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Schippers (SGP): Laten we bidden voor Wilders en
jubilerende PVV
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beeld ANP.

DEN HAAG. Op de kop af tien jaar nadat hij zijn Partij voor de Vrijheid registreerde bij de

kiesraad lijkt PVV-leider Wilders weer helemaal terug op het politieke toneel. Tijd voor

een feestje? Drie reacties.

Gert Jan Segers, partijleider ChristenUnie: „Wilders verwoordt gevoelens in de

samenleving die soms moeilijk een politieke uitweg krijgen. De PVV is al tien jaar een

factor van betekenis in de politiek, en dat is een felicitatie waard. Tegelijkertijd bevordert

de partij het populisme en een enorme cynische kijk op onze democratie. Dat is géén

felicitatie waard.

De zorgen die mensen via een aangekondigde stem op de PVV laten blijken, neemt de

ChristenUnie heel serieus. Ik ken de donkere kanten van de islam, maar wij zijn niet tegen

goedwillende moslims. In Nederland kunnen we heftige meningsverschillen hebben, maar

uiteindelijk weten we ons sámen verantwoordelijk voor de samenleving. De PVV doet

afbreuk aan die lange Nederlandse traditie.
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Een stem op de PVV is een verloren stem. Wilders’ aanpak werkt contraproductief, hij wil

fundamentele rechten, zoals de godsdienstvrijheid en de onderwijsvrijheid inperken.

Uiteindelijk blijft de PVV een eenmansbedrijf. Wilders’ streven om van de partij een

duurzame politieke stroming te maken, is mislukt.”

Politicoloog en PVV-kenner Chris Aalberts: „Wilders geeft met de PVV een stem

aan mensen die zich anders niet gehoord voelen. Met succes: het draagvlak voor een

politiek van dichte grenzen en minder Europa groeit. Onder druk van de PVV zegt de

PvdA bijvoorbeeld dat ons land maximaal 200.00 vluchtelingen moet binnenlaten.

In de peilingen staat Wilders momenteel op zo’n veertig zetels. Dat heeft vooral een

signaalwerking naar andere partijen. Zij moeten strenger worden als het gaat om migratie

en de islam en daarbij de zorg in financieel opzicht zo veel mogelijk ontzien.

Wilders’ uitspraak dat hij liever wil meeregeren dan in de oppositie zitten, is onzin. De

PVV heeft een enorm gebrek aan goede mensen. En wie controleert de fractie als hij

premier wordt? Meeregeren loont ook niet voor Wilders: hij wordt dan ergens

verantwoordelijk voor.”

Jan Schippers, directeur Wetenschappelijk Instituut voor de SGP: „Ooit

beweerde Wilders dat de frase ”eigen volk eerst” een joods-christelijke kernwaarde is. Het

is realistischer om te zeggen dat het een weerspiegeling is van het egoïsme dat veel

individuele burgers aan de dag leggen. De PVV stimuleert dat veel burgers hun

verantwoordelijkheid blijven afschuiven op de overheid.”

De PVV roert de trom als het gaat om het gevaar van de islam. Dat is en wordt door

mainstream politieke partijen te weinig onderkend. Maar christenen moeten zich niet van

de wijs laten brengen. Laten we allereerst het gezag van God erkennen. En daarnaar

handelen.

Ik heb ooit geschreven dat wie op Wilders stemt hele stukken uit z’n Bijbel heeft

gescheurd en een gat in z’n hart heeft. Dat laat ik staan. Maar ik voeg er een wezenlijke

oproep aan toe: laten we vooral bidden voor Geert. Het zou de ogen en harten van veel

Nederlanders openen wanneer een invloedrijk man als hij zijn hart aan de Heere Jezus

zou geven.”

 

 


