Jake Hunt, WiserTime
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling/bewerking en voetnoot door M.V.

U hebt bovenstaande sticker al wel eens gezien, niet? Ik word er crazy van! Waarom? Omdat hij
niet echt bedoelt te zeggen wat hij zegt.
Laten we de tekens eens uit elkaar halen. We noemen elke wereldbeschouwing met de letter die
verondersteld wordt die te vertegenwoordigen. Zo:
− C = Islam
− O = Pacifisme
− E = Seksegelijkheid (= de LGBT1 agenda)
− X = Judaïsme
− I = Wicca / Paganisme / Bah’ai
− S = Taoïsme/ Confucianisme
− T = Christendom
En laten we nu een erg brede definitie aannemen van “coexist”: samenleven zonder elkaar te vernietigen. Hier zijn de problemen daarmee:
− C wil E, X en T vernietigen, en dat impliceert ook O. Als zij de wereld zouden kunnen krijgen zoals zij die wensen, zouden ook I en O niet langer bestaan.
− O beoogt geen effectieve weerstand tegen of het verslaan van C.
− E staat in directe oppositie van C, X, en T en beschuldigt degenen die tegen hen zijn van
haatsprekerij. Ook trachten zij X en T uit openbare scholen te drukken ten voordele van hun
eigen agenda. E is eigenlijk erg, erg intolerant. (Van C zijn ze bang en trachten hen dus niets
in de weg leggen).
− X wordt in haar bestaan bedreigd door niet enkel C, maar ook door O dat continu C verkiest
boven X.
− I en S zijn statistisch onbelangrijk en zijn er enkel om de sticker te completeren.
− T is het waar deze sticker echt mee ruziet, maar T biedt echter geen fysische bedreiging
voor een van de anderen.
Objectief gezien brengt T meer tolerantie - coëxistentie zo u wil - dan enige andere beweging. Maar
het soort van “coëxistentie” die de makers en plakkers van deze sticker op het oog hebben is er een
waar minstens X en T volledig gemarginaliseerd zijn!
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LGBT verwijst naar het collectief van Lesbo’s, Gay’s, Biseksuelen, en Transgenders (Wiki).
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