GOD ZET DE SCHIJNVROME SGP OPNIEUW PUBLIEK TE SCHANDE DOOR HET GEVAL DIJKGRAAF
SGPlayer Van der Staaij, promoot “huwelijkstrouw”, op bill-boards en aan de Jinek-tafel, maar maakt daarbij een
uitzondering voor Dijkgraaf, want nu SGP-er, Elbert Dijkgraaf, in een dubbele overspel leeft met een ongelovige VVD-er,
houdt het RD en Van der Staaij hun vrome mond en geven geen commentaar! Maar toen Gaddafi vermoord was, was het
sadisme in het RD en bij Van der Staaij niet van de lucht. Het zal nog maar de vraag zijn of Elbert Dijkgraaf door zijn
kerkverband in de christelijke ban gedaan wordt als hij in zijn heidense echtbreuk-relatie volhardt, aangezien alle roepende
zonden gekerstend worden binnen de huidige refokerken, de SGP en in het RD, zoals een duivels-kunstenaar recent in het
RD uitbraakte: “Zonde is het doel van je ware zelf missen!” Volgens deze tovenaar heeft de mens niet tegen God gezondigd,
maar tegen zijn “ware zelf!” https://w w w .rd.nl/kerk-religie/prom ovendus-fokko-om ta-zonde-is-het-doel-van-je-w are-zelf-m issen-1.1613385
Alles wat RD-SGP-lijders-kamerleden zeggen, beweren, schrijven, is pure politieke propaganda,
verraderlijke volksverlakkerij en een verbastering van het christelijk geloof. Van der Staaij
waait met zijn vrome moel en zijn van God vervloekte plurale “godsdienstvrijheid” met alle
valse godsdienst-winden mee (zie afbeeldingen). En als de SGP-lijders zich vromelijk op Gods
Woord beroepen, is dat pure blasfemie, omdat alles wat zij vromelijk zeggen, slechts heidense
lippentaal is, aangezien zij in de praktijk niets anders doen dan Gods Woord aan de politiek
aanpassen en doorlopend verkrachten! God zet al die SGP-schandalisten publiek te schande!
SGPlayer Van der Staaij huichelde aan Jinek-tafel: “Wees trouw aan wie je trouw belooft”, en
dat betrok de smeerlap ook op homo-relaties. De trouw die Van der Staaij voorstaat is dus puur
verraad jegens de bijbelse huwelijkstrouw. Bovendien maakt Staaij met zijn schijnpromotie van
“trouw” een uitzondering voor SGP-ers, want die kunnen van hun eigen vrouw scheiden en met
een gescheiden VVD-er een heidense relatie aangaan, zonder dat Van der Staaij zijn gepromote
“huwelijkstrouw” publiek tegen Dijkgraaf in stelling brengt, want daar is meneer te vroom voor
en heidens bevreesd voor gezichtsverlies. Dat door de schijnvrome uitspraken van genoemde
SGPlayers Gods Naam doorlopend gelasterd wordt, ligt geen sterveling van wakker en geen
enkele dominee trekt zich iets van deze dingen aan, omdat zij allemaal Gallio’s zijn.
* Sadist, Van der Staaij, twitterde op de dag dat Gaddafi vermoord was: “Een historische dag!”
* Schijnheilige, Staaij, twitterde op de dag dat Dijkgraaf hals-over-kop de tweede kamer verliet: “Een verdrietige dag!”
Waarom noemde Van der Staaij het 2e kamer-vertrek van Dijkgraaf niet een “historische dag”? Is Dijkgraaf van meerwaarde
dan Gaddafi ?? Immers, nee, want er staat geschreven “Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die
onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij”, Rom. 3:9. Alles wat Van der
Staaij zegt, heeft een politiek oogmerk en is duivels bedrog en dat geldt voor alle SGP-politici, want wat zij vromelijk met
een “integere” mond beweren, verloochenen zij met hun duivelse werken. Dat zijn de feiten die voor iedereen zichtbaar zijn.
Lees nu hetgeen SGP-er Dijkgraaf in 2016 zegt over het wetsvoorstel over het huwelijksrecht:
“MEER VECHTSCHEIDINGEN DOOR NIEUWS HUWELIJKSRECHT” - Visie E.O. 02-2016
SGP- 2e kamerlid Elbert Dijkgraaf: “Het wetsvoorstel gaat er bij voorbaat vanuit dat het huwelijk wel op de klippen zal
lopen. Het miskent de waarde van het huwelijk als hechte verbintenis voor levenslang. Het huwelijk is geen voorbereiding op
een echtscheiding, maar een band voor het leven.” https://visie.eo.nl/2016/02/meer-vechtscheidingen-door-nieuw-huwelijksrecht/
Ondertussen blijkt het huwelijk voor de vroomsprekende Dijkgraaf slechts een voorbereiding geweest te zijn op zijn
echtscheiding. Het is nog te hopen dat de afgehoereerde Dijkgraaf als een hellevaarder voor God in de schuld en tot
waarachtige bekering komt, want dan zal hij zich nooit meer in kunnen zetten voor de fascistische SGP, maar met
geestelijke wapens er publiek tegen strijden ! Waarvan akte!
“ACHTER DE SCHERMEN” - Gezinsgids 6 September, 2012, Jaargang 65
“Op weg naar de verkiezingen” - Interview met SGP-ers, Van der Staaij, Dijkgraaf, Bisschop, Schipaanboord
Het lippentaal-artikel begint met de zinsnede: “De vier SGP-ers hebben veel waardering voor het gezin en dankbaar
dragen zij hun eigen vrouw op handen...”, en met dezelfde vaart werpt Dijkgraaf zijn eigen vrouw overboord voor een
schotel VVD-linzenmoes. Wat zegt u? “Wie dan zonder zonde is, werpe de eerste steen op hem!”
Degenen die deze tekst op de zaak Dijkgraaf betrekken, werpen zelf bakken met stenen op het hoofd van de ex-vrouw van
Dijkgraaf, Elise Beekman, en dat zijn ook degenen die de stenen op het hoofd van Stefanus hebben gegooid, omdat dit soort
teksten uitsluitend door RD-ers en SGP-ers te pas en te onpas verkracht worden, want dat zijn de farizeers in onze dagen en
dezulken zijn al in de aarde geschreven (Jer. 17:13). Een ieder ziet maar toe!
Of neem het ter harte:
http://www.providencemountainranch.com/De%20zondestaat%20van%20de%20oude%20mens%20geopenbaard,%20de%20vloek%20over%20he
m%20uitgesproken%20en%20zijn%20naam%20in%20de%20aarde%20geschreven%20(1).wma
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