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Beginselprogram 

dey Sluatkundig Gereformerde Partij 

ARTIKEL 1 

De Staatkundig Gereformeerde Partij (S. G. P.) streeft naar een regering 
van ons volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift ge-
openbaarde ordening Gods en staat mitsdien voor de handhaving van 
het onverkorte artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

ARTIKEL 2 
De SGP. stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staat-
kundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande. Haar 
streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel 
op cie handhaving en doorwerking van de beginselen, door haar be-
leden, waarvan haar program een korte samenvatting vormt. 

ARTIKEL 3 
De overheid regeert bij de gratie Gods. Zij ontleent dus haar gezag 
niet en kan dat ook nimmer ontlenen aan het volk. 

ARTIKEL 4 
De overheid zal ook in haar ambt naar Gods wet geoordeeld worden 
en heeft als Zijn dienaresse voor de naleving van deze wet zorg te 
dragen. Daarom is zij onder meer geroepen: 
a. strafbaar te stellen de ontheiliging van Gods naam en dag; 
b. de eed te eisen; 
c. tegen te gaan het misbruik van sterke drank; 
d. te waken voor de openbare zedelijkheid op wegen en in publieke 

gebouwen; 
e. de Staatsloterij af te schaffen; 
f . in alle samenkomsten te verbieden het verbreiden van beginselen, 

die de ere Gods en het gezag der overheid aanranden; 
g. lijkverbranding te verbieden. 

ARTIKEL 5 
Uit wetgeving en bestuur verwijdere de overheid alles, wat de predi-
king van het Evangelie belemmert of krenkt; zij bescherme de kerke  
Christi  en behandele haar naar haar eigen rechten, waarin de kerk 
wei is onderscheiden van alle vereniging. 

ARTIKEL 6 

De rechtspraak geschiede naar de beginselen, gebouwd op het in de 
Heilige Schrift geopenbaarde recht des Heeren. De overheid draagt 
het zwaard niet tevergeefs. Zij is van God geroepen het kwaad te 
straffen, opdat het geschonden recht worde hersteld. Dit geschonden 
recht vordert rechtvaardige, maar ook rechtmatige straffen; dien-
overeenkomstig roept het recht tot wederinvoering van de doodstraf. 
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ARTIKEL 7 

De overheid heeft te helpen bij het verwerven van een behoorlijk 
bestaan en te beschermen die delen en standen van ons volk, die in 
de maatschappelijke strijd dreigen te bezwijken. Armenzorg blijve 
echter in de eerste plaats aan kerkelijke en partikuliere instellingen 
overgelaten. De overheid late die instellingen geheel vrij haar arbeid 
zelf te regelen en grijpe in die regeling dan ook nimmer in. 

ARTIKEL 8 

Op de overheid rust de zorg voor de openbare gezondheid van het 
volk; zo verhindere zij de verontreiniging van het water en de open-
bare weg en van de dampkring; zij hoede tegen uitbreiding van be-
smettelijke ziekten, wanneer en waar die voorkomen, met zulke midde-
len als tegen het Woord Gods niet strijden (afzondering, ontsmet-
ting). Zij dwinge echter niet tot een kunstbewerking aan den lijve 
(geen vaccinatie dus), waardoor èn de vrije beschikking over eigen 
lichaam èn over dat zijner kinderen èn de vrijheid der conscintiën 
wordt gekrenkt. 

ARTIKEL 9 

De Staatkundig Gereformeerde Partij verklaart zich tegen verplichte 
verzekering en mitsdien ook tegen de sociale dwangverzekerings- 
wetten. 

ARTIKEL 10 

De overheid drage er zorg voor, dat het onderwijs in zijn verschillen-
de vormen overeenkomstig Gods Woord zij. Zij ga derhalve tegen, 
dat met staatshulp en belastinggeld een groot deel van het opkomend 
geslacht buiten de kennis van de Heilige Schrift wordt onderwezen. 

ARTIKEL 11 

Haar ambt oefent de overheid uit onder medewerking van het volk. 
Die medewerking wordt verkregen door het kiesrecht zoveel mogelijk 
aan alle kringen van ons volk toe te kennen. De S.G.P. staat een 
organisch kiesrecht voor, dat rekening houdt met het gezin als cel 
der samenleving. 

ARTIKEL 12 

Vrouwenkiesrecht echter strijdt met de roeping der vrouw en stem-
dwang met de vrijheid der burgers. 

ARTIKEL 13 

De overheid bescherme de rechten van de arbeid zowel voor patroon 
als arbeider. De verhouding van patroon en arbeider zij overeen-
komstig de regelen van Gods Woord. Derhalve worde staking en 
uitsluiting geweerd. 



ARTIKEL 14 
Staatsbemoeiing mag nimmer het partikulier initiatief drukken. De 
overheid doe haar bemoeiing zo klein mogelijk zijn en beperke het 
getal bezoldigde ambtenaren tot het onvermijdelijke, ook opdat de 
belastingen niet nodeloos worden verzwaard. 
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Bij regeling der belastingen worde rekening gehouden met de draag-
kracht der verschillende kringen des volks. 
De overheid zij op haar hoede tegen opzettelijke bevoorrechting van 
de ene volksgroep ten koste van de andere. 

ARTIKEL 16 
De overheid drage op doeltreffende wijze zorg voor de defensie des  
lands,  ook al hebbe zij te waken tegen tomeloze opdrijving der krijgs-
lasten. 

ARTIKEL 17 
De Staatkundig Gereformeerde Partij, betreurende het verbreken van 
de eeuwenoude band tussen Nederland en 1niië, aismedehet schenden 
van de belofte inzake het zelfbeschikkingsrecht, gedaan aan de Indi-
sche volkeren, met name aan de Republiek der Zuid-lukken, ver-
klaart zich voor een hechte band tussen Nederland, Suriname en de 
Antillen in het verband van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Zij acht het noodzakelijk, dat volgens de overeenkomst de bevolking 
van westelijk Nieuw-Guinea van het toegezegde zelfbeschikkingsrecht 
gebruik zal kunnen maken. 

ARTIKEL 18 
De Staatkundig Gereformeerde Partij, hoewel samenwerking van 
meerdere landen op verschillend gebied op zichzelf niet afwijzend, 
verklaart zich desniettemin voor het behoud der nationale zelfstandig-
heid en derhalve tegen de Europese eenwording onder een supra- of 
boven-nationale regering, waardoor de invloed van Rome en het 
humanisme sterk wordt bevorderd, het werk der Reformatie al meer 
zal worden afgebroken en het koningschap dreigt te worden gedegra-
deerd. 

ARTIKEL 19 
Welke regeringsvorm overigens ook goed moge zijn, voor ons land 
is het konstitutioneel koningschap, opgedragen aan het Huis van 
Oranje, de van God gegevene. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergaderingen te 
iVliddelburg, 24 april 1918; te Rotterdam, 3 augustus 
1921; te Utrecht, 5 april 1923 en 7 april 1926; te Rot-
terdam, 21 april 1927; te Utrecht, 10 mei 1950, 26 fe-
bruari 1958, 27 februari 1964 en 23 februari 1965. 

Namens het Hoofdbestuur:  
Ds,  H.G. ABMA, voorzitter 
Ir. C.N. VAN DIS, sekretaris 
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