco uitgelopen. Epstein als miljardair was een khazaar-jood, afkomstig 
van Kain waar later Ezau/Edom zich bijgevoegd heeft. In het apocriefe 
boek Ezra staat dat het einde van het huidige tijdvak aan Ezau is, en dat 
de nieuwe tijd aan Jakob is toegewezen. De Kain/Ezau nazaten werken 
keihard aan hun doel om een superras te scheppen. De vrienden van 
Epstein vormen een pedofielenclub, waarin namen als Clinton, Tru,p en 
andere hooggeplaatste superrijke lieden voorkomen.  Zij willen de 
menselijke genen veredelen naar hún soort en menen dat daartoe álles 
geoorloofd is. Kinderen en jonge meisjes worden geronseld en zijn het 
slachtoffer van hun zogenaamde veredelingsstrategie. Zie 2Ezra:  7 en 8   

Wij staan aan de vooravond  van zeer grote ingrijpende veranderingen 
die een nieuwe morgenstond van een geheel nieuwe dag (aion of tijdperk) 
aankondigen.  De wereldcultuur laat zich niet langer in traditionele 
vormen, normen en waarden vertalen. De aarde zal weer een plaats 
worden van rust, eenvoud, heiligheid, waar schoonheid en spiritualiteit 
zal worden beleefd.  
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De afbeelding van Bill Clinton is  een schilderij 

 De Kerkvaders en Seksualiteit                                         t      No.1173 
 

16 
 

    

Eindresultaat  

Kunnen wij een verklaring vinden van al het blote gedoe van de laatste 
jaren?  Ach ja, het zal wel aan de zogenaamde opwarming van de aarde 
liggen dat vooral de dames het erg warm hebben gekregen, zodat vooral 
hun bovenlijf gekoeld moet worden. Het is maar een suggestie, want er 
kunnen ook andere oorzaken zijn.  Dat het blote fenomeen met de 
natuurorde mogelijk te maken heeft kan te maken hebben met de 
regenboog die men graag neemt als toonbeeld van de seks-vrijheid.    

Wie meer wil weten en zien over homo-seks en lesbo-seks zie: 

https://illuminatimatrix.wordpress.com/page-109-july-12-2019-harem-and-woman-homosex-
throughout-the-ages/ 

        

https://illuminatimatrix.wordpress.com/107-february-25-2019-androgynous-gods-male-proton-
female-electron-androgynous-neutron/      
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 Vroeger was het ook wat  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/q-anon-de-
epstein-onthullingen-de-clinton-connectie-de-truth-community-komt-het-toch-nog-goed/ 

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/jeffrey-epstein-pleegt-zelfmoord-in-zijn-
cel/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&mc_cid=a53b568642&mc_eid=52f0b96225 

Volgens Martin Vrijland:  Natuurlijk gaan we nu de online discussie krijgen dat 
Epstein mogelijk vermoord is door de “deepstate” of door de Mossad en welke 
optie we zo nog meer voorbij zullen zien komen. Het kan ook zijn dat het gehele 
verhaal gesponnen is om vooral het begrip ‘pedofilie’ bij de grote massa (en bij 
herhaling) op het netvlies te krijgen. In dit artikel licht ik toe hoe de naderende 
nieuwe wereld orde alles met de regenboogpropaganda te maken heeft. Er wordt 
toegewerkt naar een wereld waar elke vorm van seksualiteit, anders dan de 
heteroseksuele, tot de nieuwe norm verheven zal worden. Vladimir Lenin zei al: 
“Geef me slechts 1 generatie jeugd en ik transformeer de hele wereld”. Dat is 
precies datgene wat we zich onder onze ogen zien ontvouwen. De Joris 
Demmink hype, het Jimmy Savile schandaal en nu het Epstein verhaal, moesten 
ons doen wennen aan de vermeende neiging van mannen om seks met kinderen 
te hebben. Zogenaamde onderzoeken wekken de indruk dat inmiddels één op de 
tien mannen die neiging heeft. Door regelmatig grootschalig dit soort 
‘pedofielen’ op de voorpagina’s te brengen, bereikt men het effect van “Denk 
niet aan een zwarte kat”. U denkt dan juist wel aan een zwarte kat. Uw 
onderbewustzijn moet gewend raken aan de continue associatie met het begrip 
‘pedofilie’. Ook discussie op social media en in de alternatieve media die u 
meelokken in het volgende Alice in Wonderland konijnenhol, leiden tot niets 
anders dan steeds weer die subliminale associatie met dat onderwerp pedofilie. 
Als het maar vaak genoeg op uw netvlies voorbij komt, went u er alvast aan en 
wordt het onderwerp in uw lange termijn geheugen (uw DNA) gebrand. Hoe dat 
werkt heb ik in dit artikel toegelicht. Of het nu de zogenaamde “deepstate” is die 
Epstein vermoord heeft, of het nu de Mossad is of misschien wel Trump zelf: 
dat zijn allemaal vragen die voorbij gaan aan de mogelijkheid dat het gehele 
verhaal niets meer dan een verhaal is. Denkt u nu echt dat overheden en media 
met hun miljardenbudgetten niet in staat zijn om de massa echt volledig te 
misleiden met gesponnen verhalen die alleen maar leiden tot nog meer 
speurtochten in nog meer konijnenholen; met ondertussen het resultaat van de 
subliminale programmering (het hoofddoel)? 
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bron linkvermeldingen: rt.com, ad.nl 

In vroeger dagen wist men ook we 
wat seksfeestjes waren.   Voor 
vrouwen is het gevaarlijk om fotos 
van jezelf of van anderen op Internet 
te plaatsen. Men kan via nieuwe 
methoden een mens van z’n kleren 
ontdoen, zie onderstaand voorbeeld. 

Horrifying deepfake app called 
DeepNude realistically removes the 

clothing of any woman with a single click. It costs $50 and only works on women. (The 
black bars were added after using the app.) 

Wanneer  je wilt protesteren, dan doe je dat tegenwoordig gewoon naakt, 
dat trekt tenminste nog de aandacht. De aarde wordt steeds warmer, dus 
van kou hebben de blote dames kennelijk geen last. 

    

En vervolgens de korte rokken-mode die overal doorgevoerd is, zelfs in 
de meest gereformeerd-orthoxe kringen.Bestialiteit.  In Noorwegen is 
een huwelijk tussen mens en dier nu gelegaliseerd, ook in Canada. 
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https://thewatchdogweb.wordpress.com/2017/06/06/norway-
the-marriage-between-humans-and-animals-is-been-legalised/?fbclid=IwAR38--
xchvmNvkVpz80SH8IzMMEygVdqnSldzrxIriIsUfwJMsbUMzarfQQ 

Leviticus 18:    22 Bij een manspersoon zult gij niet liggen met 
vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel. 23 Insgelijks zult gij bij geen 
beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet 
staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een 
gruwelijke vermenging. 24 Verontreinigt u niet met enige van deze; want 
de heidenen, die Ik van uw aangezicht uitwerpe, zijn met alle deze 
verontreinigd; 25 Zodat het land onrein is, en Ik over hetzelve zijn 
ongerechtigheid bezoeke, en het land zijn inwoners uitspuwt. 

Er blijkt niets nieuws onder de zon te zijn.  

Hierna nog no.409 van de Sjilo-gemeente uit Amsterdam, wat hier goed bij 

aansluit:409 lev 18                             Sjilo Gemeente Amsterdam 
door Mosje J. Wetberg 

    De zedelijkheidswetten die onze almacht Jehoewá de man heeft opgedragen 
na te komen begrenzen het terrein waarop hij zich seksueel kan uitleven. Regels 
maken de wilde drift hanteerbaar op een gebied waar hoogten nergens zo hoog 
zijn en diepten nergens zo diep. De voortplantingsdrift is zo roekeloos krachtig 
dat rationele en verstandige overwegingen het begerige lijf niet zonder teugels 
in toom kunnen houden.   
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    De teugels zijn aangelegd in het volksverbond met Jisraéel maar de wetten 
zijn gericht tot elke man, met een nadruk op man. Ook een verbod voor de vrouw 
om zich niet door vee te laten bespringen (410) is voor hem omdat hij 
verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn vrouw. In deze antieke 
verbondsgedachte is zoiets als een lesbische verhouding geheel onvruchtbaar.  

    Andere volkeren hebben Jisraéel vast vreemd aangekeken. Berucht was 
immers de volslagen bandeloosheid  van het land Kená’an. Het buurland Mo’áv 
stuurde zonder te blozen hartstochtelijke vrouwen op rooftocht. En niet te 
vergeten de steden Sedom en Amora; bekend als Sodom en Gomorra, die net als 
Amsterdam tegennatuurlijke wellusten lustig aanwakkerden. Zelfs de dochters 
van Loot, nota bene een neef van de rechtvaardige Avrahám, kenden geen 
scrupules toen ze hun eigen vader wisten te verleiden. Tot op onze tijd weet men 
nauwelijks de lusten te beteugelen. De woekerende  driften hebben in de hele 
geschiedenis als een wilde om zich heen gebeten, ongeacht politiek of religie.  

    Aangezien de mens verantwoording schuldig is aan de almacht zou hij best 
eens rekening kunnen houden met diens bedoeling. Een man moet weten dat hij 
niet elke vrouw kan omhelzen en hij moet beseffen dat zijn natuur door het 
onnatuurlijke wordt besmet. Ingetogenheid begint bij het eigen gezin en de eigen 
familie. Het verbod op overspel is al eerder in de acht geboden aan bod gekomen 
(260) en nu gaat het in een kort menu om allerlei andere ongeoorloofde soorten 
vermenging (409-410). De nette formulering … geen man mag de naaktheid 
ontbloten … kan de man zich aantrekken. Hij begrijpt best waar het uiteindelijk 
om gaat: blijf  met je driften af van de naaste familie.    

    Allerlei verwanten staan op een rij: Je vader en moeder vooraan, wat 
misschien betekent dat kinderen hun ouders op hun behoeftige leeftijd niet zelf 
kunnen verzorgen. Inbegrepen is een eventuele andere vrouw van je vader. 
Broers, zusters, stiefkinderen. Volwassen kleindochters. Ongehuwde inwonende 
tantes. Ooms met hun vrouwen. Schoondochters. Ja, een neef-nichthuwelijk 
wordt vrijgegeven. Al onze oudvaders trouwden met hun nichten. In een kleine 
tv-loze wereld lag dat met enige moeite binnen het haalbare.      

 Er zijn meer zedelijke regels: over de omgang met ongesteldheid, over de 
kinderoffers, de omgang van mannen onderling of van mensen met dieren. 
Overtreding van die regels maken de mens ongeschikt. De man wordt met vrouw 
en kinderen verbannen uit de omarming van Jehoewá, wat de meest doodlopende 
weg voor de mens is (418-419). Door je onbeperkt uit te leven word je niet 
gelukkiger. Erger nog: zonder erkenning van deze almacht en zonder 
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gehoorzaamheid aan deze almacht is het leven volkomen zinloos. (tot zover de 
Sjilo-rondbrief) 

De Staat der Nederlanden 

Wanneer er wat voornaams te doen is, zoals in 1618/1619 de Dordtse 
Synode, biedt de staat de bezoekers een fraaie seksvoorstelling aan. Na 
afloop werden de heren die uitgenodigd waren door de Staten Generaal 
om zich te buigen over de belangrijkste Bijbelonderwerpen getracteerd 
op een schouwspel dat werd uitgevoerd door naakte vrouwen achter 
doorzichtige gordijnen.  Nog niet zo heel lang geleden werden door de 
Staat der Nederlanden de regeringsleiders van heel veel landen eveneens 
getrakteerd op een seksie striptease voorstelling. U ziet aan de verbaasde 
gezichten van deze wereldleiders dat ze er kennelijk van ‘genoten’, en 
koning Willem-Alexander, koninging Maxima en premier Rutte 
eveneens. Dat moet toch kunnen in een ‘vrij’ land als Nederland ????? 
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=hewUusDrMC4 
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Slangenbewegingen en de BH gaat tenslotte los,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rH-Dj0L0c_8 

Kijk deze video van Robert Jensen: Europa staat in brand 

Met afschuwelijke beelden  
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 Willlem-Alexander en Maxima stonden erbij, en keken ernaar, mooi 
toch ?    

 

Ap plaus einde voorstelling !  
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Moedermelk-spuitende vrouwen, gekker moet het toch niet worden! 
En dat in het openbaar, waar mensen met voldoening naar zitten te 
kijken ! 

De goede kant van seksualiteit   

Tegenover de sleche kanten van seksualiteit, die ook in de Bijbel te lezen 
zijn, neem Genesis 6, waar de Godszonen de dochters met de vrouwen 
van de mensen paarden, waaruit zelfs reuzen voortkwamen. Neem Lot 
met zijn dochters en Juda die het ook niet zo nauw nam. Simson als 
Nazireër ging ook naar de vreemde Filistijnse vrouwen. David was niet 
de braafste, en Absoalom en Salomo.  De goede kanten worden ok 
belicht, zie Jakob, Mozes , Samuel en de profeten. De tijd van het Oude 
Testament is patriarchaal getint, evenwel staan er goede voorbeelden is 
die wijzen op de natuurlijke voortplanting, gezinsvorming en het op 
hoger peil komen van het volk Israel, het vrouwenzaad waaruit de 
rechtvaardigen voortkomen.  Er zijn veel aanslagen gewest op het goede 
zaad, o.a. Bileam die adviseerde op vreemde vrouwen naar Israel te 
sturen zodat zij vermengd zouden worden en hun raszuiverheid zouden 
verliezen.  Dat volk zal alleen wonen, Zie Numeri 23 en 24.   


