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Verraderlijke WEF-reactie van SGP-lijder Van der Staaij op
fascistische toespraak Oekraïense puppet-president Zelensky

https://tweedekamer.sgp.nl/actueel/nieuws/reactie-van-der-staaij-op-toespraak-president-zelensky

Video - SGP-fascist Van der Staaij likt de voeten van WEF-fascist Zelensky 
http://www.providencemountainranch.com/SGPlayboy%20Van%20der%20Staaij%20likt%20de%20voeten
%20van%20WEF-crimineel%20Zelensky.wmv

Staaij: Toen president Zelensky in zijn indringende toespraak herhaaldelijk sprak over het
bestrijden van de tirannie, zal ik vast niet de enige zijn geweest die onmiddellijk aan de
woorden van ons volkslied dacht: "de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt".
Inderdaad, wat is Oekraïne in het hart doorwond door die tirannie. Door de woorden van
president Zelensky komt dat nog eens dichterbij en zie je hoe oorlog een gruwelijk gezicht krijgt
in plunderingen, in verkrachtingen, in steden die gebombardeerd worden, in mensen die
uitgehongerd worden. In één woord: verschrikkelijk. Tirannie die het hart doorwondt.

GPPB.: Zoals gewoonlijk liegt SGP-fascist Staaij dat hij barst en doet volop mee met de Westerse lastercampagne tegen
Rusland, dat volgens de NWO-globalisten als het laatste bolwerk wordt beschouwd dat de satanische Great-666-Reset
van Klaus Schwab en WEF-consorten in de weg staat en derhalve Poetin uit de weg moet worden geruimd. Glashelder
is dat Rusland niet de agressor is, zoals belial Staaij valselijk papegaait, maar de agressieve NWO-club WEF-
EU/VS/Navo, die Zelensky en zijn Nazi-Azov-bataljon financieren en bewapenen. De Zelensky-crimes zijn echter zo
doorzichtig  als glas die dagelijks met de feiten worden aangetoond door talloze onafhankelijke (westerse) journalisten
aldaar en de getuigenissen van de Oekraïense burgers, die beiden aantonen dat Zelenksy en het Azov-bataljon hun
eigen burgers uitmoorden, van ziekenhuizen militaire bolwerken maken en de bloedbaden onder eigen bevolking
aanrichten, om al die nazi-crimes met goebeliaanse propaganda Rusland valselijk in de schoenen te schuiven.
Onlangs gaf een Oekraïense topambtenaar, Ljoedmila Denisova, toe dat zij gelogen heeft over “massale
verkrachtingen door de Russische  soldaten”, om westerse landen over te halen meer wapens te sturen! 
*** WEF-SGP-er Van der Staaij beweert hier dezelfde brute war-criminele leugens ! 
Ondanks het feit dat de beweringen van de Oekraïense topambtenaar over “massale verkrachtingen door de Russen”
vals waren, werd die laster zonder onderzoek herhaaldelijk versterkt door MSM-nieuwsorganen, als CNN,  Washington
Post en het RD.NL. De laster van de Oekraïense topambtenaar werd exposed en noodgedwongen werd zij ontslagen
wegens het verspreiden van valse informatie, waaraan ook Zelensky zich doorlopend schuldig maakt. Denisova heeft
inmiddels toegegeven dat zij gelogen heeft over “massale verkrachtingen door Russen”, met het valse oogmerk om
meer westerse wapens naar Oekraïne te verkrijgen. -Paul Watson - juni 10, 2022 (zie link below).

https://www.frontnieuws.com/oekraiense-ambtenaar-geeft-toe-dat-zij-gelogen-heeft-over-massale-verkrachtingen-door-russe
n-om-landen-over-te-halen-meer-wapens-te-sturen/

Staaij: President Zelensky verbond er tegelijk terecht een waarschuwing aan: pas op dat het niet went, pas op dat de
aandacht niet verslapt. Iedereen die de geschiedenis van alle landen en continenten ook maar iets op zich laat
inwerken, ziet dat het een reëel gevaar is dat die aandacht kan verslappen. Daarom houdt ook de SGP-fractie een
pleidooi voor vasthoudendheid, voor het steun blijven geven aan het Oekraïense volk dat zich verweert tegen
Russische agressie en een legitieme vrijheidsstrijd voert.

GPPB.: Van der Staaij is uit de kast gekomen als een landverrader en als een verrader van het Oekraïense, Libische,
Irakese, Afghaanse en Syrische-volk, dat met zijn fascistische 2  kamersteun door de war-criminele VS-NAVOe

geterroriseerd, en tot Anarchieën gebombardeerd zijn, waarbij reeds miljoenen slachtoffers gevallen zijn, welks bloed
aan Staaij`s verraderlijke handen kleeft en welks bloed God van zijn handen zal eisen, zo waarachtig als de Heere leeft!
De strijd die Poetin in Oekraïne voert is uiterst legitiem, aangezien hij door de inval in Oekraïne de agressieve Navo
een halt heeft toegeroepen, die de gemaakte Rusland-Navo-afspraken doorlopend met voeten getreden heeft en in
militair opzicht steeds verder opgerukt is naar de grens van Rusland. Om dezelfde reden heeft Poetin al tientallen
satanische VS-bio-wapen-labs in Oekraïne ontmanteld. Ook heeft Poetin de door Zelensky geterroriseerde Russisch
sprekende Oekraïense bevolking bevrijd van de binnenlandse agressie en Oekraïne van Azov-nazi’s gezuiverd, met
name om de grenzen van Rusland veilig te stellen.
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Staaij: Ik ga ervan uit dat de regering alles blijft doen wat nodig is, ook wat betreft wapensteun, sancties en het zelf
ernst maken van het vergroten van onze defensie-inspanningen. Inderdaad, ook daarin moeten we niet verslappen.
Het is hartverwarmend wat er gebeurt op het gebied van humanitaire hulp, door de overheid, maar ook vanuit de
bevolking zelf. Ik vond het ook een mooie gedachte om te bekijken of wij niet een gebied, een stad, kunnen adopteren
als het ware, en daar onze inspanningen op kunnen richten. Ik hoor graag de reactie van het kabinet daarop.

GPPB.: Staaij is een bloeddorstige oudgeraffineerde war-criminal-sadist die zijn steun uitspreekt voor de illegale
wapenlevering aan het Oekraïense neo-nazi-regime, waardoor reeds duizenden onschuldige slachtoffers gevallen  zijn
en nog zullen vallen. Bij vele mensen ligt het nog vers in het geheugen, toen Staaij omtrent de Westers-georkestreerde
kannibalen-moord op de Libische leider, Gadaffi, sadistisch twitterde: “Een histiorische dag!” Waar was Staaij toen
met zijn steun aan het door de Navo geterroriseerde Libische volk? Waar was Staaij met zijn steun aan het door het
Westen geterroriseerde Syrische volk? Waar was Staaij met zijn steun aan het door het Westen geterroriseerde Irakese
volk? Staaij en zijn SGP-kornuiten slechts verraderlijke puppets van WEF-satanist Klaus Schwab!

Staaij: De tirannie verdrijven is een opdracht die vraagt om daadkracht, maar is in ons volkslied ook onderdeel van
een gebed: "Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer; op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer".
Zo bidden wij ook nu in Oekraine en in Nederland en in veel andere landen om moed en kracht voor allen die geraakt
zijn door deze verschrikkelijke oorlog, maar ook om wijsheid voor allen die zich inzetten voor het verdrijven van de
tirannie, voor vrede en voor gerechtigheid, in het vaste vertrouwen dat tirannie nooit het laatste woord heeft.

GPPB.: Het volksliedgebed dat Staaij op zijn godslasterende lippen neemt zal hem de bodem der hel bezorgen,
aangezien de NSB-SGP-tirannie niet het laatste woord heeft. Gods Woord is het einde van alle tegenspraak, ook t.a.v.
de door Staaij uitgebraakte war-criminele WEF-reactie op de fascistische toespraak van Zelensky, zoals o.a. Psalm 12
duidelijk bewijst: 

“Een Psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Scheminith. Behoud, o HEERE; want de goedertierene
ontbreekt, want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen.  Zij spreken valsheid, een ieder met
zijn naaste, met vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart. De HEERE snijde af alle vleiende lippen, de
grootsprekende tong; die daar zeggen: Wij zullen de overhand hebben met onze tong; onze lippen zijn onze! Wie is heer
over ons? Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal
in behoudenis zetten, dien hij aanblaast. De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden
smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in
eeuwigheid. De goddelozen draven rondom, wanneer de snoodsten van des mensenkinderen verhoogd worden.”

2022-CRIMES AGAINST HUMANITY DOOR HET RD/SGP-BELIALS-DUO STEEF & STAAIJ 
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