
P i. De Overheid als dienaresse Gods is gehouden om, in gehoorzaamheid rog ra fl1 aan Zijn Openbaring in de Heilige Schrift, het volksleven te ordenen 
tot dienst aan God en de naaste. In de grondwet en de organieke wet- 
ten komt dit tot uiting. van 

2. Dankbaar wordt erkend de historische band tussen Nederland en 

Beginselen Oranje, die ons volk medegestempeld heeft tot wat het is en heeft te 
zijn in de rij der volkeren. 

'i a fl 3. Overheid en volk van Nederland zien hun bestemming, overeenkom- 
stig artikel r, in de verwerkelijking van de broederschap van alle  men- 

d  e sen op aarde. 
Al het mogelijke wordt in het werk gesteld om de Organisatie der 
Verenigde Naties te maken tot het centrum van een internationale 

P sa n s e rote  I I 
rechtsorde, die ook tot uitdrukking komt in hulp aan noodgebieden  
en ontwikkelingslanden, terwijl ook de Europese eenwording - voor- 
al politiek en economisch - zoveel mogelijk wordt bevorderd, oven- 

U n e gens met inachtneming van de protestantse uitgangspunten in dit 
I program vermeld. 

Het recht wordt - zo nodig met geweld - door middel van een 
internationale macht gehandhaafd. 
Kernbewapening wordt als aanvaardbaar machtsmiddel afgewezen; 
derhalve wordt door Nederland in internationaal verband krachtig 
gestreefd naar uitbanning daarvan. 

NADERE INFORMATIES 
OVER DE PROTESTANTSE UNIE 

DOEL: Te strijden voor een erkenning van 
Gods Woord op alle terreinen van het le-
ven ei. de moderne verwerkelijking van 
de grote waarden door de Reformatie ge-
schonken. 

TAAK: Het •dienen der onderlinge bezin-
ning en het leveren van een bijdrage op 
het politieke erf. 

SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR: 

H. F. van Zuyien, Louis Couperusplein 52, 
's-Gravenhage, w'nd.-voorzitter. 

M. Vrolijk, Daendelstraat 11, 
's-Gravenihage, le secretaris. 

W. van Zaanen, KoppelstcYkstraat 296, 
Scheveningen, 2e secretaris. 

H. A. de Bruyn, Laan van N.O. Einde 289, 
Voorburg, penningmeester.  

Ds.  P. F. Th. Aalders, Olympiaweg 16, 
Amsterdam. 

K. Eelderink, Groen van Prinsterer-
straat 86, Kampen. 

J. van Egmond, Heidebadweg 2, Epe (Gld.),  
H. R. de Boer, Nic. Beetslaan 338, Voorburg. 

LIDMAATSCHAP: 

/ 2,— per jaar te voldoen aan de penning-
meester - postrek. 400250. 

ORGAAN 

De Vrije Natie, maandblad, abonnements-
prijs / 3,— per jaar. 
Administratie: Nic. Beetslaan 338, Voor-
burg - postrek. 4653. 

4. Het Reformatorisch karakter der natie wordt gehandhaafd; daarom 
blijft het processieverbod van kracht en wordt de Vaticaanstaat niet 
erkend. 

5. De bewaking van de staatkundige zelfstandigheid van het Rijk be-
hoort tot de taak van de Overheid. Daarom is zij verplicht een goed 
uitgeruste en getrainde luchtmacht, vloot en leger in stand te houden. 
Bij haar berust tevens de verantwoordelijkheid om voor een goede 
geestelijke, zedelijke en materiële verzorging van de militairen te 
waken. 

6. De kerk van Christus, gehoorzaam aan Zijn Woord, licht de Overheid 
voor, die - met behoud van haar onafhankelijkheid - van het oor-
deel der kerk in alle fundamentele zaken kennis neemt. De Overheid 
erkent het eigen recht der kerk. 

7. De rechtspraak blijft onafhankelijk en alleen onderworpen aan Ge t 

Woord. De doodstraf wordt aanvaard, omdat de Overheid naar de 
Bijbelse boodschap het zwaard niet tevergeefs draagt. 

8. De Overheid erkent de Here God mede door bewaring van het vreug-
devol karakter van de zondag, opdat het Woord Gods worde gehoord. 

9. De Overheid blijft waken tegen het publiek lasteren van Gods Naam. 

ro. Op grond van Gods Woord wordt iedere antithese op politiek, cultu-
reel en sociaal terrein tussen de mensen verworpen. 
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PUBLIKATIES: ii.  De bijbel herkrijgt zijn centraie plaats in alle onderwijs. Daaruit volgt 
dat wordt aangedrongen op kerstening hiervan. De kerk aanvaardt 

Politiek is een heilige Zaak, de verantwoordelijkheid van het geven van godsdienstonderwijs op 
Prof. Dr. A. A. van  Ruler. de scholen. 

De Staat en de Openbaring, De theologische faculteiten aan de Universiteiten worden hersteld. 
Prof. Dr. A. A. van  Ruler.  

Onze Grondlijnen, 12. De radio en de televisie dienen te worden bevrijd van de versplinte- 
Prof. Dr. A. A. van  Ruler,  rende verzuiling en te worden gemaakt tot een nationale instelling 

voor ontwikkeling en kunst onder beslag van Gods Woord. Dit komt 
Samenwonen als Volk in Verscheidenheid, 

tot uiting in een nationaal radio- en televisiewezen, waarin het pro- Prof. Dr. A. A. van  Ruler.  
fetisch Woord der kerk vrijuit gesproken zal kunnen worden. 

Christen zijn in de Nederlandse samen- 
leving,  Ds.  P. F. Th. Aalders. 

13. De zegen van de arbeid wordt erkend en voor ieder werkgelegenheid 
en arbeidsvreugde bevorderd. In de economie staat niet de absolute 
privaateigendom centraal en evenmin de staatseigendom, maar de 

CONTACTADRESSEN: figuur van het rentmeesterschap. Waar dit wordt erkend kunnen  
tevens de persoonlijke verantwoordelijkheid en de broederschap zich 

Apeldoorn: H. H. Baars, Frankenlaan 36. ontwikkelen. 

Deventer: L. Spaans, Kerkstraat 3. 

Middelburg:  Ds.  J. v. Woerden, 14. De geestelijke en lichamelijke gezondheid van het volk moeten de 
Vli'ssingsestraat 7. Overheid ter harte gaan. Uit dien hoofde wordt aan de bouw van 

goede, sociaal verantwoorde woningen voorrang gegeven. Bijzondere 
Nijmegen: L. C. v. Oort, Daalseweg 318. zorg wordt gegeven aan hen, die hetzij in materiële, hetzij in geeste- 
Ommen: J. W. Janssen, Arriërveidweg 2. ljke nood verkeren. Daartoe wordt krachtige steun gegeven aan de 

verdere uitbouw van het maatschappelijk werk in zijn verschillende 
Rotterdam: C. Deykers, Herman Coster- vormen.  

straat 40a. 

Ds.  K. W. Slik, van B1onrnen- 
steynweg 46. 15. Wij roepen Overheid, kerk en volk op zich ie scharen rondom ie ge- 

opende bijbel, opdat zij de wil Gods mogen vernemen t.a.v. hun eigen 
TIlburg: H. W. Kuiper,  Ph.  Vingboom- 

straat 48. roeping en daardoor terugkeren tot de God van Israël. 

LANDDAG 1963 TE AMERSFOORT 
De afdeling 's-Gravenhage-Sch:eveningen organiseert op 

WOENSDAG 19 JUNI A.S. 
in het Paviljoen van het Berghotel te Amersfoort de jaarlijkse landdag. 

HET PROGRAMMA LUIDT: 
10.30 uur: Opening door ds. F. D. Emous 
11.00 uur: Referaat ds. J. Swijnenburg, van Amersfoort 

ONDERWERP: 

Radio en televisie tot heil van heel ons volk 
12.30-14.00 uur: Middagpauze 
14.00 uur: Discussie over het referaat van ds. Swijnenburg 
15.00 uur: Afscheid ds. H. E. Gravemeijer 
16.00 uur: Sluiting door ds. K. W. Slik. 
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