
DE SGP ZEGT WIE ZE ZELF ZIJN…
Volgens een artikel in het NRC mengt Kees van der Staaij in de schokreactie van de kamerlid 
Pepijn van Houwelingen (FvD) waar hij zeide (onlangs in een coronadebat) tegen Sjoerd 
Sjoerdsma (D66) ,,Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen”.
Kees van der Staaij zeide daarop: ,,De voorzitter heeft hierin de verantwoordelijkheid, dat is de 
scheidsrechter”. Daarop zeide hij ook ,,of er sancties komen weet ik niet, net als de bepaling over 
beledigende uitdrukkingen is er altijd een discussie over wat er wel en niet onder valt, het gesprek 
dat Vera Bergkamp (D66) met de fracties wil voeren juicht ik toe”

Hier zet SGP’er Kees van der Staaij zich bloot als een 
verrader, want hij gaat niet met Pepijn mee, nee hij 
participeert nog steeds met de hoax en de duivelse mensen 
in de Tweede Kamer.
Ik voer geen campagne voor Forum van Democratie, maar 
dat is de sterkste partij inzake de waarheid over de 
ontwikkelingen die nu geschieden.
De SGP is een partij die mee heult met de grote hoax.
Gideon van Meijeren zegt constant in de Kamer wat de 
wakkere mensen al jaren denken, en hij durft het aan.

De SGP is er ook voor om deze man de mond te snoeren, waar hij alleen de waarheden met feiten 
aanzegt.

De SGP ofwel Kees van der Staaij heeft de A-Status van de horrorwet onder het mom coronavirus 
voorgestemd (met alle gevolgen), voorstander van o.a. abortuslimiet, toelaten van bijzondere 
euthanasie, godsdienstvrijheid, promoten van de goddeloze Nashville-verklaring, het accepteren 
van onnatuurlijke zonden, misschien nog wel meer.… 
Is dit wat de kerken met hun leiders bedoelen; je moet er maar veel voor bidden? Daarbij ook nog 
herdenkingsdienst beleggen om de SGP een waardering daarvoor uit te spreken (door Ds. D.E. 
van der Kieft en Ds. A.C. Uitslag (Urk) in zijn kerk). KRANKZINNIG IS DIT!

CONCLUSIE: De refowereld is met sodom en gemorra gelijk geworden, NOG ERGER!!
Ze willen het niet door de Bijbel en Gods kinderen aangezegd worden.

SGP/RD/REFOKLIEK schaam je diep, en laat u met God verzoenen!!!
De schijn lijkt dat het voorspoedig zal gaan (ook financieel), maar God zal dit zwaar bezoeken, en 
uiteindelijk deze babeldienst laten vallen.
ERE ZIJ GOD IN DE HOGE HEMEL EN VREDE OP AARDE IN DE MENSEN VAN HET 
WELBEHAGEN, AMEN, JA, AMEN.

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/18/na-schok-over-dreigementen-in-tweede-kamer-blijft-actie-uit-a4066009 
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