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Blz. 5: Inleiding 

- SGP: Denkers van naam hebben diep nagedacht over wat ‘het goede leven’ is. Daarbij stuit je 

pijnlijk op de gebrokenheid, in mensenlevens, en in het samenleven van mensen met elkaar. 

De ellende die daarvan het gevolg is, ervaren we dagelijks aan den lijve. Die gebrokenheid is 

veroorzaakt door ‘de mens’, die zich afkeerde van God en Zijn geboden. Die breuk is zicht- en 

voelbaar in de zonde. Die breuk kan alleen geheeld worden door het geloof in Christus, 

waardoor verzoening met God en met de medemensen tot stand wordt gebracht.   

Reactie: Arminius zou zich ook in deze stelling kunnen vinden.  De zondeval wordt verengd 

tot de gevolgen van de zonde, en dat wordt dan met een EHBO-geloof opgelost, buiten het 

recht Gods om. Dat Christus het begin is van de schepping en ook van de herschepping lees 

je niet, want Hij spreekt alleen dode zondaren levend en dan ontvangen ze het ware geloof 

om Hem en Zijn weldaden aan te nemen. Hij spreekt altijd ‘daar zij licht’ tot een volk dat 

midden in de duisternis zit.  

Blz. 6: Veilig leven 

- SGP: Het zorgen voor een veilig leven ligt binnenslands vooral op het bordje van politie en 

justitie. Bij hen rust de zwaardmacht. Lange tijd was gezag, ‘law and order’, een besmet 

begrip. Gezag deugde niet. De gevolgen zijn inmiddels zichtbaar geworden in de 

criminaliteitscijfers en een laag vertrouwen in politie en rechters. Mede ingegeven door de 

vele aanslagen, is er gelukkig meer geld beschikbaar voor opsporing en berechting van 

terroristen en andere misdadigers. Maar daar zal nog geld bij moeten.  

Reactie: De SGP spreekt wel over de zwaardmacht maar nergens wordt gesproken over de 

doodstraf voor moordenaars. 

- SGP: Een fenomeen waar we momenteel tegenaan lopen is de massale immigratie van 

mensen die vanuit met name hun islamitische geloof en cultuur vreemd, zo niet vijandig 

staan tegenover de Nederlandse rechtsstaat. Dat botst, vooral als dat zich uit in gedragingen 

die haaks staan op onze cultuur en wetten, zoals geweld, oproepen daartoe en 

antisemitisme. Spanningen in andere landen zijn ook in Nederland pijnlijk voelbaar. Dat legt 

weer extra druk op de toch al niet al te grote slagkracht van onze politie. Om die reden is ook 

voor de politie meer geld- en mankracht nodig.  

Reactie: Men spreekt over onze cultuur en wetten in algemene zin, terwijl veel wetten en 

culturele uitingen haaks staan op Gods Woord. 

Blz. 9: Abortus 

- SGP: Dit weerloze ongeboren leven in de moederschoot, dat vanaf het allerprilste begin 

beschermwaardig is, verdient dan ook wettelijke bescherming. Om die reden moet de 

‘Abortuswet’ worden ingetrokken. Zolang dat (nog) niet gebeurd is, moet de overheid alles 

op alles zetten om het aantal abortussen te verminderen. Elke abortus is er een teveel. 

Reactie: alleen het verbod telt en dat is overeenkomstig Gods Woord. Er staat in de Bijbel 

niet dat er minder gedood moet worden maar gij zult NIET doodslaan. 

- SGP: Het begrip ‘noodsituatie’ moet scherp worden afgebakend.  

Reactie: Abortus is nooit toegestaan, wat is dan de noodsituatie waaronder het wel mag 

volgens Gods Woord? 
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- SGP: Dankzij medische innovaties kunnen kinderen die te vroeg geboren worden, nu ook al 

voor de 24 weken met goede zorg in leven blijven. De 24-wekengrens is daarmee 

achterhaald en moet naar beneden worden bijgesteld.  

Reactie: Dus een 20-wekengrens is beter dan een 24-wekengrens? Waar leert Gods Woord 

dat? Dit is niet anders dan de zonde met de zonde bestrijden! 

- SGP: In het overgrote deel van de gevallen is abortus medisch niet noodzakelijk. Van 

financiering uit de publieke middelen kan dan ook geen sprake zijn. Zolang dit nog niet 

geregeld is, wordt de bekostiging zo ingericht dat er geen prikkel is om zoveel mogelijk geld 

te verdienen aan abortussen.  

Reactie: In het overgrote deel is abortus medisch niet noodzakelijk zegt de SGP. In welke 

gevallen dan wel? 

- SGP: De druk vanuit de omgeving op een vrouw om te kiezen voor een abortus kan groot 

zijn. Het uitoefenen van druk op een vrouw om een abortus te ondergaan, wordt daarom 

strafbaar.  

Reactie: Het uitoefenen van druk moet strafbaar worden, maar waarom het plegen van 

abortus dan niet? Waarom het uitvoeren van een abortus door klinieken niet? 

Blz. 11: Euthanasie 

- SGP: Het zou natuurlijk het allerbeste zijn als de ‘Euthanasiewet’ zou worden ingetrokken. 

Daar lijkt vooralsnog geen meerderheid voor te zijn. Daarom wil de SGP de volgende 

maatregelen.  

Reactie: Hier komt weer de vervloekte haalbaarheidspolitiek naar voren en het uitgaan van 

de bestaande situatie. SGP-leider Van der Staaij riep nota bene minister Schippers op dat het 

OM zich aan de Euthanasiewet moest houden. De SGP roept dus op om zich aan een 

goddeloze wet te houden!  

- SGP: Uitbreiding van de mogelijkheden voor euthanasie bij dementie, psychiatrische ziekten 

of op welke andere grond ook mag niet worden toegestaan.  

Reactie: Het uitvoeren van euthanasie moet strafbaar worden. Dat moet de SGP bepleiten. 

Dus niet uitgaan van de bestaande situatie en proberen te voorkomen dat die nog slechter 

wordt! 

- SGP: Hulp bij zelfdoding is verboden. Daar moet óók onder vallen het geven van informatie 

over hoe dat kan.  

Reactie: Hulp bij zelfdoding is helemaal niet verboden getuige de euthanasiewet. Alleen stelt 

de euthanasiewet dat er sprake moet zijn van uitzichtloos lijden. 

- SGP: Als een Toetsingscommissie Euthanasie niet unaniem is in haar oordeel over een 

euthanasiedossier, dient de rechter zich daar altijd over te buigen. Daarmee kan een steeds 

verder oprekken van de euthanasiepraktijk worden tegengegaan.  

Reactie: De SGP erkent dus de Toetsingscommissie Euthanasie, hetgeen nooit mag! 

Blz. 11: Orgaandonatie 

- SGP: De keuze om wel of geen orgaandonor te willen zijn, is een gewetensvolle, persoonlijke 

keuze die mensen zelf moeten maken. De SGP is daarom tegen een zogenaamd Actief 

Donorregistratiesysteem, waarbij mensen automatisch donor worden wanneer ze geen 

keuze registreren.  
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Reactie: Men geeft geen Bijbels onderwijs m.b.t. orgaandonatie. In de Bijbel werden mensen 

inclusief organen begraven. De mens ziet het lichaam tegenwoordig als een organenfabriek, 

maar Gods Woord spreekt over een tempel van de Heilige Geest bij Gods kinderen. 

 

Blz. 13: Preventie 

 

- SGP: Sport en beweging zijn gezond. Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan 

beter besteed worden aan het stimuleren van bewegen en aan breedtesport. 

- Reactie: Het woord ‘voetbal’ komt in het verkiezingsprogramma niet voor. Men dient te 

bepleiten voor de afschaffing van betaalde (top)sport en sportevenementen. Gods dag wordt 

massaal ontheiligd en het kost miljoenen aan subsidie en kosten voor de politie. NL gaat ten 

onder aan ‘sport en spel’. Als het volk maar vermaakt wordt is het credo.  

Blz. 18: Gokken 

- SGP: Door de staat goedgekeurde kansspelen zorgen in de praktijk voor heel veel verslaving, 

met alle gevolgen van dien voor de verslaafden zelf en hun gezinnen en families. Deze 

verslaafden hebben hulp nodig om van hun verslaving af te komen en niet nog verder weg te 

zinken in de financiële ellende.  

Reactie: De SGP moet de overheid oproepen om te stoppen met het promoten van 

kansspelen of het aanbieden van casino’s. Waarom de casino’s niet sluiten? Bij coffeeshops 

wil de SGP dit namelijk wel. 

Blz. 19: Huwelijk 

- Reactie: Homoseksualiteit komt nergens voor in het SGP programma. Alleen op blz. 19 wordt 

aangegeven dat ambtenaren van de burgerlijke stand tegen het homohuwelijk moeten 

kunnen zijn. De Gay-Pride dient verboden te worden. Homoseksualiteit dient strafbaar te 

worden. 

Blz. 22: Porno 

- SGP: Porno draagt bij aan een verwrongen visie op relaties en seksualiteit. Er is sprake van 

uitbuiting. Mensen zijn geen lustobject. Op zich is dat al reden genoeg om de 

beschikbaarheid van porno zoveel mogelijk aan banden te leggen. Niet minder is dit het geval 

bij kinderporno. 

Reactie: Verspreiding ervan dient strafbaar te worden, of dat nu ‘gewone’ porno is of 

kinderporno. 

- SGP: In voor publiek toegankelijke plaatsen als winkels of benzinestations moet porno 

verdwijnen uit de schappen.  

Reactie: Het internet is ook publiek toegankelijk, daar dient het dus ook geweerd te worden. 

Blz. 25: Vrijheid van godsdienst 

- Reactie: De SGP spreekt hier over vrijheid van godsdienst. Die bestaat echter niet, wel de 

plicht om de ware God van hemel en aarde te dienen zoals de Prediker vermeldt. De SGP is 

omgeturnd van ‘vrijheid van geweten’ naar ‘vrijheid van godsdienst’ waarbij iedereen zijn 
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valse religie in het openbaar mag uiten, bijvoorbeeld met moskeeën, hindoetempels of zelfs 

een soefitempel (zelfs in Katwijk). 

Blz. 26: Zondag 

- SGP: De Zondagswet moet daarom blijven bestaan.  

Reactie: Deze wet van 1953 wet als goddeloos verworpen door ds. P. Zandt. 

- SGP: Koopzondagen zijn niet gewenst.  

Reactie: De SGP stemt in Bodegraven voor verruiming van de openingstijden van 

supermarkten op zondag. In Vlissingen voerde de SGP campagne met ‘Meer koopzondagen: 

NEE’. Hier blijkt weer de halfslachtige politiek van de SGP. Koopzondagen dienen 

teruggedraaid te worden. Ze bepleiten in het verkiezingsprogramma dat koopzondagen niet 

gewenst zijn, maar lokaal voeren ze een andere politiek.  De overheid laat ook steeds meer 

werkzaamheden op zondag uitvoeren. Denk aan wegwerkzaamheden die via Rijkswaterstaat 

worden georganiseerd. Dat dient ook gestopt te worden. Het openbaar vervoer dient ook 

stilgelegd te worden op zondag: Schiphol, treinen, bus etc.. 

Blz. 27: Staat 

- SGP: Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. De 

verhoudingen binnen onze staatsinrichting zijn historisch gegroeid en hebben hun waarde 

bewezen. Nederland is een van de meest stabiele democratieën in de hele wereld.  

Reactie: De SGP omarmt dus de democratie en niet de theocratie. Het woord ‘Theocratie’ 

komt nergens meer voor in het verkiezingsprogramma, net zomin als de uitspraak ‘God 

regeert’.  

Blz. 27: Regering en parlement 

- SGP: De Nederlandse soevereiniteit moet worden versterkt. De SGP wil geen extra 

bevoegdheden overdragen aan de Europese Unie of andere internationale organen. 

Verdragen die nationale bevoegdheden overdragen aan de Europese Unie mogen alleen met 

tweederde meerderheid door het parlement worden aangenomen (initiatiefwet-Van der 

Staaij).  

Reactie: De SGP wil geen extra bevoegdheden overdragen aan de EU, terwijl ze zou moeten 

pleiten voor een vertrekt uit het EU-babel! Elk jaar roept de SGP dit, maar al die jaren zijn 

steeds meer bevoegdheden overgedragen. Denk ook aan de Europese grondwet (Lissabon). 

Ze moet ook niet participeren in het EU-parlement! 

- SGP: Als internationale verdragen naar letter of geest strijden met de Nederlandse 

Grondwet, hoort eerst de Grondwet aangepast te worden. Is daar geen steun voor, dan 

treedt zo’n verdrag niet in werking.  

Reactie: Dus de Nieuwe Wereld Orde is uitgangspunt en dan moet de Grondwet aangepast 

worden. Nederland dient zich echter los te maken van de VN en de EU. Verderop komen we 

er nog op terug. 
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Blz. 27: Kiesstelsel 

- SGP: Geen Nederlander? Geen kiesrecht.  

Reactie: Wat de SGP verzuimt te vertellen is dat als je twee paspoorten hebt, dan ook geen 

kiesrecht. Niemand kan twee heren dienen, dat geldt ook wat dit betreft. De SGP zwijgt over 

het actief en passief kiesrecht, en dat dit niet toekomt aan de vrouw krachtens de 

scheppingsorde.  Ze hebben al vrouwen op lokale kieslijsten staan als raadslid of adviseur (zie 

onder m.b.t. de SGP in Vlissingen): 

 

Blz. 30: Provincies en gemeenten 

- SGP: Gemeenten die er niks voor voelen om mee te werken aan het toelaten van branches 

die ellende en misdaad aantrekken (gokhallen, prostitutie etc.) moeten die vrijheid houden.  

Reactie: Er moet staan dat alle gemeenten zich dienen te onderwerpen aan Gods Woord en 

niemand heeft dan de vrijheid om gokhallen, bordelen etc… toe te staan. 

Blz. 30: Taken 

- SGP: Het onderhoud en beheer van begraafplaatsen is typisch een taak voor gemeenten. 

Begraven moet betaalbaar blijven. De laatste jaren zijn de tarieven daarvoor enorm 

toegenomen. De grens van het doorrekenen van kosten is nu wel bereikt.  

Reactie: De SGP dient verder te stellen dat graven ongemoeid gelaten moeten worden, en 

ook niet standaard na 10 jaar geruimd mogen worden. Ook dient men een verbod op 

crematie te bepleiten). Crematie of cremeren komt helemaal niet voor in het 

verkiezingsprogramma. 

Blz. 34: Straffen 

- SGP: De strafmaat voor zeden- en geweldsdelicten in het Wetboek van Strafrecht moet 

hoger worden. Het is ongewenst dat de eisen voor een veroordeling wegens moord steeds 

strenger worden. De maximale straf voor doodslag moet van 15 jaar naar 20 jaar. Er moet 

ook meer zicht komen op de precieze hoogte van de opgelegde straffen.  
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Reactie: De SGP bepleit niet de herinvoering van de doodstraf, alleen bepleit de SGP 

zwaarder straffen voor diverse delicten. De tweede zin “Het is ongewenst dat de eisen voor 

een veroordeling wegens moord steeds strenger worden” bevat een fout. In plaats van 

ongewenst dient er gewenst te staan! 

De regel dat gevangenen na 2/3 van hun straf bijna altijd op vrije voeten komen moet niet 

alleen gewijzigd worden zoals de SGP voorstaat, maar afgeschaft worden. 

Blz. 35: Gevangenissen 

- Reactie: De SGP bepleit geen versobering van het verblijf in de gevangenis. Nieuwe 

gevangenissen zoals die in Ter Apel zijn complete hotels met luxe sportfaciliteiten. Dit is te 

zot voor woorden. De SGP bepleit wel de inzet van vrijwilligers, organisaties en kerken bij de 

terugkeer van gevangenen naar de maatschappij, maar nergens wordt gesproken dat 

gevangenen het Woord van God nodig hebben. Dat betekent dus dat de overheid geen 

afgoderij (islam, boeddhisme, hindoeïsme, humanisme  etc..) moet toestaan in 

gevangenissen bijvoorbeeld door diensten te organiseren. 

Blz. 36: Immigratie en integratie 

- SGP: Nederland is door de eeuwen heen een toevluchtsoord geweest voor mensen die in 

hun eigen land niet veilig waren en vervolgd werden. Dat moet zo blijven. Het herbergen van 

mensen in levensgevaar is voluit Bijbels. Nederland is echter klein, en dichtbevolkt. Er zijn 

dus grenzen aan de mogelijkheden om hier migranten op te vangen. Op dit moment hebben 

we bovendien de handen vol aan de integratie van degenen die hier al geruime tijd 

verblijven.  

Reactie: De SGP veralgemeniseert de herbergzaamheid, en legt geen enkele beperking op 

aan asielzoekers met een valse godsdienst, waarmee we in NL overspoeld worden. De 

Bijbelse herbergzaamheid betekent ook dat men zich onderwerpt aan de Bijbelse norm zoals 

ook bij de vreemdelingen onder het bondsvolk Israël. Het verlenen van onderdak aan 

ontheemden, bijvoorbeeld vanwege de oorlog in Syrië, is geboden (primair in de regio en als 

het niet anders kan in andere landen). Dit dient echter altijd een tijdelijk karakter te hebben 

totdat men weer terug kan naar het land van herkomst.  

- SGP: Migranten die naar Nederland willen komen om andere reden dan asiel moeten aan 

kunnen tonen dat zij in ons land op eigen benen kunnen staan. Kansloze (gezins)migratie 

moet voorkomen worden.  

Reactie: Migranten die een valse godsdienst aanhangen dienen überhaupt geweerd te 

worden, en gezinsmigratie moet niet alleen voorkomen worden maar verboden worden. De 

SGP werkt gewoon mee aan de islamisering van Nederland, al roept ze af en toe dat er geen 

grote moskee mag komen. Een kleine moskee mag nog wel. 

Blz. 36: Asiel 

- Reactie: Asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen dienen met het vliegtuig te worden 

teruggestuurd (zonder vertrekpremie) naar het land van herkomst. Als een land ze weigert 

op te nemen worden ze overgedragen aan de ambassade. De betreffende ambassade wordt 

vervolgens bewaakt zodat de uitgezette asielzoekers NL niet meer in kunnen komen. 

Vervolgens worden vluchten georganiseerd naar het land van herkomst die begeleid worden 



Reactie op verkiezingsprogramma SGP (2017-2021) 

7 
 

door de marechaussee, zodat zeker is dat ze worden opgenomen in het land van herkomst.  

Weigert een land om mee te werken dan dienen zware sancties te volgen, bijvoorbeeld met 

een handelsstop. 

 

Blz. 37: Integratie en inburgering 

 

- SGP: Voor integratie is het cruciaal dat het ontvangende land helder is over wat er wel en 

wat er niet kan, te beginnen in de asielopvang. Regels moeten helder worden uitgelegd en 

consequent worden toegepast. Het minste wat mag worden verwacht is dat men zich houdt 

aan de wetten van ons land.  

Reactie: Houden aan de wetten van ons land is ook een algemeen begrip. Moet men dan ook 

homorechten accepteren, of het eens zijn met de abortuswet en euthanasiewet?  

- SGP: De overheid biedt geen ruimte voor erkenning van islamitische feestdagen.  

Reactie: Ook dient de overheid andere feestdagen die strijdig zijn met Gods Woord te weren, 

van welke religie dan ook. Ook dienen afgodstempels geweerd te worden en afgebroken te 

worden, zoals moskeeën, hindoetempels, soefitempels, boeddhistische tempels, de 

satanskerk, etc… 

Blz. 38: Islam 

- SGP: Binnen de islam blijken haat en geweld welig te tieren. De afschrikwekkende kanten van 

de islam staan de afgelopen jaren vooral door het optreden van ISIS op het netvlies gebrand. 

Die werkelijkheid komt door terreuraanslagen wel héél dichtbij. Helaas zijn we daar de 

afgelopen jaren veelvuldig mee geconfronteerd. Met name jongeren lopen het risico om te 

radicaliseren. De regering kan dan natuurlijk niet weg kijken. Essentieel is dat de 

veiligheidsdiensten voldoende slagkracht hebben en houden, als het kan in goed overleg met 

moslims die aan de goede kant staan.  

Reactie: De SGP spreekt over afschrikwekkende kanten van de islam, alsof er ook nog goede 

kanten van de islam zijn? Alles wat uit het geloof niet is, is zonde. Aangezien het ware geloof 

bij de islam niet te vinden is, is heel de islam zonde.  

- SGP: De overheid mag, sterker nog, móet oog hebben voor het onderscheid dat er is tussen 

godsdiensten. Blind en onhistorisch gelijkheid-denken doet geen recht aan de werkelijkheid. 

Islamitische praktijken die haaks staan op onze wetten worden niet getolereerd. Sharia 

moeten we hier natuurlijk al helemáál niet hebben.  

Reactie: De SGP noemt de islam een godsdienst terwijl het een politieke ideologie is. De SGP 

heeft het over islamitische praktijken die haaks staan op onze wetten, maar alles wat haaks 

staat op Gods wetten dient niet getolereerd te worden. Dus geen islam in het openbaar en 

geen moskee in het openbaar. Wel gewetensvrijheid, want er kan van dwangmatige bekering 

geen sprake zijn, want het Bijbelse woord blijft gelden: “Niet door kracht, noch door geweld, 

maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen, Zacharia 4:6.” 

- SGP: Ophitsende predikers en ‘haatimams’ moet het zwijgen worden opgelegd, waar zij ook 

vandaan komen.  

Reactie: Niet alleen de haatimams het zwijgen opleggen. Geen enkele imam in NL! 
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- SGP: Gebedsoproepen vanaf moskeeën worden tegengegaan. 

Reactie: De SGP maakt hier geen onderscheid tussen een kleine of grote moskee. Als er geen 

moskee is, dan is er vanzelf geen gebedsomroep in het Arabisch. Diverse moskeeën storten 

hun Arabische gebeden over NL uit. Dit moet per direct verboden worden. 

- SGP: Bij de bouw van moskeeën en minaretten mag van gemeenten terughoudendheid 

verwacht worden vanwege de uitstraling op de publieke ruimte.  

Reactie: De SGP bepleit geen verbod van een moskee, want ze spreekt over 

terughoudendheid vanwege de uitstraling op de publieke ruimte. Weer zo’n halfslachtig 

argument van de SGP.  

Blz. 42: Een veilige wereld 

- SGP: Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 leek het erop dat de wereld ineens een stuk 

veiliger was geworden. Van dat optimisme is nog maar weinig over. Door de opmars van Isis 

in Syrië en Irak, maar ook door de opstelling van Rusland, is een ‘gordel van instabiliteit’ 

ontstaan, die ook onze veiligheid in Nederland bedreigt.  

Reactie: De SGP spreekt alleen over de opstelling van Rusland en is vergeten wat de 

Amerikanen en hun bondgenoten w.o. NL met steun van de SGP in Irak en Libië hebben 

gedaan. Met leugen en bedrog hebben ze een oorlog in Irak ontketend en Sadam Hoessein 

gedood, net als Khadaffi. Complete anarchie was het gevolg met massale christenvervolging 

als resultaat. Islamitische staat (IS) is door de VS gecreëerd om te proberen Assad uit het 

zadel te wippen in Syrië. Nu steunen ze rebellengroepen en strijden ze tegen IS. Het is een 

on-Bijbelse gang van zaken om tweedracht en muiterij in wereldlijke regeringen te begeren 

aan te richten. De SGP hoor je hier nooit over. Het plaatsen van raketschilden aan de 

oostgrens van Europa en het plaatsen van troepen in voormalig Oostbloklanden werkt 

nodeloos spanning verhogend richting Rusland. De SGP zwijgt ook over de muiterij die de EU 

(en ook NL) heeft aangericht in de Oekraïne door een opstand te steunen tegen de regering. 

De chaos, met als gevolg het oorlogsgeweld in Oost-Oekraïne, is dus mede de schuld van het 

Westen. De SGP steunt dit. En dan schreeuwt men moord en brand als in het oorlogsgeweld 

een passagiersvliegtuig wordt neergehaald (een verschrikkelijk voorval overigens waarbij de 

daders de doodstraf dienen te krijgen). Men wijst dan gelijk naar Rusland en de zogeheten 

separatisten, maar over de leugens van de onwettige regering in Oekraïne hoor je ze niet. 

Zouden ze niet eens de hand in eigen boezem steken? Daarnaast mogen de 

luchtvaartmaatschappijen ook wel aangepakt worden die willens en wetens over 

oorlogsgebied vliegen, terwijl het al bekend was dat vliegtuigen op grote hoogte uit de lucht 

gehaald werden.  

 

Blz. 42: Verenigde Naties 

 

- SGP: De VN-Veiligheidsraad blijft hét gezaghebbende orgaan als het gaat om besluiten over 

militair ingrijpen in andere landen en tegen terroristische organisaties, maar een ‘coalition of 

the willing’ is in noodsituaties legitiem als een veto van een lidstaat de Veiligheidsraad lam 

legt 

Reactie: De VN is een promotor van de nieuwe wereld orde (NWO) en hieruit dient NL zich 

direct terug te trekken. Het is helemaal geen gezaghebbend orgaan als het gaat om besluiten 

over militair ingrijpen of andere zaken.  Alleen Gods Woord is gezaghebbend. De SGP heeft 
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zich gewoon neergelegd bij de opvolger van de Volkenbond. De SGP keerde zich in het 

verleden tegen de Volkenbond, maar heeft nu de VN omarmd. De VN is een goddeloze 

organisatie met goddeloze programma’s zoals de ‘Free & Equal’ campagne over LGBT-

rechten, Agenda 21, immunisatieprogramma’s, de klimaat hoax, de vijandige Israël-politiek, 

het internationaal jaar 2014 van de solidariteit met het Palestijnse volk en tegelijk wordt 

Israël gesommeerd om omstandigheden te scheppen die gunstig zijn voor het succes van de 

vredesonderhandelingen etc... Ze reppen met geen woord over het feit dat de Palestijnen de 

jeugd opvoeden met boekjes waarin staat dat de Joden de zee in gedreven moeten worden, 

of dat men nog steeds de staat Israël niet wil erkennen. Vergeten wordt ook dat er al lang 

een Palestijnse staat bestaat namelijk Jordanië.  

Blz. 42: Militaire missies 

- SGP: Om een vuist te vormen tegen het barbaarse geweld van islamitische of andere 

terroristen, waren en zijn Nederlandse soldaten actief in onder meer Afghanistan, Irak, Syrië 

en Mali. Helaas zijn zulke missies hard nodig. Niet alleen om bruut geweld tegen bijvoorbeeld 

christenen tegen te gaan, maar ook om te voorkomen dat landen die op instorten staan, 

zoals Libië, zomaar een conflict ingezogen worden, met alle ellende en vluchtelingenstromen 

van dien.  

Reactie: De SGP spreekt over het voorkomen dat landen die op instorten staan, zoals Libië, 

zomaar een conflict ingezogen worden, met alle ellende en vluchtelingenstromen van dien. 

Ze vergeet even dat de SGP zelf heeft voorgestemd om Khadaffi te verdrijven met de huidige 

anarchie tot gevolg en het feit dat IS daar voet aan de grond heeft gekregen. De SGP heeft 

meegedaan met de muiterij in Libië.  

- SGP: Militaire interventies uit het recente verleden bleken niet altijd positief uit te pakken. 

Om dit soort teleurstellingen in de toekomst te voorkomen is een gedegen politieke en 

militaire strategie met realistische doelstellingen onontbeerlijk.  

Reactie: De SGP dient een Bijbels argument te hanteren en niet een humanistische visie zoals 

hier blijkt. Men spreekt over ‘niet altijd positief’, maar het was nooit positief omdat elke 

interventie in chaos is geëindigd (Irak, Afghanistan, Libië en Syrië). 

Blz. 43: Godsdienstvrijheid 

- SGP: Voor de minister van Buitenlandse Zaken moet godsdienstvrijheid een expliciet 

speerpunt van het beleid zijn en blijven.  

Reactie: Ook voor het buitenlandbeleid bepleit de SGP godsdienstvrijheid. Dus volledige 

vrijheid voor islam, boeddhisme en natuurlijk het christendom (of dit nu rooms, yezidi of wat 

dan ook is). Het bevorderen van het rijk van de antichrist (paus van rome) of antichristelijke 

godsdiensten en ideologieën is bij de SGP dus in goede handen. Nergens leert Gods Woord 

legitimatie voor godsdienstvrijheid! 

Blz. 44: Israël 

- SGP: De SGP is tegen eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat.  

Reactie: De SGP moet helemaal tegen erkenning van een Palestijnse staat op Israëlisch 

grondgebied zijn. De Palestijnse staat die er al is heet Jordanië! 
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Blz. 54: Vrijheid van onderwijs 

 

- SGP: Ouders die het beste voor hun kinderen zoeken, willen hun zoons en dochters met een 

gerust hart naar school kunnen sturen. Wat van levensbelang is, een leven overeenkomstig 

Bijbelse waarden en normen,  verdient erkenning. Voldoende ruimte voor het christelijke 

onderwijs is daarom een fundamenteel uitgangspunt voor de SGP.  

Reactie: Het fundamenteel uitgangspunt van de SGP dient te zijn de openbare school met de 

Bijbel. Reformatorisch onderwijs (voor zover je er nog van kunt spreken) is puur een 

noodverband. 

Blz. 58: Media 

- SGP: De publieke omroep moet zich positief onderscheiden van de commerciële omroepen. 

Dat wil zeggen: geen geld voor goedkoop amusement en dure inkoop van sportrechten.  

Reactie: De SGP bepleit tegenwoordig een zich positief onderscheiden van de publieke 

omroep ten opzichte van de commerciële omroepen. De omroepen mogen gewoon hun 

‘positieve’ gal over NL uitgieten. Het nieuws op radio 1 mag niet verdrongen worden door 

ellenlange rechtstreekse verslagen van allerlei sportevenementen. Al die sportevenementen 

dienen echter geweerd te worden, en dan heb je vanzelf geen rechtstreekse verslagen. Elke 

keer blijkt weer dat de SGP uitgaat van de huidige situatie en daar een beetje aan wil schaven 

met hun zedenleer. Meer is het niet. Men gaat uit van het haalbare maar men gaat niet uit 

van het Woord van God. 

- SGP: De Kijkwijzer dient ook te worden toegepast op reclames. 

Reactie: Men accepteert de Kijkwijzer en wil die ook voor reclames toepassen. Ook moeten 

ouders van kinderen meer betrokken worden bij de beoordeling van films en programma’s. 

De SGP dient alle speelfilms (ook toneel) te weren. Nu wil men het bespreekbaar maken, 

alsof er uit Hollywood of een ander speelfilmproductiebedrijf  iets goeds komt? 

Blz. 59: Cultuur 

- SGP: Kunst en cultuur zijn uiterst waardevol voor een samenleving. Het tilt uit boven het 

alledaagse en kan mensen aan het denken zetten. Ook kan het mensen meer inzicht geven in 

de geschiedenis en hoe mensen in het verleden dachten en leefden. Maar het maken en 

genieten van kunst is toch allereerst een zaak van degenen die er hun levenswerk van maken 

en ervan genieten.  

Reactie: Kunst en cultuur wordt met deze volzin in algemene zin omarmd, terwijl een 

heleboel kunst en cultuur haaks staat op Gods Woord. Denk aan al die theaterprogramma’s, 

bioscopen, toneelvoorstellingen, muziekfestivals, het body worlds museum waarin dode 

mensen worden getoond etc… Alle kunst is niet verboden, maar het dient niet in strijd met 

Gods Woord te zijn.  

 

Blz. 75: Vuurwerk 

 

- SGP: Vuurwerk zorgt voor veel schade, slachtoffers, luchtvervuiling en andere overlast. Daar 

moeten we van af, wat eenvoudig kan door onder meer een verbod op (zwaar) 

consumentenvuurwerk, het aanwijzen van afsteeklocaties en/of een heffing op vuurwerk 
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Reactie: Waarom nu niet gewoon een algeheel verbod op vuurwerk. Het is onzinnig om elk 

jaar meer dan 60 miljoen euro in een half uur erdoorheen te jagen. Met een verbod op 

vuurwerk zullen ze je echt geen taliban noemen. Veel seculiere mensen zijn ook voor een 

verbod. Zelfs verzekeraar Achmea bepleit voor een vuurwerkverbod, net als oogartsen. Ga 

ook eens Bijbels in op het afsteken van vuurwerk. Je leest echter niets in dit programma. 

Blz. 80: Europa 

- SGP: De EU van de toekomst moet er radicaal anders uitzien dan de EU die we tot nu toe 

hadden. We mogen niet vergeten dat de samenwerking tussen Europese staten een steentje 

bijdroeg en bijdraagt aan de vrede, veiligheid en welvaart in Europa. Maar de EU moet veel 

eenvoudiger en flexibeler. De macht moet meer komen te liggen bij nationale parlementen. 

Op terreinen als de interne markt zijn harde basisafspraken tussen lidstaten nodig, maar het 

is goed als op andere terreinen sommige lidstaten wel, en andere daarbij niet of minder 

samenwerken. Meer vrijheid, minder uniformiteit.  

Reactie: De SGP houdt maar vast aan de Europese Unie, wat niet anders is dan een nieuwe 

toren van Babel. Kijk ook naar de vorm van het gebouw in Straatsburg. Het is gebaseerd op 

de torenbouw van Babel. En wat te denken van de vrouw op het beest voor een gebouw in 

Brussel? Je hoort de SGP daar nooit over. Ze participeren gewoon mee. Daarnaast eren ze 

God niet voor vrede, veiligheid en welvaart maar wordt dit toegekend aan de EU! Het is een 

leunen op gebroken rietstaven. 

 

 
Europarlement in Straatsburg ontworpen naar 'de Toren van Babel' van Pieter Bruegel 

 
De vrouw Europa die in de Griekse mythologie werd verkracht door Zeus (Nimrod). Het huidige symbool van de Europese Unie 

 

- SGP: De keuze voor een Brexit is een feit. Het is in ieders belang dat aangestuurd wordt op 

een goede samenwerking waar zowel de Britten als de EU op de lange(re) termijn baat bij 

hebben.  

Reactie: De SGP zou in navolging van de PVV moeten pleiten voor een Nexit. Wat de PVV op 

seculiere wijze doet in haar strijd tegen EU-babel en de islamisering van NL zou de SGP op 

Bijbelse wijze moeten doen, maar ze laat het compleet na! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPxvzr3oPRAhUFPxoKHXYfDlQQjRwIBw&url=https://oxoaxioma.wordpress.com/2014/05/08/perverse-vrede-vunzige-vrijheid-en-een-schuine-rechtsstaat/toren-van-babel-eu/&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNFBG5gp0Rs7paP4JPAdbgIsKSew4Q&ust=1482356601325301
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQk5KF3oPRAhVFXRoKHVOsBRMQjRwIBw&url=http://www.franklinterhorst.nl/EuroBabel en de vrouw op het beest.htm&psig=AFQjCNHrl6mXwAnSyMoHPb-03fft_mN-Ug&ust=1482356395890109
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Let wel, samenwerking is niet verboden. Handel drijven is ook niet verboden. Echter dient 

een land soeverein te zijn. We zijn als volken verspreid over de aarde vanwege de torenbouw 

van Babel met elk een eigen taal. Dat laatste moet ook steeds meer verdwijnen door het 

invoeren van het Engels op grote schaal.  

- SGP: Het Europees Parlement vergadert voortaan alleen nog in Brussel.  

Reactie: De SGP houdt ook dit nepparlement gewoon in ere, net als de Europese commissie, 

al willen ze wel bevoegdheden en budget wijzigen en de rol van de commissie veranderen. 

Het grootste gedeelte van het parlement en de hele commissie bestaat uit eurofielen die 

niets anders willen dan de Verenigde Staten van Europa met een president en eigen regering. 

De Belg Guy Verhofstadt droomt er al van dat hij hiervan de eerste president is. 

Blz. 81: Euro 

- SGP: Waar verschillende landen één munt hebben, gaan belangrijke stabilisatiemechanismes, 

zoals het wisselkoersmechanisme en rente-instrument, verloren. Structurele tekorten en 

overschotten op de betalingsbalansen van individuele landen zijn het gevolg.  

Reactie: De euro is een munteenheid en die hoort bij een land. Dit suggereert dat er sprake is 

van een land, namelijk de Verenigde Staten van Europa. Gelukkig is dit nu niet zo, maar een 

munt kan alleen maar functioneren als het wel zo is. Dat is een grote fout die ze gemaakt 

hebben bij de introductie van de Euro. We zien het gevolg met economieën zoals 

Griekenland die totaal niet aansluiten op de Noord-Europese economieën. Het gevolg is een 

massale geldstroom naar dit soort landen. De euro is geen geld, de euro kost geld (aldus de 

PVV) en hierin hebben ze volkomen gelijk. De hele munt is een wangedrocht. Het Verenigd 

Koninkrijk heeft nooit meegedaan met deze munt en dat heeft ze er niet van weerhouden 

om handel te drijven met de eurolanden. Je hebt ook nog eens zelf de mogelijkheid om de 

wisselkoers aan te passen, iets wat nu niet meer kan. De SGP heeft destijds tegen het verdrag 

van Maastricht (1992) gestemd, maar is nu een pleitbezorger van de euro. 

Wat schreef de SGP in het verkiezingsprogramma van 1994? “Nederland moet, lettend op de 

economische en monetaire ontwikkelingen in Europa, aandringen op heroverweging van de 

EMU (Europese Monetaire Unie). De vervanging van de nationale munten door één Europese 

munt betekent dat ons land de beleidsvrijheid op economisch, financieel en sociaal gebied 

volledig inlevert. Dat is principieel onaanvaardbaar en bovendien zeer moeilijk uitvoerbaar.” 

Het kan verkeren. Als het maar lang genoeg duurt dan worden de bakens verzet. Zo 

principieel blijkt het dan allemaal niet te zijn. 

 

MGvdH 

 


