De SGP ging niet mee met de rest van oppositie. Voorman Kees van der
Staaij constateerde wel dat de informatievoorziening naar de Kamer
beter had gemoeten, en dat er een ‘vruchtbare bodem voor
wantrouwen' was ontstaan. Van der Staaij vindt een motie van
afkeuring niettemin ‘een brug te ver'.
Meer hoef je niet te weten over de SGP onder de minder dan bezielende
leiding van Kees van der Staaij. De partij is onder zijn leiding de
conservatieve vleugel van de VVD geworden. Wat Rutte ook doet, het
maakt niet uit. De SGP steunt hem altijd. De man kan liegen dat het
gedrukt staat, maar hem dwingen om op te stappen gaat Van der Staaij
nog altijd "een brug te ver."
Het is dieptriest. Juist de SGP zou zich als partij moeten inzetten voor
een eerlijk en transparant bestuur. De Bijbel is hier behoorlijk helder
over. Liegen is een doodzonde. En de Bijbel roept leiders systematisch
op om eerlijk te zijn. Blijkbaar moet de SGP daar aan herinnerd moet
worden. Misschien dat het verstandig is voor Van der Staaij om iets
minder vaak overheidsdocumenten te lezen en iets vaker de Bijbel."
(aldus Dagelijkse Standaard).

Dagelijkse Standaard: "De SGP toont haar ware,
niet-christelijke, hypocriete, ongeloofwaardige
aard door Rutte te blijven steunen" - April 2018
Bron:
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"Het is een grof schandaal dat een zogenaamde christenconservatieve
partij de grootste leugenaar van de politiek in de moderne geschiedenis
lekker laat zitten. Zoals wij eerder vandaag berichtten ging het er
gisteren fel aan toe in de Tweede Kamer. De voltallige oppositie was
woedend omdat premier Rutte en minister Wiebes (alsmede kereltje
Pechtold) keihard gelogen hadden over het bestaan van een aantal
memo's over de dividendbelasting. Het gevolg? Een motie van afkeuring
werd ingediend en kon op de steun rekenen van alle oppositiepartijen.
Nou ja, alle. Dat is niet helemaal waar. Eén niet-coalitiepartij steunde de
motie niet. Het ging om de SGP.
https://www.ad.nl/politiek/felle-oppositie-dient-motie-van-afkeuring-in-tegenrutte~af794c44/
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Zelfs algemene dagbladen valt het op dat de SGP geen christelijke partij
is (bestaat ook niet), maar schandelijk, hypocriet en ongeloofwaardig.
De SGP is onder leiding van Van der Staaij een schoothondje van de VVD
geworden. Het is een grof schandaal dat Van der Staaij alles goedkeurt
wat Rutte doet. Dus ook de wereld-oecumene valt het op dat de SGP zich
schuldig maakt aan grove schandalen en maffiose criminaliteit. Dat is
niet zo vreemd, want de bron en de drijfveer van demon-politiek
bedrijven is altijd leugen en bedrog. In het vorige artikel is openbaar
gekomen dat de SGP via een eigen stichting, genaamd
"Vormingsactiviteiten Oost-Europa" (VOE) gezet is om de democratie te
bevorderen in andere landen, terwijl het bevorderen van democratie
puur antichristelijk is. Het moet een ieder duidelijk zijn dat de SGP
allang heeft afgerekend met de theocratie, ten spijt van al hun brute
leugens die het tegenovergestelde beweren. Daar komt bij het misbruik
bij van belastinggelden, waarmee de leden van die SGP-VOE-commissie
zich allerlei peperdure vliegreisjes veroorloven, ja, om in al die hotelrooms wat te doen...? Degenen die kritiek leveren op die dubieuze SGPsnoepreisjes werden geconfronteerd met verbale agressie van de zich
onaantastbaar wanende commissieleden en dezulken werden
gedegradeerd en geïntimideerd en ook van de reisjes uitgesloten!
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Van der Staaij schreef in april van dit jaar een schijnheilige open-brief,
waarin hij iedereen maande om eerst tot tien te tellen voordat men iets
wilde zeggen/schrijven, terwijl hij voor zichzelf en zijn eigen partijleden
een uitzondering gemaakt heeft, aangezien hij al jaar en dag tolereert en
wellicht regisseert dat de SGP/VOE al 10 jaar misbruik maakt van
overheidsgelden en zich agressie en intimiteiten permitteren jegens
klokkenluiders jegens dit soort dubieuze zaken. Van genoemd SGPvandalisme moet Van der Staaij absoluut op de hoogte zijn geweest, ten
spijt van zijn schijnheilige-allerheiligen brief. Zich vroom en zogenaamd
integer voordoen met vrome brieven en lachende gezichten, maar
ondertussen maffiose praktijken en allerlei doofpotten toedekken.
Liegbeest Van der Staaij decoreerde destijds defensieminister, mevr.
Hennis bij haar gedwongen aftreden en kwalificeerde haar afscheid als
een "waardig afscheid", terwijl Hennis keihard gelogen had over
onveilige mortieren waarbij doden zijn gevallen. Liegbeest Van der
Staaij hield de corrupte ministers van justitie, Opstelten en Van der
Steur, de handen boven het hoofd. Staaij is ook een spotboef, waarvan
we slechts 1 voorbeeld noemen, namelijk toen hij de 2e Kamerleden
massaal aan het lachen bracht toen hij koning Salomo belasterde,
zeggende: “Koning Salomo met al die vrouwtjes...”, en zo kunnen we nog
uren doorgaan. Het is dus niet vreemd dat de SGP-corruptie er aan alle
kanten uitbarst, zoals ook de Telegraaf openbaar maakte en het is nog
maar een tipje van de sluier. God maakt al die refo-corruptie openbaar,
gelijk ook het spreekwoord zegt: "Al is de leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaald haar wel!"
Onder ds. G.H. Kersten als oprichter van de SGP is de corruptie al
begonnen. SGP-fracties die op grond van Gods Woord kritiek hadden op
het pauselijke beleid van Kersten, werden hard aangepakt door middel
van royement of kerkelijke censuur. Hierin vertoonde Kersten
pauselijk-dictatoriale en narcistische trekken, gelijk altijd het geval is
geweest met de SGP. Kersten staat afgescheiden te boek als een
bestrijder van Rome, maar veroorloofde zichzelf wel een pauselijke
zetel binnen de SGP. Van die hiërarchische dictatuur zijn alle refokerken en alle refo-dominees zwanger, namelijk als zij met de Waarheid
van Gods Woord geconfronteerd worden, omtrent hun
huurlingenhouding en de trendmatige leugenleer, want dan trappen zij
achteruit, gelijk de vetgeworden Jeschurun.
Het zal al die vetgeworden SGP-gangsters en gelijknamige refodominees vergaan als de afvallige koning Amazia, aangezien zij allen de
SGP als het gouden kerkkalf koesteren en aanbidden, zoals Amazia deed

met de afgoden der Edomieten, gelijk geschreven is: "Het geschiedde nu,
nadat Amazia van het slaan der Edomieten gekomen was, en dat hij de
goden der kinderen van Seir medegebracht had, dat hij die zich tot goden
stelde, en zich voor dezelve neder boog en dien rookte. Toen ontstak de
toorn des HEEREN tegen Amazia; en Hij zond tot hem een profeet, die
zeide tot hem: Waarom hebt gij de goden van dat volk gezocht, die hun
volk niet gered hebben uit uw hand? En het geschiedde, als hij tot hem
sprak, dat hij hem zeide: Heeft men u tot des konings raadgever gesteld?
Houd gij op; waarom zouden zij u slaan? Toen hield de profeet op, en
zeide: Ik merk, dat God besloten heeft u te verderven, dewijl gij dit gedaan,
en naar mijn raad niet gehoord hebt", 2 Kron. 25:16.
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"Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u
gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert
onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u
woest gelaten", Matth. 23:37-38.
GPPB. v.d.m.

SGPLAYBOY VAN DER STAAIJ GAAT OVER LIJKEN EN
STRIJKT DE SAOEDISCHE MOORD OP KHASHOGGI GLAD
NOTE: Op deze OGG-crimineel stemt heel refoland gesupport door een
gebedsoproep van OGG.ds.-A.Kort: "Moet je maar veul veur bidden."
Geen refo-sterveling heeft in de gaten dat het refobreed norm is
geworden dat Achab Benhadad de landverraderlijke hand reikt (1 Kon.
20:32-34), wat Staaij letterlijk en doorlopend doet. Staaij krijgt zelfs
sodomitisch nashville-support van afvallige dhr. A. Verwijs, die al jaar
en dag zwakzinnige reclame maakt voor de reeds lang verongelukte
SGP-trein op het ds. G.H. Kersten-spoor.
VN-rapporteur uit felle kritiek na ontmoeting Maxima met
Saoedische kroonprins Bin Salman (die medeplichtig is aan de
moord op journalist Khashoggi)
De VN-rapporteur die de moord op de Saudische journalist Jamal
Khashoggi onderzocht, heeft -terecht- felle kritiek geuit op de
ontmoeting tussen koningin Maxima en de Saudische kroonprins
Mohammad bin Salman. Tegenover het AD beschuldigt VN-rapporteur
Agnes Callamard de koningin van medeplichtigheid door de zaak-

Khashoggi niet met de prins te bespreken. Koningin Maxima -die als lid
van het koningshuis geen politieke rol mag spelen- sprak Mohammad
bin Salman tijdens de G20-top in Japan. De twee hadden het onder meer
over de verbetering van de economische positie van vrouwen in SaudiArabie. De moord op Khashoggi is niet ter sprake gekomen, liet de
Rijksvoorlichtingsdienst eerder weten. De journalist Khashoggi werd
vorig jaar gedood in het Saudische consulaat in Istanbul. Callamard zegt
tegen het AD dat ze het onbegrijpelijk vindt dat Maxima de kwestie niet
aan de orde heeft gebracht. "Het is 1 ding om deze man te ontmoeten, het
is iets anders om te zwijgen. Op dit punt staat zwijgen gelijk aan
medeplichtigheid."
VALSSPELER, SGPLAYER K. VAN DER STAAIJ GAAT ZOALS
GEWOONLIJK OVER LIJKEN, ZEGGENDE: "De SGP schaart zich niet
achter de partijen die hier schande roepen, wij gunnen altijd een ruime
marge van beoordeling aan de regering." (Zie bron-artikel via
onderstaande link).
http://www.providencemountainranch.com/Kam er% 20eist% 20opheldering% 20-% 2
0Wie%20gaf%20toestemming% 20voor% 20gesprek% 20M axim a% 20en% 20Saoedisc
he%20kroonprins%20-%20Stop%20de%20Bankiers.pdf

SGP-fascist Van der Staaij is met deze uitspraak medeplichtig aan de
moord op Khashoggi; stelt Maxima, kabinet Rutte en zichzelf boven de
wet, geeft zoals gewoonlijk de grofste criminaliteit ruim baan en levert
zelf het bewijs met deze verraderlijke uitspraak alle overheidswandaden glad te strijken en schroomt niet om over lijken te gaan, zoals
hij destijds ook zijn kamerstem gaf voor de illegale NAVO-crime om
Libie binnen te vallen, daar dood en verderf te zaaien, zich al twitterend
over de laffe moord op Gaddafi te verkneuteren en de welvarende
Afrikaanse natie onder Gaddafi in een christenvervolgende anarchie te
veranderen. Diezelfde SGP-fascist Staaij steunt de door de CIAgeorkestreerde terroristenorganisatie ISIS in Syrie, door tegen de
wettige regering in Syrie te strijden onder een valse humanitaire vlag;
gaat op cursus bij een abortuskliniek, heeft "goede gesprekken" met
aborteurs en andere top-criminelen en schrijft daar zelfs een fascistisch
boek over; houdt een pleidooi voor sodomitische relatie-trouw aan de
tafel van Jinek; pleit voor refo-sodomie aan de tafel van de EO; stemt
voor het fascistische associatieverdrag met Oekraine; doet volop mee
aan het fascistische laster-complot tegen Rusland en Putin; staat
volledig achter het JIT-fake-rapport omtrent de beerput-cover-up rond
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de MH17; danst mee om de 666-tafel van het Eurobabelbeest; spreekt
baphomet-aanbidder Rutte doorlopend naar de mond, eist geen
abortus/euthanasie-verbod, maar pleit voor een nazistisch abortuslimiet; laat netwerken top-pedofielen ongemoeid; eist geen verbod op
nazistische orgaanwet dijkstra; eist geen verbod op nazistische abortusgif-cocktail-vaccinaties; zwijgt over levensgevaarlijk 5G-netwerk; zwijgt
over het hakenkruis op de mantel van Maxima enz., enz., enz., enz.

Maxima draagt jas met hakenkruis in Neurenberg waar
processen tegen nazi-kopstukken werden gehouden
De Telegraaf
don, 14 apr 2016 18:47 UTC
http://www.providencemountainranch.com /M axim a%20draagt%20jas%20met%20h
akenkruis% 20in% 20Neurenberg% 20waar%20processen%20tegen%20nazi-kopstuk
ken%20werden%20gehouden.pdf

Tal van Duitse kranten pakten er donderdag mee uit op hun websites.
TZ uit Munchen kopte "Koningin Maxima zorgt met Hakenkruis-jas voor
verontwaardiging." Volgens Bild Zeitung was er sprake van opwinding
over de hakenkruismantel van Maxima en in Oostenrijk vatte de
Salzburger Nachrichten het samen als "heibel om de hakenkruisjas".
Over de mantel van de koningin werd donderdag veel negatief en
verontwaardigd getwitterd in binnen- en buitenland. De
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet donderdagavond weten niet met een
reactie te komen (...en Van der Staaij deed zoals gewoonlijk het deksel op
de RVD-doofpot..., zeggende: "De SGP schaart zich niet achter de partijen
die hier schande roepen, wij gunnen altijd een ruime marge van
beoordeling aan de regering."

Dit is een publicatie van www.derokendevlaswiek.com
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