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            Waar het om gaat
Alle stemge-
rechtigde 
burgers in ons 
land zijn op-
geroepen 
voor de Twee-
de  Kamerverkiezingen op D.V. 
woensdag 12 september aanstaande. 
Die oproep mogen we niet onverschil-
lig naast ons neerleggen.  
Het gaat ergens over! U vraagt zich 
wellicht af: waarover dan? Ik hoop u in 
het kort uit te leggen waar het om 
gaat. 
 
Veel partijen dingen naar uw gunst, ze 
willen uw stem. Er worden daartoe 
nogal wat beloften gedaan, koeien met 
gouden horens beloofd. Al die partijen 
hebben natuurlijk het beste voor met 
ons land en met u persoonlijk. Vaak 
gebeurde het dat ná de verkiezingen 
die beloften gauw zijn ver-
geten.  
 
Er komt vaak niets van te-
recht. Het is een sterke 
lijsttrekker die niet alleen 
vóór de verkiezingen zegt 
wat zijn partij gaat doen, 
maar dit als politieke leider 
daarna ook volhoudt en 
werkelijk doet wat gezegd 
is. Hij voegt de daad bij het 
woord! 
 
Nóg sterker wordt hij, als 
hij onder de zegen van God 
die daad (ook en vooral) 
brengt in harmonie met wat 
de Heere van ons mensen 
en de overheid vraagt. Hij 
voegt “de daad bij het 
Woord”. Dat is wat op de 
verkiezingsposters van de 

SGP staat. En dáár gaat het om! 
 
Je kunt er haast geen wijs meer uit. De 
één heeft het over rechts, de ander 
over links. Over conservatief of pro-
gressief, over liberaal of sociaal, over 
seculier of religieus. Waar gaat dit 
allemaal over? We voelen wel aan dat 
deze begrippen elkaar lang niet alle-
maal twee aan twee dekken. We voe-
len ook aan dat we nogal wat te vre-
zen hebben als de verkiezingsuitslag 
een ruk naar links oplevert. En dat is 
niet denkbeeldig, als je de peilingen 
moet geloven. Maar kunnen we het 
dan wél beter verwachten van rechts? 
In zeker opzicht: ja. Maar daar moet 
dan wel een fundament onder, er moet 
een duidelijke ankerplaats zijn. Immers, 
het rechtse beleid van bijvoorbeeld een 
VVD brengt ons ook maar zo verder 
af van de Bijbelse waarden en normen. 

Als bewijs daarvoor is dan misschien 
nog niet elke VVD-er te citeren, maar 
bewijzen zijn er te over. Als een recht-
se of conservatieve politieke overtui-
ging is geworteld in een seculiere voe-
dingsbodem, kun je allerlei verwerpe-
lijke dingen verwachten over thema’s 
die ons heilig zijn en na aan het hart 
liggen. Een vast fundament ontbreekt 
dan, het is ten diepste de mens die de 
dienst uit maakt. Vandaar!  
 
Hoe je het wendt of keert, het gaat om 
de voluit Bijbelse waarden en normen. 
Dat is pas een veilige ankerplaats! Het 
gaat om een politiek program wat zich 
onvoorwaardelijk daaraan bindt. Geen 
mitsen of maren, geen onduidelijkheid, 
een onversneden christelijk profiel, wat 
met bescheidenheid en tegelijk beslist-
heid wordt ingebracht. Onder het 
gebed of de Heere er Zijn onmisbare 

zegen aan wil verbinden. Land 
en volk ten goede. Dat is waar 
het om gaat! Dat is wat de 
SGP voorstaat! 
 
Elke stem telt. Ik kan zo enke-
le voorvallen mij herinneren 
waarbij door onachtzaamheid 
van stemgerechtigden, die 
“onbewust” hun kans tot be-
invloeding van de uitslag lieten 
lopen of slordig en onverant-
woord maar gewoon “be-
wust” thuis bleven omdat je er 
toch niets meer aan verandert, 
juist die ene stem tekort werd 
gekomen. Dat wilt u zichzelf 
toch niet hoeven verwijten? 
 
Met een hartelijke groet, Van 
der Vlies (27 september 2012, 
Maartensdijk). 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

Beginselvast, conservatief en rechts 
De SGP staat een politiek voor 
die op Gods Woord is gegrond. 
Op grond van de beginselen kan 
het verkiezingsprogramma als 
conservatief en gematigd rechts 
worden aangemerkt. Het zijn 
slechts etiketten, want de SGP is 
uniek. Een partij die in het 
politieke leven een stem geeft aan 
het leven waaraan de Bijbel 
richting geeft, is iedere stem 
waard. Zeker uw stem. 
 
In het politieke landschap is het 
gangbaar met het onderscheid 
links-rechts en progressief-
conservatief te werken. Het geeft 
kiezers een idee hoe hun 
voorkeuren zich verhouden met de 
standpunten van de partijen. Ook 
voor de SGP kan een plaatsbepaling 
worden gemaakt, zoals in de 
verschillende stemhulpen op 

internet ook gebeurt. 
Laten we eerst het verschil tussen 
links en rechts eens onder de loep 
nemen. Volgens veel politiek 
waarnemers zou het verschil tussen 
links en rechts betekenis verliezen. 
Het klinkt zo jaren zeventig. En 
toch. Neem een keuze tussen Rutte 
en Roemer. Als in deze keuze voor 
liberaal of socialistisch geen 
duidelijke scheidslijn tussen links of 
rechts te ontwaren is… De 
verkiezingen van 12 september 
2012 laten zo een vertrouwde 
tweedeling op links en rechts zien. 
 
Kijk bijvoorbeeld naar de weerzin 
tegen het op orde brengen van de 
overheidsfinanciën in linkse 
campagnes. Het nemen en belonen 
van eigen verantwoordelijkheid is 
geen links speerpunt. Door een 
linkse bril bekeken, ziet de 

samenleving eruit als een eindeloze 
stoet mensen die zich op de een of 
andere manier tekort voelen 
gedaan. De linkse oplossing voor 
alle problemen is De Staat. Het 
Rijk. De Overheid. Den Haag. 
Brussel. Europa. Nog meer Europa! 
Nog meer miljarden in bodemloze 
putten! 
 
Een rechtse koers betekent het 
verlagen van de overheidsuitgaven, 
het verminderen van de regeldruk 
en ruimte geven aan particulier 
initiatief. Het is niet aan de overheid 
het leven van iedereen van de wieg 
tot het graf te regelen. Mensen zijn 
verschillend en ze hoeven niet 
onder staatsdwang gelijk te 
worden. Een vitale samenleving is 
niet gebaat bij grote groepen 
mensen die hun leven lang in een 
uitkering gevangen zitten,  
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verdwaald in een woud van 
goedbedoelde bureaucratische 
bedilzucht. 
Het zijn zomaar een paar 
verschillen tussen links en rechts. 
Nu vertonen linkse partijen, door 
de nood van de tijd gedrongen, 
rechtse trekjes. Tegelijk blijven 
rechtse partijen niet van linkse 
invloeden gevrijwaard. En natuurlijk 
zijn er partijen die moeiteloos van 
standpunten wisselen, al naar 
gelang de gunst van de kiezers. In 
de kern blijft het onderscheid 
tussen rechts en links betekenisvol. 
Op basis van het 
verkiezingsprogramma valt de SGP 
als rechts aan te merken. Gematigd, 
herkenbaar rechts. Lees het 
verkiezingsprogramma er zelf maar 
op na. 
Dan kijken we naar conservatief en 
progressief. Wie stemhulpen als 
kieswijzer, stemwijzer en 
kieskompas invult, komt een aantal 
vragen tegen over zaken die 
rechtstreeks verband met 
fundamentele waarden en 
overtuigingen houden. Er is zelfs 
een levensbeschouwelijke 
kieswijzer voorhanden. Het begrip 
conservatief staat voor een 

terughoudende omgang met 
vernieuwingen. Waardevolle zaken 
zijn voor de conservatief uit de aard 
van de zaak het behoud waard. 
Wat zich progressief noemt, wil 
vernieuwingen geen strobreed in de 
weg leggen, maar liever 
aanwakkeren. Vernieuwing als 
zodanig is voor de progressief al 
het nastreven waard. De meeste 
linkse partijen staan als progressief 
te boek, de meeste rechtse partijen 
als conservatief. 
Het verkiezingsprogramma van de 
SGP plaatst deze partij 
onmiskenbaar in de conservatieve 
hoek. Gelukkig, want anders moest 
de tekst op stel en sprong worden 
herschreven. Een 
beginselprogramma dat op bijbelse 
waarden en normen is gefundeerd, 
leidt zonder enige twijfel tot een 
partij die niet als progressief valt 
aan te merken. Nu wordt er vanuit 
SGP-kringen graag op gewezen dat 
progressieve vernieuwingsdrang al 
te vaak leidt tot de erkenning dat 
de conservatieve standpunten 
eigenlijk toch zo gek nog niet zijn. 
Wat ook zo is. Een reden temeer 
niet als progressief te willen worden 
aangemerkt. 

Met name in verband met het 
onderscheid tussen conservatief en 
progressief hebben al die 
stemhulpen overigens een aardige 
eigenschap. Het moet al vreemd 
lopen, wanneer iemand die de 
beginselen van de SGP 
onderschrijft, door het invullen van 
de vragen erg ver uit de koers 
geraakt. Wie toch een andere partij 
krijgt geadviseerd, het kan u 
overkomen, kan deze vergissing 
natuurlijk in het stemhokje 
rechtzetten. 
De etiketten rechts en conservatief 
hebben zo hun betekenis. Maar een 
stem op de SGP is vooral een stem 
vanwege het beginsel. Denk aan 
zaken van levensbelang, als abortus 
en euthanasie. Denk aan het gezin. 
Denk aan de invulling van de 
zondag. Denk aan de vrijheid van 
godsdienst. Denk aan de vrijheid 
van onderwijs. Beginselvast, 
conservatief en gematigd rechts, de 
SGP is uniek in het politieke 
landschap. De SGP is uw stem 
waard. 
 
mr. dr. S. de Jong 
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 ‘Zeg buurman: Ga je op 12 september 
ook stemmen?’ 
 

Ja ,dat  ben ik wel van plan, maar er doen 
in onze gemeente wel 20 partijen mee. Ik 
moet er nog even over nadenken.’ 
 

‘Bent u er al uit? Ja, ik stem SGP, want 
die voegt de daad bij het Woord.’ 
 

‘ “De daad bij het Woord”, is dat niet de 
verkiezingsleus van de SGP?” 
 

‘Jazeker, tot 12 september.’ 
 

‘Tot 12 september, zegt u… En daarna 
dan…?’ 
 

‘Dan is het geen verkiezingsleus meer, 
maar het blijft wel gelden. Weet u, het is 
eigenlijk geen verkiezingsleus. Het is 
gewoon een karakterbeschrijving van de 
SGP. Zo is de SGP. Bij het Woord, de 
daad. Buurman, moet u maar eens 
horen:’ 
 
De Staatkundig Gereformeerde Partij 
neemt hèt Woord tot uitgangspunt 
voor haar eigen woorden en daden. 
Daar is zij op aanspreekbaar. Zo wil zij 
politiek bedrijven. Hier volgt een greep 
uit het verkiezingsprogram. 
 
Enkele christelijke punten:  
-Het door God gegeven leven moet 
beschermd worden. De SGP verzet 
zich tegen aantasting van het leven 
zowel bij het begin als het einde; dus 
tegen abortus en tegen euthanasie. 
-Huwelijk en gezin zijn belangrijke 
pijlers van de samenleving. Daarom 
moet het klassieke huwelijk in ere 
hersteld worden. Alternatieve 
relatievormen moeten verboden 
worden. (Het probleem van de 
weigerambtenaar is dan meteen 
opgelost.) De overheid moet voorts de 

instandhouding van het huwelijk 
bevorderen door o.a. laagdrempelige 
huwelijksbegeleiding te organiseren, en 
bij dreigende echtscheiding 
bemiddeling te verplichten. 
-In het overheidsbeleid moet weer de 
definitie van het natuurlijke gezin 
gehanteerd worden. Kinderopvang 
moet niet bevorderd worden. 
Structurele subsidie hiervoor kan 
afgeschaft worden. Het hierbij 
vrijkomende omvangrijke budget 
wordt geheel besteed aan kinderbijslag 
en kindgebonden budgetten. Het zelf 
verzorgen van kinderen wordt zo 
financieel niet achtergesteld. Het 
belastingstelsel wordt gezinsvriendelijk 
ingericht. 
-In de wetgeving moet de zondagsrust 
bevorderd worden.  
  

  

WWWoooooorrrdddeeennn   
ooovvveeerrr   dddaaadddeeennn   

  
 
Een aantal algemene punten: 
- Minder Europa, meer Nederland. De 
macht en de reikwijdte van de EU 
moet niet uitgebreid worden, maar 
veel meer ingeperkt. ‘Europa’ bemoeit 
zich met veel te veel dingen. De 
Nederlandse souvereiniteit moet 
overeind blijven. Baas in eigen land. De 
financiële afdracht aan de EU moet 
fors naar beneden.   
- Minder staat, meer samenleving. De 
SGP is voorstander van een 
terugtredende overheid. Veiligheid in 
de samenleving, rechtspraak en 

defensie zijn kerntaken van de 
overheid. Hier mag niet op bekort 
worden! De overheid dient voorts te 
allen tijde, dus ook in crisistijd, een 
schild te zijn voor de zwakken.      
- Landbouw. De SGP wil 
bedrijfsovername door jonge boeren 
stimuleren. Mestverwerking moet de 
ruimte krijgen. De afschaffing van het 
belastingvoordeel op rode diesel moet 
teruggedraaid te worden. Niet om 
agrariërs te paaien, maar om ze te 
helpen het hoofd boven water te 
houden, zeker in deze moeilijke tijden.    
-De overheid dient de handen van het 
christelijk onderwijs af te houden. 
Scholen gaan zelf over de toelating van 
personeel en leerlingen en over het 
onderwijs. 
- Internetproviders moeten niet 
gedwongen worden open internet aan 
te bieden. Het is te zot voor woorden 
dat een gewenste dienst, die vrijwillig 
en tot genoegen afgenomen wordt, in 
ons land verboden wordt onder 
vermeende Europese regeldruk.  
 - Jongeren moeten zicht krijgen op de 
mogelijkheid een eigen woning te 
kunnen kopen. De SGP wil rust en 
zekerheid op de woningmarkt 
terugbrengen. Een tijdelijk 
dienstverband moet geen belemmering 
zijn om een hypotheek af te sluiten. 
Ons land moet de concurrentie met 
het buitenland aankunnen, zodat er 
voldoende werk voorhanden is. De 
handelsgeest  en ondernemingslust die 
er nog altijd zijn, moeten ruim baan 
krijgen. 
 
‘Dit zijn zomaar enkele punten uit het 
verkiezingsprogram van de Staatkundig 
Gereformeerde Partij. Zeg nu zelf, 
buurman, is dit programma niet de 
moeite waard?’ 
 
‘Zeg, dat wel! Als ik dit zo eens beluister, 
voel ook ik mij geroepen op 12 
september de daad bij het Woord te 
voegen. Ik stem SGP!’ 

K. Slager 
 

 

4



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Effecten financiële crisis voor Staphorst 
 
De invloed van de financiële en 
economische crisis wordt ook duidelijk 
voelbaar voor Staphorst. Landelijke 
regelgeving zal, als die na de 
verkiezingen uitgevoerd wordt, haar 
invloed op hebben op de inkomsten 
die gemeenten  van het Rijk 
ontvangen. Hierbij valt onder andere 
te denken aan de Wet Hof (houdbare 
overheidsfinanciën), verplicht 
schatkistbankieren en lagere uitkering 
uit het gemeentefonds. 
 
Wat is de Wet Hof? Deze wet moet 
ervoor zorgen dat het gezamenlijk 
tekort van de Nederlandse overheden 
niet boven de Europese norm van min 
3% uitkomt. Door deze wet worden 
beperkingen gesteld aan de investeringen 
- en dus ook aan de begrotingsvrijheid-  
van gemeenten, provincies en 
waterschappen. Ook al wordt een 
investering in een aantal jaren 
afgeschreven, toch 
wordt deze in het 
jaar van uitgave 
geheel meegerekend 
in het tekort. Zelfs 
wanneer het geld in 
een reserve zit en 
daaruit betaald 
wordt, moet deze 
nog geheel als 
uitgave beschouwd 
worden in het jaar 
van betaling. Of er 
nog ruimte is om te 
investeren, wordt dan dus voor het 
grootste deel afhankelijk van het 
gezamenlijk tekort op dat moment van 
alle overheden. Een verdere inperking 
van de gemeentelijke 
beslissingsbevoegdheid als gevolg van de 
landelijke en Europese financiële crisis. 
 
En wat is schatkistbankieren dan toch 
weer voor nieuws? Bij schatkistbankieren 
lopen de geldstromen via het Rijk. De 5 
fracties in de Tweede Kamer (VVD, 
CDA, D'66, GroenLinks en 
ChristenUnie) hebben daarover een 
akkoord gesloten met het demissionaire 

kabinet. Zij willen het verplicht 
schatkistbankieren ook invoeren voor 
gemeenten, provincies, waterschappen 
en gemeenschappelijke regelingen. Bij dit 
laatste moet je denken aan bijvoorbeeld 
de GGD IJsselland, de Veiligheidsregio's. 
Voordeel voor het Rijk is dat de 
tegoeden van de lagere overheden in 
mindering gebracht mogen worden op 
de tekorten van het Rijk. En dat kan 
weer betekenen dat het Rijk sneller 
onder de al eerder genoemde Europese 
norm van min 3% tekort komt. Voor 
gemeenten is het echter een beperking 
van de beleidsvrijheid. Groter probleem 
is echter dat de rentevergoeding lager 
zal zijn dan die men nu ontvangt van 
bijvoorbeeld de Bank Nederlandse 
Gemeente (BNG), Rabobank of ING.  
Naast lagere rente-inkomsten heeft dit 
voorstel ook grote gevolgen voor de 
huisbankier van veel gemeenten (ook 
van Staphorst), namelijk de BNG. Zij zal 

hierdoor duurder geld moeten lenen op 
de kapitaalmarkt en als gevolg daarvan 
minder winst maken. Dat leidt 
vervolgens tot minder dividenduitkering 
aan de gemeenten, waaronder 
Staphorst. De financiële crisis raakt de 
gemeente dan ook direct en indirect. 
 
Het akkoord van de vijf eerder 
genoemde partijen heeft ook grote 
gevolgen voor de algemene uitkering 
van het Rijk aan gemeenten. Volgens de 
junicirculaire, waarin het Rijk een nieuwe 
schatting maakt van die uitkering aan 
gemeenten, wordt die uitkering voor 

2012 en 2013 verlaagd met 
respectievelijk 254 en 213 miljoen euro. 
Een heel globale regel is dat ieder miljard 
die het Rijk bezuinigt, uiteindelijk voor 
100 miljoen euro doorwerkt naar de 
gemeenten. Wanneer de bezuinigingen 
gaan oplopen dat de bedragen die in de 
media genoemd worden, zullen de 
gemeenten nog weer voor forse 
bezuinigingen geplaatst worden. 
Bij de behandeling van de kadernota 
2012, welke de basis is voor het 
opstellen van de begroting 2013 van de 
gemeente Staphorst, is duidelijk aan de 
orde geweest de onzekerheid waarin 
gemeenten, mede door de aanstaande 
Tweede Kamerverkiezingen, verkeren. 
Verdere lastenstijging dan reeds 
afgesproken was in voorgaande jaren, 
kan voor ons niet meer. Maar dat 
betekent wel dat de dienstverlening door 
de gemeente onder druk kan komen te 
staan. Daarnaast wordt gewerkt aan 

vernieuwing en verbetering van de 
organisatiestructuur van onze gemeente. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat de 
financiële en economische crisis grote 
gevolgen heeft voor ons allen. Zowel 
persoonlijk kan men er door getroffen 
worden (werkloosheid) als in het 
bedrijfsleven door moeilijke 
marktomstandigheden. Dat wij echter 
beseffen dat voorspoed en tegenspoed in 
Gods hand zijn. Hij regeert en zal Zijn 
almacht tonen. 

J. Visscher 
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 Vervoer nodig?                                               Bel         Bel 0522-463669 
 

Roelof Bisschop



 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Kiesvereniging SGP verwelkomt 400e lid 
 
De plaatselijke kiesvereniging 
“Oude Paden” van de Staatkundig 
Gereformeerde Partij heeft haar 
400e lid mogen verwelkomen. De 
kiesvereniging is in het voorjaar 
gestart met de ledenwerfcampagne. 
Op 16 maart jl. is in het SJOS-
gebouw aan de Ebbinge 
Wubbenlaan in Staphorst een 
avond gehouden voor leden en 
belangstellenden, waar de 
voorlichter van de Tweede 
Kamerfractie van de SGP, Menno 
de Bruyne, een avond heeft 
verzorgd en waarbij zich tevens 6 
nieuwe leden hebben aangemeld.  
In navolging van deze avond en de 
landelijke Ledenwerfcampagne 
2012 heeft de ledenwerfcommissie 
verschillende personen benaderd 
die mogelijk ook lid willen worden. 
Uit deze ronde zijn nog eens 22 
nieuwe leden naar voren gekomen. 
Een mooi resultaat. Door deze 
toename is de mijlpaal van 400 
leden overschreden en telt het 
huidige ledenbestand 414 leden.  
Als 400e lid is de heer G. van der 
Linde, Bullingerweg 25 te 
Staphorst, ingeschreven. Het 

bestuur heeft hier aandacht aan 
gegeven door een bezoek te 
brengen. Op donderdag 19 juli 
2012 heeft 

de tweede voorzitter, Willem de 
Haan, het boek “Gods trouw en 
goedheid prijzen” aangeboden. Het 
boek bevat alle SGP-partijredes van 
1987 tot 2010, uitgesproken door 
de heer  ir. B.J. van der Vlies. De 
uitgave van dit boek is een initiatief 
van het bestuur van de Guido de 
Brès-Stichting, het 
Wetenschappelijk Instituut voor de 
SGP. Aan mevrouw Van der Linde 
werd een bos bloemen 
overhandigd. 
Tijdens het bezoek werd het belang 
van leden voor een politieke partij 
nog benadrukt. Vooral in deze tijd, 
waarin de christelijke politiek steeds 
minder weerklank vindt, is het 

belangrijk dat de politici zich 
gesteund weten. In de eerste plaats 
is het gebed hiervoor nodig. Verder 
helpen de leden om het werk van 
de SGP vorm te geven. Ze denken 
mee over de 
verkiezingsprogramma’s, beslissen 
over kandidatenlijsten en kunnen 
verschillende adviezen geven.  
Door de stem en steun van leden 
wordt getoond achter het werk van 
de SGP te staan. Zo kan iedereen 
bijdragen aan het uitdragen van de 
Bijbels genormeerde politiek, wat 
de SGP ziet als haar blijvende 
opdracht. Juist in deze tijd is die 
boodschap actueel. 
De heer Van der Linde werd 
nogmaals bedankt voor zijn 
aanmelding als lid en werd 
toegewenst nog vele jaren in 
gezondheid lid te mogen zijn van de 
SGP. 
 
Voor meer informatie:  
Jan Visscher 
Tel. 0522-463264 
 
E-mail: jvisscher@kliksafe.nl 

 
 
 

Programma bijeenkomsten SGS-Staphorst e.o. D.V. seizoen 2012 – 2013:  
 

dag data onderwerp(en)  spreker locatie 
vrijdag 19 oktober Presidentsverkiezingen Verenigde Staten van Amerika Mr. S. de Jong SJOS 
vrijdag 30 november Debat/debatvariant Wordt vervolgd SJOS 
donderdag 17 januari Jaarvergadering; aanvullend openbare avond Ds. G. Kater SJOS 
vrijdag 15 februari mediatraining Wordt vervolgd SJOS 
vrijdag 15 maart gezamenlijke avond KV/SV, thema: Oog voor elkaar nnb SJOS 
vrijdag 19 april afsluitingsavond nnb SJOS 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van de SGP-kiesvereniging   
“Oude Paden” 
Staphorst/Rouveen. 
Deze heeft als doel de band 
tussen de SGP en haar leden en 
verdere belangstellenden te 
versterken.  
De nieuwsbrief verschijnt 
tweemaal per jaar. Voor 
vragen of info kan men zich 
wenden tot onderstaand 
redactieadres. 
 
Redactie: 
Klaas Dunnink 
Jan Hattem 
Lubbert Talen 
 
Eindredactie: 
Bestuur kiesvereniging 
 
Redactieadres: 
K. Dunnink 
Dekkersweg 13a 
7951 EG  Staphorst 
tel. 0522 463296 
secretaris@sgp-staphorst.nl 
 
Opmaak: 
Hendrik Compagner 
 
Oplage: 600 stuks 
 
Giften: 
Bankno. 68.02.13.155 t.n.v. 
kiesvereniging SGP te Rouveen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Bijbels of antibijbels 
Wanneer we bezien hoe de 

verkiezingscampagne verloopt, dan 

vind ik dat een beschamende zaak.  

Ik denk dan bv. aan de intolerante 

en discriminerende houding ten 

aanzien van het vrouwenstandpunt 

en van de weigerambtenaren. Dat 

geldt ook de Joden t.a.v. de 

besnijdenis. En wanneer je ziet hoe  

partijleiders met elkaar omgaan en 

wat ze van elkaar zeggen, dan is  in 

dit zogenaamde tolerante land de 

discriminatie wel een 

toonaangevende zaak  in naam van 

de tolerantie. Ook de wereld is 

hopeloos verdeeld. Maar wat nog 

erger is, is dat de Bijbelse normen 

achter de einder verdwijnen en de 

Europese heilsstaat met haar 

kenmerk van de Euro, 

gepropageerd wordt ten koste van 

alles. Griekenland zou moeten 

werken als een rood licht, maar we 

gaan door. Zelfs de afkeer tegen de 

Islam wordt ter zijde gesteld.  Ik 

kan het niet anders bezien dan dat 

heel deze verkiezingen een 

beschamende zaak zijn wanneer we 

ze Bijbels bezien. Het is een diep 

treurige gang, getoonzet door 

onder andere bureau’s, die 

voorspellingen doen, en kranten die 

alles registreren wat opvallend is. 

Recht en waarheid verdwijnen 

achter de Nederlandse en Europese 

politieke horizon; ook pers, 

commentatoren en t.v.  doen er 

geen goed toe.  Achteruitgang,  

geldontwaarding, pensioenen  

onder druk, werkeloosheid, en 

economische problemen zijn hete 

items, maar komen voort vanuit 

een onbijbelse en zondige 

problematiek, gepaard met 

onbijbelse ethiek en lichaamscultuur 

via sport. Daar tegenover staat dat 

alleen politiek naar het Woord 

uitkomst biedt: zo zegt de Heere! 

De ware Christelijke politiek heeft 

een gereformeerde wortel en 

karakter, ondanks alle menselijke 

gebreken, die we erkennen. 

Daarom zeggen we “tot de wet en 

tot de getuigenis” tegen allen die 

mogen kiezen, jong en oud. 

 
 

Tj. de Jong vdm. 
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