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SCHOKKENDE REACTIES OP AFTREDEN 

KONINGIN BEATRIX

29 January 2013

BRONLINK:
http://www.derokendevlaswiek.nl/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENSCHOKKENDEzoREACTIES_OP_AFTREDEN_KONINGIN_BEATRIX.html

Tijdens haar inhuldiging op 30 April 1980 heeft kon. Beatrix voor God en het volk een
eedzwering afgelegd, nl. dat zij het recht op leven voor iedere burger zal waarborgen en
beschermen. In November 1984 verbrak kon. Beatrix haar eed en pleegde meineed door
de ondertekening van de abortuswet. (Klik de Klik hier link ter inzage van video-
fragment van de eedzwering van kon. Beatrix).

Bronlink:
www.providencemountainranch.com/meineed.wmv

ER IS GEEN ENKELE DOMINEE, AMBTSDRAGER, BELIJDER, POLITICUS DIE ZICH OP
GROND VAN GODS WOORD PUBLIEK VRIJMAAKT VAN DEZE MEINEDIGE KONINGIN
(Lees ook 2 Koningen 11:1 ev.).

Alleen broeder M.G. van der Hoeven -ouderling in de HHK- maakt hierop een uitzondering.

Bronlink:
http://www.hetgekrookteriet.com/Abortus/Abortus_is_genocide.html

__________________________________________________________________________________

AFTREDEN KONINGIN OUD NIEUWS
Op 14 Februari 2010 (zie onderste regel in picture) meldde de media al dat het aftreden
van kon. Beatrix zou plaatsvinden begin 2013. (Zie picture of voer onderstaande bronlink
in uw browserregel).

Bronlink:
http://ambtenaar.blog.nl/koninklijk-huis/2010/02/14/willem-alexander-begin-2013-koning

__________________________________________________________

REACTIE VAN DS. R.W. MULDER (HHK)
Ds. R. W. Mulder, scriba van de generale synode Hersteld Hervormde Kerk: "Ik vind dat
onze koningin een stijlvolle vorstin is geweest. Zij heeft veel gegeven aan ons volk..."

Bronlink:
http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijk-huis/liveblog_abdicatie_koningspaar_bezoekt_alle_provincies_1_710632
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GPPB.: "Stijlvol" noemt ds. Mulder de meinedige koningin. Volgens ds. Mulder heeft de
koningin ons "veel gegeven". Ds. Mulder ziet 'het rekenfoutje' van minus 1 miljoen
vermoorde babies in de moederschoot subtiel over het hoofd. Te grof voor woorden!

________________________________________________________________________________

REACTIE VAN DS. J.J. VAN ECKEVELD (GG) OP AFTREDEN KONINGIN
Ds. J. J. van Eckeveld, synodevoorzitter van de Gereformeerde Gemeenten: "Als ik
terugzie op de jaren van het koningschap van Beatrix, dan is mijn waardering voor haar
alleen maar toegenomen. Wat mij getroffen heeft bij haar inhuldiging bijna 33 jaar
geleden is, dat zij toen uitsprak dat haar diepste wortels liggen in die bekende regels van
ons volkslied: "mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer." Beatrix heeft toen
gezegd, dat het haar gaat om de vraag hoe ze de gemeenschap zou kunnen dienen en hoe
ze in deze tijd inhoud zou kunnen geven aan haar taak." 

Bronlink:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_van_eckeveld_beatrix_samenbindend_en_eenheidzoekend_1_710715

GPPB.: Ook ds. Eckeveld strijkt de meineed van kon. B. glad. (Zie Klik hier link).
Verbijsterend dat ds. Eckeveld zegt dat zijn waardering voor kon. B. alleen maar is
toegenomen; dus heeft ds. Eckeveld ook waardering voor haar ondertekening van de
nazistische abortuswet. Ik heb er verder geen woorden voor dan deze: De Heere zal het
zien en zoeken.

_________________________________________________________________

REACTIE VAN DS. A. KORT (OGG)
Het besluit van het aftreden van koningin Beatrix heeft ds. A. Kort, predikant van de oud
gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel, verrast. "Wij hebben
haar in haar ambt bijzonder kunnen waarderen. Ze was een echte koningin; een moeder
des vaderlands. Zij karakteriseerde zich als een wijze en verstandige vrouw. Ze straalde
majesteit en deftigheid uit. Haar besluit om te stoppen geeft haar ruimte om zich voor te
bereiden op de komende eeuwigheid. Ook zij moet voor de Koning der koningen
verschijnen. Daarvoor is de verzoening met God nodig. Ik hoop dat zij zich daarvan
bewust mag worden. Voor de kroonprins hopen we dat hij, in deze moeilijke tijd,
arbeiden mag bij de gratie Gods."

Bronlink:
http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijk-huis/liveblog_abdicatie_koningspaar_bezoekt_alle_provincies_1_710632

GPPB.: Het enige bijbelse dat ds. Kort zegt, is, dat 'de koningin nog wel bekeerd moet
worden', maar wat hij verder zegt is ronduit schokkend! Allemaal lovende woorden van
ds. A. Kort aan het adres van de meinedige koningin. Ds. Kort noemt de koningin zelfs
"een moeder des vaderlands", terwijl deze "moeder des vaderlands" wedijvert met de
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goddeloze koningin Athalia (2 Kon. 1:11) t.a.v. haar ondertekening van de abortuswet.
De godvrezende priester Jojada zou bij het aanhoren van al deze afgodische
lofprijzingen zich van heilige verontwaardiging omdraaien in zijn graf (2 Kon. 11 - 2
Kron. 23).

____________________________________________________________________

REACTIE VAN DHR. C. VAN DER STAAIJ (SGP)
''Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de
gemeenschap te dienen, kan inhoud geven aan het hedendaags koningschap." Dat zei
koningin Beatrix in 1980 toen ze het koningschap aanvaardde. Zij heeft die woorden
meer dan 30 jaar waargemaakt: toegewijd, onvermoeibaar, plichtsgetrouw en
professioneel."

Bronlink:
http://www.sgp.nl/Actueel/Wil%20de%20gemeenschap%20te%20dienen.wli#content

GPPB.: Volgens de gristelijk-politieke leugenmachine, Van der Staaij, heeft de koningin
haar eed bij haar inhuldiging meer dan 30 jaar "waargemaakt". Haar ondertekening van
de abortuswet noemt Van der Staaij derhalve: "plichtsgetrouw en professioneel!" Van
der Staaij zou dus ook koningin Athalia dezelfde decoratie toekennen (Lees 2 Kon. 11:1).

_______________________________________________________________________

REACTIE VAN DHR. B.J. VAN DER VLIES (SGP):
MAARTENSDIJK – Voor oud-SGP-fractievoorzitter Van der Vlies kwam de aankondiging
van koningin Beatrix’ abdicatie als een "complete verrassing." Van der Vlies voelt zich
met Beatrix "verbonden." Ze is hem altijd "hartelijk" tegemoet getreden. Van der Vlies
typeert haar als "meelevend, bewogen, deskundig en punctueel." 

Bronlink:
http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/van_der_vlies_complete_verrassing_1_710684

GPPB.: 1. Van der Vlies liegt dat het gedrukt staat, want als toenmalige SGP-leider was
hij absoluut op de hoogte van dit besluit dat al in Febr. 2010 door de media in de
publiciteit is gebracht. 2. Als Van der Vlies zelf het slachtoffer zou zijn geweest van de
door de kon. B. ondertekende abortuswet, zou hij dan nog diezelfde juichstemming
jegens kon. B. in zijn biografie hebben laten optekenen zoals: "hartelijk, meelevend,
bewogen, deskundig en punctueel" ?

____________________________________________________________________

REACTIE VAN OUD GPV-LEIDER SCHUTTE
Oud-GPV-leider Schutte heeft in de jaren dat hij in de Tweede Kamer zat (1981-2001)
regelmatig contact gehad met Beatrix. "Wat mij in de persoonlijke omgang altijd opviel,
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was haar grote kennis van zaken die in de samenleving speelden. Maar ook dat zij haar
gesprekspartners volstrekt serieus nam, of zij nu tot een grote of een kleine politieke
stroming behoorden, of zij nu een grote of minder grote staat van dienst hadden. Zij
wist iedereen op zijn of haar gemak te stellen."

Bronlink:
http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/schutte_zij_bevorderde_de_verbondenheid_1_710682

GPPB.: De reactie op de -vetgedrukte- uitspraak van dhr. Schutte, zullen we overlaten
aan de reeds 1 miljoen vermoorde babies in de moederschoot, die zich op de jongste dag
hierover zullen uitspreken in tegenwoordigheid Gods.

________________________________________________________________________

REACTIE VAN DRS. P.J. VERGUNST (GB-PKN)
Drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse
Kerk: "Beatrix was met wijsheid bekleed, de gave waarom Salomo als koning bad. Als
weinig anderen in ons land liet ze zien op welke wijze gezag gedragen moet worden.
Deze vorstin was een zegen voor Nederland."

Bronlink:
http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijk-huis/liveblog_abdicatie_koningspaar_bezoekt_alle_provincies_1_710632

GPPB.: Bij de met wijsheid beklede koning Salomo ging het zwaard niet door de baby;
bij kon. B. ging het zwaard reeds door 1 miljoen babies. Vergunst noemt deze koningin
"...een zegen voor Nederland!" 

________________________________________________________________________

REACTIE VAN DHR. L.M.P. SCHOLTEN (GGinN):
CAPELLE A/D IJSSEL – "Koningin Beatrix heeft haar ambt met grote betrokkenheid
uitgeoefend, stelt L. M. P. Scholten, oud-directeur van de Gereformeerde Bijbelstichting
(GBS). "Formeel moge haar gezag beperkt zijn, maar groot is het gezag dat zij uitstraalt
door haar wijsheid. Daarbij weet zij zich koningin bij de gratie Gods."

Bronlink:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/l_m_p_scholten_beatrix_weet_zich_koningin_bij_gratie_gods_1_710725

GPPB.: Volgens L.M.P. Scholten kan het dus bestaan dat de reeds 1 miljoen geaborteerde
babies naar het kerkhof zijn verwezen en nog steeds worden verwezen "bij de gratie
Gods".

_____________________________________________________________________
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REACTIE VAN DE HOOFDREDACTEUR VAN HET RD:
"Het is een grote verdienste van onze koningin dat ze in al die jaren de stabiele factor is
gebleven. Zij slaagde erin de bijna 17 miljoen Nederlanders te verenigen rond de troon."

Bronlink:
http://w w w .refdag.nl/opinie/com m entaar/com m entaar_koningin_beatrix_stabiele_factor_in_een_sterk_veranderende_sam enleving_1_710785

GPPB.: Behalve dan die 1 miljoen geaborteerde babies, die naar de vuilnisbelt zijn
verwezen. Op 17 miljoen inwoners schijnt die 1 miljoen vermoorde babies een te
verwaarlozen factor te zijn voor meneer de refo-hoofdredacteur.

H.RED. RD: "Ook haar critici waren ervan overtuigd dat de koningin met haar volle inzet
het volk wilde dienen. Op een bijna soevereine wijze stond ze boven de partijen en
iedereen wist dat ze onkreukbaar was."

Bronlink:
http://w w w .refdag.nl/opinie/com m entaar/com m entaar_koningin_beatrix_stabiele_factor_in_een_sterk_veranderende_sam enleving_1_710785

GPPB.: We hebben het hier nog niet eens gehad over de pro-moslim, pro-homo, pro-
bilderberger, pro-Euro-Babel, pro-euthanasie houding, van de zogenaamde
"onkreukbare" koningin, maar ons beperkt tot haar ondertekening van de abortuswet.
Op de grote dag van het oordeel zal de hoofdredacteur van het RD op de veroordelende
tegenstemmen kunnen rekenen van de reeds 1 miljoen vermoorde babies in de
moederschoot. Maar dan is het te laat, want dan zal ten overstaan van de gehele
wereldbevolking blijken Wie de Onkreukbare en de Soevereine is! 


