
Jezus werd aan een Tamuz kruis genageld door wetteloze mensen. (Hand.2:22-23) 

8 Dan zal de wetteloze (de antichrist, valse Messias) zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden 
door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is 
diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 2 
Thess.2 
 
10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, 
dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beerven.1 
Kor.6 

 

 

 

 

 

VOORBEELD VAN WETTELOOSHEID VANDAAG! 

‘Europese asielindustrie verdient miljarden aan immigratie miljoenen moslims, en 
maakt speciale uitzonderingspositie voor hen mogelijk’ 

Europa hanteert hoge straffen voor pedofiele seks, behalve als je het ‘juiste’ 
geloof en de ‘juiste’ afkomst hebt. 

Overal in Europa is seks met minderjarigen strafbaar. Voor islamitische asielzoekers 
worden echter andere regels gehanteerd. Die blijken in bijvoorbeeld Denemarken in 
staat te worden gesteld om op kosten van de belastingbetaler met hun –soms zeer 
jonge- bruidjes seks te mogen hebben. Ook hieruit blijkt hoezeer de Europese 
gevestigde orde de islam in alles een bijzondere uitzonderingspositie geeft. 

 De grote Deense krant Metro Express berichtte enkele dagen geleden dat 
minderjarige en alleenreizende vluchtelingenkinderen in speciale centra worden 
ondergebracht. De afgelopen tijd melden pas aangekomen vluchtelingen zich bij de 
autoriteiten met de mededeling dat ze in hun thuisland met een van die jonge meisjes 
of jongens legaal zijn getrouwd. 

In plaats van het Europese recht te hanteren, namelijk dat kinderhuwelijken en 
pedofiele seks zijn verboden, blijken deze moslimmigranten op hun wenken te worden 
bediend en mogen ze op kosten van de Deense belastingbetalers van vrijdag tot 
zondag bij hun ‘vrouwen’ zijn om seks met hen te hebben. 

Toen het nieuws naar buiten lekte ontstond er een storm van verontwaardiging onder 
de Deense bevolking. Politici haastten zich te verklaren dat gearrangeerde en 
gedwongen kinderhuwelijken niet verenigbaar zijn met de Deense wetten. 
Desondanks schrijven steeds meer kranten dat islamitische asielzoekers overal een 



uitzonderingspositie hebben gekregen en zich in het weekend naar hartenlust 
seksueel mogen uitleven op kinderen. 

Met dank aan asielindustrie 

Overigens is dit zeker niet het eerste geval van het heimelijk toestaan van pedofilie 
door Europese politici. In Duitsland bestaan dit soort regelingen al veel langer, en ook 
Nederland is om deze reden al eens eerder negatief in het nieuws geweest. Volgens 
de Duitse auteur en voormalige FAZ hoofdredacteur Udo Ulfkotte zit de Europese 
asielindustrie hierachter, die immers miljarden verdient met het binnenhalen van 
miljoenen moslims. Zonder de pro-immigratie lobby van ‘vluchtelingen’organisaties 
zouden dit soort wantoestanden hier niet mogelijk zijn. 

(Bron: Kopp online) 

 


