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SGP-LIJDER, VAN DER STAAIJ, BLASFEMEERT 
GODS ORDENING EN DE MOEDERBELOFTE

Ingezonden stuk, met dank aan Sam en Marchel:

“SGP-lijder, Van der Staaij, wil de door God gegeven ordening van
de wereld bij het grofvuil zetten...”
Posted op september 6, 2018 door Fubar in Artikelen // 19 Comments

"Mooi getuigenis van @keesvdstaaij in de Tweede Kamer" ??

Tweede Kamer toespraak-fragment van SGPlayer Van der Staaij:
"We zoeken vaak veiligheid in onze eigen groep (waarmee we ons
afsluiten voor de ander). Het Christelijk geloof is daarvoor een mooie
tegenkracht: ieder mens is je medemens en dus geen vijand!" 
#Blok pic.twitter.com/rY4R8UyFQg

 — Tom de Nooijer (@tdenooijer) September 5, 2018

2  Kamer-fragment van Van der Staaij volledig uitgeschreven:e

"Waar het soms in onze genen lijkt te zitten om veiligheid te zoeken bij
onze eigen gelijkgezinde groep. Of het nu om Afrikaanse stammen gaat of
om verwante correcte Nederlanders. Tegen die natuurlijke neiging hebben
we flink tegenkracht nodig. Die tegenkracht vind ik in het christelijk besef
dat ieder medemens hoe anders hij ook is, mijn naaste is. En dat we
daarom nooit in gemakkelijke vijandbeelden tegenover anderen mogen
vervallen. Die realiteitszin, en dat relativeringsvermogen maken precies
het verschil in een samenleving met verschillen."

Bronlink:
https://fenixx.org/2018/09/06/kees-van-der-staay-sgp-wil-de-door-god-gegeven-ord

ening-van-de-wereld-bij-het-grofvuil-zetten/

----------------------------------------------------------------

COMMENT

Dat SGP-lijder, alias Jinek-tafel-acteur, Van der Staaij, Gods Woord
en het Christelijk geloof doorlopend verkracht, zoals ook zijn
bilderberger RD-kornuiten, Kranendonk en De Bruijn, doorlopend doen,
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is al jaar en dag godslasterlijk-oud-nieuws. 
Het staat dan ook absoluut vast dat alle SGP-leden, of het nu dominees
zijn, of belijders, met hun SGP-lidmaatschap verraad aan de zaak van
Christus plegen.
Zelfs doorsnee wereldlingen valt het op hoe verraderlijk Van der Staaij
is met zijn politieke praktijken en met zijn pelagiaanse definities van het
Christelijk geloof (zie comments via bronlink). 
Van der Staaij levert met bovengenoemd 2  kamertoespraak-fragmente

opnieuw een bewijs een volbloed pelagiaan te zijn, aangezien hij een
volstrekt pelagiaanse invulling geeft aan het tweede gebod, “Gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf.” Het bijbelse begrip ‘uw naaste’ wordt door
Staaij namelijk vals-oecumenisch vertaalt als zijnde ‘geen vijand’, terwijl
een waar Christen altijd en overal omgeven en belaagd wordt door een
leger van vijanden, ofwel de vijanden van Christus. 
Een christen zonder vijanden, zoals Van der Staaij zegt dat hij is, is
absoluut geen waar Christen, maar juist zelf een bittere vijand van God
en Zijn volk. Het tweede gebod in het kader van de summa der wet,
betreft wel alle mensen, maar lang niet alle mensen behoren tot mijn
vriendenkring, laat staan tot de huisgenoten des waren geloofs. Dat een
waar gelovige zijn naaste vanuit de ware liefde behoort te bejegenen, is
boven alle twijfel verheven, maar Staaij vervalst de ware liefde in valse
oecumene. De ware geloofsliefde die in Gods Woord geworteld is, leert
absoluut geen valse verdraagzaamheid jegens profane ketters, valse
leraren, valse godsdiensten, allerhande sodomie, Schriftverkrachters,
ofwel de vijanden van Christus. De grondslag en de drijfveer van de
valse religie van Van der Staaij, daarentegen, is valse verdraagzaamheid,
schijnliefde, vals-oecumenisch humanisme met een vroom sausje,
pelagianisme en vals-plurale godsdienstvrijheid, van God vervloekt dus. 

Volgens Staaij heeft een Christen dus helemaal geen vijanden, terwijl
Gods ware volk geen plaats heeft in deze aardse gewesten juist vanwége
de ontelbare vijanden die de Bruid van Christus het licht in de ogen niet
gunnen, haar niet dulden, haar vervolgen, haar smaden, juist door de
SGP-kerken van binnenuit. 
Wellicht heeft Van der Staaij geen vijanden, maar hijzelf is de bitterste
vijand gebleken van degenen die zijn van God vervloekte politiek
ontmaskeren met de waarheid van Gods Woord. Het is dan ook een
publiek geheim dat Staaij zich door de jaren heen geprofileerd heeft als
een bittere vijand van God en Christus én van Gods getuigende volk. 
De reacties van de SGP, met name van Van der Staaij, op bijbels-
waarheidsfeitelijke brieven aan zijn adres, zijn zwanger van
feministische vijandschap...! 

http://pic.twitter.com/rY4R8UyFQg
https://fenixx.org/2018/09/06/kees-van-der-staay-sgp-wil-de-door-god-gegeven-ordening-van-de-wereld-bij-het-grofvuil-zetten/
https://fenixx.org/2018/09/06/kees-van-der-staay-sgp-wil-de-door-god-gegeven-ordening-van-de-wereld-bij-het-grofvuil-zetten/
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Ik ken een vriend die leugenmachine Staaij via zijn facebook-account
met de Waarheid Gods confronteerde, waarop Van der Staaij een puur
NSB-antwoord gaf: “Ik zal de AIVD op je afsturen.” Over een bittere en
verraderlijke vijand gesproken!

Volgens het sprookje van Van der Staaij “zoeken we te vaak veiligheid
in onze eigen groep”, terwijl voor Gods ware volk een dergelijke
veiligheids-groep volstrekt onbekend is en ook niet bestaat, aangezien
Gods ware kinderen zich aan deze zijde van het graf op vijandelijk
(kerkelijk) grondgebied bevinden, en alleen en uitsluitend veilig gezeten
zijn in de schaduw des Allerhoogste (Ps. 91:1).  

Volgens hypnotiseur Staaij “biedt het Christelijke geloof een mooie
tegenkracht aan voor een door hem verzonnen droombeeldig isolement,
aangezien ieder medemens -volgens zijn zeggen- je vriend is.” 
Het Christelijke geloof volgens Gods Woord leert juist het tegendeel van
hetgeen de geloofsvervalsende Van der Staaij beweert, aangezien al
Gods kinderen door God in Christus geheiligd en van de wereld
afgezonderd zijn (Num. 23:9, Deut. 33:28, 2 Kor. 6:14-16), zich evenwel
temidden van de Gode-vijandige wereld bevinden, doch van de wereld
niet zijn (Joh. 17:16), met als gevolg dat zij door allen gehaat, gesmaad
en vervolgd worden (Joh. 15:19), terwijl Staaij zich doorlopend
profileert als een vriend der wereld, als een vijand van God en niet
vervolgd wordt, maar door de wereld geliefd en geapplaudisseerd, en
derhalve door het Goddelijke wee gebrandmerkt is (Luk. 6:26) en met
zijn van God vervloekte politiek het oordeel der verdoemenis op zijn
hals gehaald heeft (Rom. 3:8).    

Volgens vloeker Staaij, heeft God al in het paradijs ‘een onmenselijke
vergissing begaan’, door de moederbelofte volstrekt verkeerd te
formuleren, aangezien God in de moederbelofte vijandschap stelt tussen
het slangenzaad en het Vrouwenzaad, zeggende: “En Ik zal vijandschap
zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen
haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de
verzenen vermorzelen”, Gen. 3:15.  
Van genoemde vijandschap is volgens Staaij geen sprake, aangezien we
al onze medemensen als onze vrienden moeten beschouwen... 
Ja, zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt, Van der
Staaij, namelijk een landverraderlijke, Schriftverkrachtende hypnotiseur
en een 2  kamer-puppet die op de hand is van de satanische NWO-elite. e

Volgens feminist Staaij, is het liefdesgebod van Christus: “Hebt uw
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vijanden lief”, een fatale vergissing, aangezien we volgens Staaij geen
enkel medemens als een vijand moeten beschouwen, en daaruit volgt
dat ‘het bijbels(!) liefhebben van vijanden’ -volgens Staaij- slechts als
een komisch-idealistische grap moet worden beschouwd...     

Volgens atheïst Staaij, is hetgeen Paulus schrijft in Filip. 3:18-19:
“Want velen wandelen [anders]; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb,
en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;
welker einde is het verderf, welker God is de buik, en [welker] heerlijkheid
is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken”, niet door de
Heilige Geest geïnspireerd, maar door de duivel ingegeven, aangezien de
profane vijanden van het kruis van Christus ook vijanden zijn van Gods
ware volk. Staaij leert echter dat er van vijanden geen sprake is. De fals-
flag-religie van Staaij is Schriftvervalsend en Christus-kruisigend, laat
staan een definitie van het ware geloof, aangezien Christus alleen
vijanden met God verzoend, terwijl Staaij beweert geen vijand te zijn
noch te hebben. 

Volgens vloeker Staaij, was Zacharias, de man van Elisabeth, geen echt
Christen, aangezien Zacharias blijk geeft dat hij en al Gods volk vele
vijanden heeft, zeggende: “Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer
vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze”, Luk. 1:74.

Volgens pelagiaan-humanist, Van der Staaij, had David niet zo
dodelijk-resoluut tegen de godslasterende Goliath moeten optreden,
maar hem als een vriend moeten beschouwen en hem de hand moeten
reiken, hetgeen exact de politiek is van de SGP. 

Volgens blasfemist Staaij, is hetgeen Christus tot Zijn discipelen en al
Zijn volk zegt, nl.: “Gij zult van allen gehaat worden”, Matth. 10:22,
slechts blinde haatzaaierij, aangezien Staaij zelfs door de bitterste
vijanden van Christus -binnen en buiten het Refodom-, hogelijk
geprezen en geroemd wordt, als zijnde ‘het beste kamerlid, beste
debatter, getuigend gristen, ja, als een die de SGP weer een integer en
mondig gezicht gegeven heeft....’, terwijl Staaij zich ontpopt heeft als een
publieke aanbidder van het beest en binnen EU-toren-van-Babel-
verband met de vrouw op het beest letterlijk en publiek participeert (zie
afbeelding). 

Volgens tovenaar Van der Staaij, had de apostel Petrus, toen hij Simon
de Tovenaar als een samenknoopsel van ongerechtigheid, ontmaskerde,
de tovenaar de hand moeten reiken en hem over de bol moeten aaien,
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als zijnde een medemens naar de pelagiaanse kwalificatie van Van der
Staaij. Met zijn pelagiaanse humanisterij propagandeert SGPlayboy
Staaij dat Gods Wet niet meer relevant is, dat Art. 36 van de NGB
ondemocratisch is, aangezien Staaij een heidense plurale
godsdienstvrijheid voorstaat en dat alles onder de false flag van valse
verdraagzaamheid en een vrede zonder gevaar. 
Staaij reikt alle mogelijke ketters en elite-criminelen de hand, heeft met
dezulken ‘goede gesprekken’, inclusief met aborteurs aan de E.O.-tafel.
De abortus-kliniek-cursist Staaij verraadt elke dag ontegenzeggelijk
Christus en Zijn volk met politieke judaskussen en op die bilderbergse
judas-politiek brengen alle refo-dominees hun stem uit... Degenen die
niet op de SGP stemmen, stemmen er ook op, aangezien geen enkel refo-
kerk-lid, noch dominee, zich publiek tegen deze goebeliaanse SGP-
godslastering keert en niemand zijn stem er tegen verheft met macht.
 
Volgens SGP-fascist, Van der Staaij zijn de twee getuigen Gods, slechts
haatzaaiers die alleen maar opzettelijk vijanden maken. Hetgeen God in
Openb. 11:3-5 zegt over Zijn twee getuigen, is volgens Staaij volstrekt in
strijd met alle humanitaire wetten, aangezien de SGP er voor staat om
menselijke wetten boven Gods Woord te stellen en die te gehoorzamen,
terwijl de SGP-ers daarmee hun eigen doodvonnis getekend hebben,
aangezien er geschreven staat: “En Ik zal Mijn twee getuigen [macht]
geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met
zakken bekleed. Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die
voor den God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur
zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand
hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden”, Openb. 11:3-5.  
 
Daar komt bij dat Staaij openlijk liegt dat hij barst(!), aangezien hij
als een bloeddorstig SGP-monster destijds zijn 2  kamer-stem gaf voore

de terroristisch-fascistische Navo-inval in Libië, met als prioriteit, om
kolonel Gadaffi in koelen bloede te vermoorden onder de dekmantel van
een valse humanitaire vlag, terwijl Gadaffi Libië tot een hoogconjunctuur
gebracht had, waarvan hij de Libische bevolking ruimschoots liet mee
profiteren. De nazistisch-aborterende westerse alliantie heeft het
welvarende Libië echter tot een middeleeuwse anarchistische chaos
gebombardeerd, met medewerking van de SGP...! 
Toen Gadaffi vermoord was, gniffelde refo-duivel, Staaij, zwakzinnig via
twitter, zeggende: “Een historische dag!”   
En op die gristelijke crimineel brengt Refoland met haar voorgangers
haar stem uit...  God zal het zien en zoeken! En dat oordeel is al publiek-
ontwijfelbaar, zichtbaar en hoorbaar.
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Daar komt bij dat SGP-fascist-moordenaar, Staaij, op de bres staat
om het abortuslimiet te verlagen en daarmee zijn toestemming verleent
aan het gelimiteerd aan stukken scheuren van ongeboren babies in de
moederschoot, i.p.v. een abortusverbod af te eisen.  
           
We zullen in dit bestek niet meer woorden aan refo-fascist Staaij en
de van God vervloekte fascistische SGP-politiek vuil maken, maar
het is meer dan duidelijk dat het oordeel dat Paulus Elymas de tovenaar
aanzegde, ten volle voor godslasteraars, als Staaij geldt, zeggende: “O gij
kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van
alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des
Heeren?” Hand. 13:10. 

Als we dan bezien, dat de OGG-kerkenraad van ds. A. Kort voor de
refo-neo-nazi-partij, de SGP, collecteert, zoals praktisch alle refo-kerken
dat doen, en na herhaalde waarschuwingen dat blijven doen, bestaat
het in der eeuwigheid niet dat zulke kerkpolitieke pro-beest-SGP-
dominees, na herhaaldelijk gewaarschuwd te zijn en zich van Gods
Woord niets aantrekken, als ‘geroepen knechten van God’ kunnen
worden beschouwd. 

Door het Goddelijk bevel: “Gaat uit van haar Mijn volk”, Openb. 18:4,
wordt Gods volk uitdrukkelijk van Christus’ wege bevolen, om de
Babylonisch-fascistische SGP en de gelijknamige refokerken bijbels-
vrijmakend te verlaten, inclusief de Rothschild-krant van de satanische
Nieuwe Wereldorde, het RD, de wacht bij God vandaan aan te zeggen. 
Wie het -niet voor tweeërlei uitleg vatbare- bevel van Christus, aan zijn
laars lapt, zal op de dag van Christus ontegenzeggelijk een aanbidder
van het beest blijken te zijn en met de rijke man, de onrechtvaardigen en
den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den
ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den
doodslagers, den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den
mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, zijn/haar ogen opslaan
in de eeuwige pijn.  

Land, land, land, hoort des Heeren Woord ! 

GPPB. 

Dit is een publicatie van www.derokendevlaswiek.com
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