DE TELEGRAAF BRENGT SGP-SCHANDAAL AAN HET
LICHT (Juli 2019): “INTIMIDATIE EN AGRESSIE BIJ DE SGP!”
SGP-ENGEL DES LICHTS, K. VAN DER STAAIJ, SCHRIJFT
SCHIJNHEILIGE OPEN BRIEF (April 2019), WAARIN HIJ
GODS WOORD BLASFEMEERT, DE VALSE OECUMENE
PROPAGANDEERT, WAARMEE HIJ EIGEN SGP-CORRUPTIE
TRACHT TOE TE DEKKEN, MAAR OPNIEUW DOOR DE
MAND VALT DOOR HET RECENTE SGP-SCHANDAAL !
DAT VELE OGEN MOGEN OPENGAAN VOOR DE
SGP-CRIMINALITEIT, ZOALS OPNIEUW DOOR HET
SGP-SCHANDAAL AAN HET LICHT GEKOMEN IS IN DE
TELEGRAAF !

leugen en bedrog en dat doet hij als een engel des lichts, dus in flagrante
strijd met de feiten en volledig haaks op de Waarheid van Gods Woord.
Dat feit blijkt ook weer eens duidelijk openbaar te komen door een
SGP-schandaal dat de Telegraaf in openbaarheid gebracht heeft (zie
bovenstaande linken). Omdat de Telegraaf de zaak aan het licht gebracht
heeft, kon het RD vanzelf niet achterblijven om van het SGP-schandaal
verslag te doen, maar liever had de SGP -bij monde van de klimaat-idioot,
Diederich van Dijk- het deksel op de SGP-doofpot gehouden.
Zie RD-bericht over SGP-schandaal via onderstaande link
https://www.rd.nl/vandaag/politiek/onvrede-in-sgp-over-eigen-stichting-1.1580089

GPPB.: SGP-engel-des-lichts, Van er Staaij, schrijft en spreekt altijd

De brief van Staaij vormt derhalve geen uitzondering op wat hij altijd
naar hartelust verdraait, vervalst, blasfemeert en intimideert. Sommige
lezers van deze website schreven mij dat zij cynische en agressieve
antwoorden van Van der Staaij hadden ontvangen op ontmaskerende
brieven naar hem verstuurd. Staaij meesmuilt wel van integerheid,
zelfbeheersing en tot tien tellen, maar zelf lapt hij zijn eigen dienstbare
regels aan zijn laars en veroorlooft hij zich anderen te intimideren en
zelfs te bedreigen. Een van onze lezers kreeg op een ontdekkende brief
aan Staaij van Staaij het agressieve antwoord: "Ik zal de AIVD eens op je
afsturen...!"
De boventoon en de ondertoon in de open brief van Staaij openbaren
dan ook de schijnheiligheid ten top die door hemzelf en zijn eigen
corrupte SGPartij met voeten getreden wordt. Een kind kan verstaan dat
Staaij in zijn brief het volgende bedoelt te zeggen, hetgeen met het
recente SGP-schandaal en met honderd andere feiten te staven is: "Doe
zoals ik, beheers jezelf en lieg de ander gewoon voor met vriendelijke
woorden en met een lach op je gezicht. Dan zullen de mensen het politieke
bedrog vanzelf aannemen. Als je als een onbuigzame Mordechai met een
stalen gezicht niet eens een buiging maakt voor de huidige
haman-politiek, dan bereik je niets en dan gaat heel onze humanitaire
vrijheid van godsdienst eraan. Doe dus niet zo stompzinnig als Mordechai,
maar doe zoals ik al jaar en dag doe en dat is een eeuwenoude manier van
doen die veel succes boekt, want zo deed Achitofel het ook en zo deed
Hitler het ook, zeggende: "Herhaal de leugen keer op keer, zodat mensen
het gaan geloven. Die manier werkt in elk land en in elke tijd."
Beroepsleugenaar Van der Staaij -en met hem alle SGP-stemmers- houdt
geen enkele rekening met Gods Woord en gebod maar lapt Gods Woord
voortdurend onder zijn politieke schoenzolen, aangezien hij in de
tweede kamer erop aandringt dat "abortusklinieken zich moeten
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TELEGRAAF MAAKT MELDING VAN EEN AL JARENLANG DUREND
SGP-SCHANDAAL (Juli 2019):
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2036982357/blok-roept-sgp-ers-opmeld-misstanden
TELEGRAAF: SGP SJOEMELT MET SUBSIDIE-GELD:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1273315609/sgp-ruziet-over-snoepr
eisjes
TELEGRAAF-VIDEO-OPNAME OVER SGP-SCHANDAAL:
https://www.telegraaf.nl/video/764463129/intimidatie-en-agressie-bij
-de-sgp-dit-verwacht-je-niet

SCHIJNHEILIGE BRIEF VAN SGP-ENGEL-DES-LICHTS, VAN
DER STAAIJ, VAN GPPB.-COMMENTAAR VOORZIEN
Staaij-brief (1): SGP-fractievoorzitter K. van der Staaij schrijft open
brief die in allerlei kranten en websites is geplaatst. In zijn brief schrijft
hij dat meningen mogen botsen, maar hij vindt dat er wel grenzen zijn.
“Iedereen heeft de vrijheid om te vinden wat hij vindt, maar reageer er wel
met enige zelfbeheersing op”, aldus Van der Staaij.

houden aan de abortuswet"; "goede gesprekken" voert met aborteurs,
die babies in de moederschoot aan stukken snijden; "goede gesprekken"
voert met top-criminelen, zoals Bill Gates; kinderverkrachters,
sodomieten en pedofielen de handen boven het hoofd houdt;
vrijmetselaars als Rutte en Co als een Judas naar de mond spreekt, enz.
Zie ook:
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSGPLAYBOY_VAN
_DER_STAAIJ_GAAT_OVER_LIJKEN_EN_COVERTzpMOORDzpOPzpKHASHOGGI.html

Staaij-brief (2): “In de Tweede Kamer merk je ook wel dat we de
neiging hebben om harder te worden en steeds meer persoonlijke
verwijten te maken”, vertelt Van der Staaij dinsdag bij Groot Nieuws
Radio. “Kort geleden zagen we dat DENK en PVV elkaar in de haren
vlogen. Je ziet het ook op Twitter, in mailtjes, de moderne media. Die
maken het extra makkelijk om snel vanuit boosheid te reageren.
Vandaar de boodschap: denk even na voor je dat doet.”
GPPB.: Van der Staaij doet het nog duizend keer bedrieglijker en
profaner dan dat hij hierboven anderen verwijt. Als een engel des lichts
zal Van der Staaij nooit tegen de ander onbeheerst uitvallen, welnee,
altijd weet hij zijn duivelse oogmerken met een sadistische lach op zijn
witgepleisterde gezicht te verbergen, tenminste voor het reeds volledig
geïndoctrineerde refo-volk, refo-dominees en dikwijls ook voor het gros
kamerleden, maar niet voor de geroepen getuigen van Christus, laat
staan voor God Zelf. Bovendien hoeft Gods ware volk -ten spijt van
Staaij-drogreden “tel eerst tot tien”- niet na te denken, laat staan tot tien
te tellen, als zij geroepen zijn om publiek van de waarheid getuigenis af
te leggen, aangezien Christus de Zijnen het volgende belooft heeft: “En
wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en
de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording
zeggen, of wat gij spreken zult; want de Heilige Geest zal u in dezelve ure
leren, hetgeen gij spreken moet.”, Luk. 12:11-12.
Staaij-brief (3): Soms hebben mensen woorden. Dan krijg je harde
verwijten. Begrijp me goed: meningen mogen botsen. Daar moet je tegen
kunnen. Dat hoort bij een vrij land. Wrijving kan glans brengen. Zelf
houd ik ook van een stevig debat, maar er zijn wel grenzen: Doe elkaar
geen kwaad.
GPPB.: Doe elkander geen kwaad? De corrupte SGP doet niet anders en
Staaij doet ook niet anders dan dat! SGP-vos Staaij bedoelt namelijk te
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zeggen: “Twitter en debatteer uiterst beheerst zoals ik destijds gedaan heb
over de moord op Gadaffi, waarop ik twitterde: “Een historische dag!” Ik
was vanzelf verheugd over de illegale Navo-inval op Libie die het land in
een bloedige anarchie heeft gestort en vanzelf was ik uiterst verheugd
over de bloeddorstige moord op Gadaffi, want dat was een historisch blijde
dag, maar je moet de mensen beheerst en met een vriendelijk gezicht om
de tuin leiden, zoals ik dat deed met die sadistische twitter over Gadaffi,
net zoals mijn favoriete Amerikaanse politicus, hare majesteit Hillary
Clinton, dat deed met een uitspraak die uit mijn hart gegrepen was. Over
de dood van Gadaffi zei zij letterlijk: “We kwamen, we zagen en hij stierf,
ha, ha, ha, ha”, kijk, zo deed mevrouw Clinton het en zo doe ik het ook. Op
die duivelse manier bereik je veel meer mensen. Ga altijd vreedzaam met
de ander om en spreek van zachte dingen, beschouw bedriegerijen (Jes.
30:10), dan boek je vast en zeker resultaten!”
Van der Staaij behoort -net als alle refo-dominees- onweerlegbaar
tot degenen uit die de profeet Ezechiel het oordeel Gods moest
aanzeggen: “Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen
Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen
onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te
kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbað|en; ja, Ik word in
het midden van hen ontheiligd. Haar vorsten zijn in het midden van haar
als wolven, die een roof roven, om bloed te vergieten, en om zielen te
verderven; opdat zij gierigheid zouden plegen. Haar profeten nu pleisteren
hen met loze kalk; ziende ijdelheid en hun leugen voorzeggende, zeggende:
Alzo zegt de Heere HEERE! en de HEERE heeft niet gesproken. Het volk des
lands pleegt enkel verdrukking, en bedrijven enkel roverij, ook
onderdrukken zij den ellendige en nooddruftige, en den vreemdeling
verdrukken zij zonder recht”, Ezech. 20:26-29.
Ook Jesaja getuigt in Jes. 30:9-11 tegen het afvallige Refodom,
zeggende: “Want het is een wederspannig volk; het zijn leugenachtige
kinderen; kinderen, die des HEEREN wet niet horen willen. Die daar
zeggen tot de zieners: Ziet niet; en tot de schouwers: Schouwt ons niet, wat
recht is; spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. Wijkt af
van den weg, maakt u van de baan; laat den Heilige Israels van ons
ophouden!”
En de profeet Jeremia barst in heilige verontwaardiging uit jegens
de verderf-engels zoals Staaij dat is, zeggende: “Och, dat ik in de
woestijn een herberg der wandelaars had, zo zou ik mijn volk verlaten, en
van hen trekken; want zij zijn allen overspelers, een trouweloze hoop. En
zij spannen hun tong als hun boog tot leugen; zij worden geweldig in het
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land, doch niet tot waarheid; want zij gaan voort van boosheid tot
boosheid, maar Mij kennen zij niet, spreekt de HEERE”, Jer. 9:2-3.
Staaij-brief (4): ‘Zalig zijn de vreedzamen’, zei Jezus. Dat betekent niet
dat je je overtuiging moet inslikken. Maar wel dat je je tong in toom
houdt. Die grenzen worden nogal eens overschreden. In de Tweede
Kamer. Maar ook op straat. Of op twitter, en in mailtjes.
GPPB.: Agressieve SGPlayboy Van der Staaij die zich voortdurend aan
Gods Woord vergrijpt, draait er zijn hand niet voor om, om ook de Naam
van de Heere Jezus te misbruiken, zoals hij dat hier doet. Staaij
vereenzelvigt de valse (politieke) vrede met de bijbelse vreedzaamheid
des geloofs. Valse-vredemaker Staaij staat echter reeds lang ontmaskerd
in het Boek der boeken, waarvan geschreven staat: “En zij genezen de
breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede!
doch daar is geen vrede”, Jer. 6:14. De vreedzaamheid des geloofs der
ware vreedzamen die Christus zalig spreekt, gaat namelijk nooit ten
koste van de waarheid Gods, want als de eer en de Naam van God op het
spel staat, hebben de vreedzamen des geloofs liever een heilige oorlog
dan een valse vrede. Staaij propagandeert overal en altijd een valse
vrede en hij geeft -net als Achab aan Benhadad- de vijanden van Christus
de hand, omdat dat zijn geestverwanten zijn!
Lees over de WARE vreedzamen die Christus zalig spreekt:
http://www.providencem ountainranch.com /E-BOOK% 20PREKEN%20GPPB.%20-%2
0DE%20BERGREDE%20-%20DE%20NEGEN% 20ZALIGSPREKINGEN% 20VAN%20CH
RISTUS.pdf

Staaij-brief (5): Ik krijg ook wel eens van die berichten binnen, als ik
weer eens opvattingen verkondig ‘uit het jaar nul’ of zo. Soms nodig ik
zo’n boze brievenschrijver uit om eens verder te praten. Daarbij valt me
één ding op. ‘In het echt’ blijkt zo iemand vaak veel aardiger dan de boze
woorden deden vermoeden. Maar in het mailtje of op twitter was er nét
even te snel gereageerd... Met iets meer bedenktijd was het anders
gelopen. Even wat meer tijd nemen, kan heel wat narigheid besparen. Zo
eenvoudig kan het zijn.
GPPB.: En dat zegt verderf-engel Staaij die zichzelf de vrijheid
permitteert om sadistische twitter-berichten te ventileren, zoals hij dat
jegens de satanische moord op Gadaffi heeft gedaan. Ondergetekende
zegt in tegenwoordigheid Gods, dat als Staaij (en wie het ook betreft)
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met zijn van God vervloekte jezuïeten-politiek; met zijn valse
vredepraatjes en met zijn waarheidsverkrachtende geest, in deze zijn
onverzoende staat voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen,
hij het oordeel zal dragen, zoals Christus het oordeel der verdoemenis
uitspreekt over de farizeeën van toen en nu: “Gij slangen, gij
adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?”
Matth. 23:33.
Staaij-brief (6): Daarom doe ik de oproep: Tel wat vaker tot 10. En als
je toch tot tien aan het tellen bent, dan heb ik nog een tip. Google eens
op: tien woorden. Je weet niet wat je ziet en leest. Doe er je voordeel
mee!
GPPB.: Volgens godslasteraar Van der Staaij was Christus buiten Zijn
zinnen, toen Hij het oordeel der verdoemenis uitsprak over de farizeeën,
zeggende: “Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse
verdoemenis ontvlieden?” Matth. 23:33. Volgens engel-des-lichts Staaij
had Christus eerst tot tien moeten tellen...
Volgens Staaij was Johannes de Doper zijn zelfbeheersing kwijt toen hij
de leden van het Sanhedrin de wacht bij God vandaan in hun gezicht
slingerde, zeggende: “Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te
vlieden van den toekomenden toorn?” Matth. 3:7.
Volgens Staaij had Stefanus eerst tot tien moeten tellen toen hij in
heilige verontwaardiging uitbarstte jegens het hardnekkige Sanhedrin
en hun harten door het gesproken Woord deed barsten van de
vijandschap en zo kunnen we uren doorgaan.
Evenwel zal God alle SGP-harten doen barsten van de vijandschap als Hij
met Zijn vernietigend oordeel komen zal, als de maat der zonde door het
afvallige SGP/Refodom vol gezondigd is en de Engel Gods de sikkel zal
hanteren om de rijpe oogst der SGP/Refodom-ongerechtigheid af te
maaien en in het onuitblusselijk vuur zal werpen. Dat oordeel is o.a. in
Openbaring 14 geopenbaard in het kader van de wil des besluits van
God en kan niet meer afgebeden worden!
PS. Download dit PDF-artikel en stuur het digitaal door naar alle refodominees/belijders en SGP-ers.

Dit is een publicatie van www.derokendevlaswiek.com
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