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De toekomst is meer dan ooit in donkere wolken gehuld. Dezelfde 
dwalingen, maar dan meer in de gevolgtrekkingen ontwikkeld, 
doorwoelen de kerk en de staat en het hele lichaam van de maat-
schappij. Er zal gemaaid worden wat men gezaaid heeft. Hoe zal 
het lot van Nederland zijn? Is het bestemd om in grotere rijken 
opgenomen, en met verlies van zijn nationaliteit, opgelost te wor-
den, of is de hoop gegrond dat hetgeen afgestorven schijnt door 
hetgeen nog leeft met nieuwe levenskracht zal worden bezield? 
Dit is onzeker, maar ontwijfelbaar is het dat de historie van Ne-
derland, in vroeger eeuw bij uitnemendheid bevoorrecht, tot op 
deze dag aan de onbedrieglijkheid van de beloften en van de be-
dreigingen Gods getuigenis geeft; dat ook in volgende tijden het 
onderscheid zal gezien worden tussen de rechtvaardige en de god-
deloze, tussen degene die God dient en degene die Hem niet dient, 
en dat elke wisseling van straf of zegen een reden te meer zal ople-
veren om eenmaal ook het vervolg van deze bladzijde uit de ge-
schiedenis van de mensheid te beschrijven op de toon der dank-
baarheid en der aanbidding. "ik zal de daden des Heeren geden-
ken; ja ik zal gedenken uw wonderen van oudsher, en zal al uw 
werken betrachten en van uw daden spreken: o God, uw weg is 
in het heiligdom; wie is een groot God gelijk God! De Heer ver-
breekt de gedachten der volken; maar de raad des Heeren bestaat 
in eeuwigheid; de gedachten zijns harten zijn van geslacht tot ge-
slacht; welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is." 

(Slotparagraaf - nr. 1105 - van  Mr.  G. Groen van Prinsterers 
"Handboek der Geschiedenis van het Vaderland"). 



Toekomst 
voor Nederland Volgens eZ0h1  

het bij de komende verki 
zingen gaan om drie grote 
blokken, de PvdA, de VVD 
en het CDA. Een stem op één 
van die blokken zou bepalend 
zijn voor de toekomst van 
land en volk. 
Natuurlijk is hier niets van 
waar. Als de grote blokken 
het voor het zeggen hadden 
zou de politiek ontzaglijk veel 
ruwer worden en zou de toe-
komst voor Nederland 
donker zijn. 
Er is echter ook een andere en 
betere richting. Dat is de rich-
ting van de nationaal-gerefor-
meerde of nationaal-christe-
lijke politiek. 
De bedoeling van deze poli-
tiek is te leven en te streven in 
dienst van God en tot Zijn 
eer. Dat staat ook in ons 
volkslied, het Wilhelmus. Het 
is dan ook nationale politiek. 
Deze richting heeft in ons 
land diepe wortels. 
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Bedreigde vrijheid Kabinet-Den 
Ons land behoort tot dat 
kleine deel van de wereld, 
waar de mensen in geestelijke 
vrijheid kunnen leven. Bo-
vendien is er een uitgebreid 
stelstel van sociale voorzie-
ningen, zodat niemand die 
zonder werk is, of ziek, tot 
armoe vervalt. Het gaat hier 
niet toe als in de Sovjet-Unie. 
Daar wordt iemand die enkele 
maanden zonder werk is, als 
een luilak en vijand van de 
staat opgepakt en in een 
werkkamp gesloten, zoals 
Amalrik onthulde. Maar het 
bezit van deze sociale zeker-
heid, vrijheid en vrede is nu 
onzeker geworden. De maat-
schappelijke misstand van de 
werkeloosheid, die niet los-
staat van het waardebederf 
van onze guldens, heeft om 
zich heengegrepen. Boven-
dien wordt het deel van de 
wereld waartoe wij behoren, 
bedreigd door de macht van 
de Sovjet-Unie. Zij versterkt 
voortdurend haar militaire 
strijdkrachten. Haar macht 
dringt op en is bijna allesom-
vattend.  

Het kabinet-Den Uyl heeft in 
de afgelopen jaren te weinig 
gedaan om ons volk meer 
zekerheid voor de toekomst te 
geven. Door de waardedaling 
van het geld daalt ook de 
waarde van veel pensioenen. 
De torenhoge financieringste-
korten van de regering maken 
onze toekomst steeds moeilij-
ker. Bovendien wordt de eco-
nomische ontwikkeling van 
ons land geremd, want de 
regering twijfelt aan het doel 
ervan. Zij is in de milieupro-
blemen vastgelopen, omdat 
zij niet erkent dat ieder mens 
op aarde Gods rentmeester 
moet zijn. 
Ze heeft de wet veranderd om 
het gebruik van softdrugs vrij 
te laten. Ze heeft niet weten te 
verhinderen dat ons land het 
meest beruchte centrum voor 
verdovende middelen in 
West-Europa is geworden. 
Ze beschermt het gezin on-
voldoende o.m. doordat ze 
aan andere manieren van 
samenwonen gelijke rechten 
wil geven als aan het gezin. 
Het kabinet wil verder het On-
derwijs zo veranderen, dat het 
dient voor de gelijkmakerij 
van bekwaamheden. Daar-
door is het onderwijs niet 
langer vrij en afgestemd op de 
behoeften van de maatschap-
pij. De besturen van scholen 
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voor christelijk onderwijs die 
geen revolutie willen doen on-
derwijzen, voelen zich be-
dreigd in hun vrijheid. 
Ook is er weinig tegen ge-
daan, dat de mensen geen lust 
meer hebben in het zware 
werk. Daarom wordt het 
zware werk aan buitenlandse 
arbeiders overgelaten. Maar 
dan blijft dit werk ook altijd 
onderbetaald. 
Verder zijn onze noodzake-
lijke en afgesproken defensie-
plannen niet uitgevoerd. 
Daardoor worden we een ge-
makkelijk doelwit van buiten-
landse machtsconcentraties. 
Daarmee bedoelen we in de 
eerste plaats Rusland. Maar 
ook andere sterke landen zul-
len de Nederlanders als twee-
derangs mensen behandelen. 
Het kabinet heeft zich wèl 
sterk gemaakt om de greep 
van de overheid op het maat-
schappelijke en economische 
leven te versterken waardoor 
particuliere instellingen en be-
drijven in een positie van af-
hankelijkheid zijn gebracht 
en eigen initiatief en verant-
woordelijkheid worden afge-
remd. 

Ondermijning van geestelijke 
kracht 
Het is niet voldoende als wij 
tegen de militaire en politieke 
dreiging uit het Oosten alleen 
onze militaire defensie zou-
den versterken. Dat is nodig, 
maar nog eerder komt onze 
geestelijke defensie. 
We leven in een tijd waarin 
het met het geloof in God en 
met de praktische toepassing 
van dit geloof in de samenle-
ving snel achteruit gaat. Som-
migen willen een dialoog met 
het Marxisme en anderen 
gaan rond als apostelen van 
de twijfel. Zij ondermijnen 
het vertrouwen. 
De grote blokken van VVD 
PvdA en CDA kunnen dit 
niet tegengaan. Integendeel: 
PvdA en VVD willen door 
een revolutionair democrati-
seringsproces, dat de mens op 
de troon van God zet, Gods 
naam uit het openbare leven 
stoten. 
Minister Van Agt en het CDA 
gingen dit te weinig tegen. 
Toen het kabinet de bede tot 
God uit de troonrede had 
weggelaten, praatte de heer 
Van Agt dat goed. Hij zei dat 
God tè verheven is om zich 
met de kleinmenselijke zaken 
van de politiek te bemoeien. 
Zo leverde hij minister Den 
Uyl de argumenten voor diens 
onchristelijke politiek. 



Het kan zijn dat God het licht 
van de waarheid uit ons land 
terugtrekt. Er is genoeg 
aanleiding voor. De ARP en 
de CHU geloven niet meer in 
hun eigen toekomst. Bij de 
komende verkiezingen zal 
men hun namen op het stem-
biljet niet meer tegenkomen. 
Ze zijn opgegaan in het CDA, 
waarvan de vanouds weinig 
principiele KVP de 
hoofdmoot vormt. 
Erger dan het verdwijnen van 
oude, eenmaal vertrouwde 
namen is het wegsterven van 
werkelijk christelijke politiek. 
Dit stervensproces was al een 
hele tijd gaande. Nu de drie 
partijen op één CDA-lijst sa-
mengaan zal de terugtocht op 
principiële punten versneld 
voortgaan en valt te vrezen 
dat de stem van het Evangelie 
in deze groepering verder zal 
verstommen. Zolang christe-
lijke partijen niet opkomen 
voor de betekenis van God 
drieënig in het politieke leven, 
kunnen ze ons land niet uit de 
moeite helpen. Want Gods 
wet is het richtsnoer en de 
steun van het gezag, en Zijn 
eer het doel van alle goede 
werken. 

Sterkt de slappe handen 
Gelukkig kan er in ons land 
nog steeds op een christelijke 
manier worden gestemd. Het 
GPV wil door een nationaal-
gereformeerde politiek, dus 
door een nationaal christe-
lijke politiek een hoopvolle 
toekomst voor ons volk aan-
wijzen. Het wil ook door 
het verkiezingsprogram 
een overeenkomstig beleid 
voor de regering aanwijzen. 
Op die manier kunnen volk en 
regering het perspectief zien 
van een nieuwe economische 
ontwikkeling en van de goede 
beveiliging van ons land. Al 
ons werken moet één bezie-
lend doel dienen: dat we pro-
beren een sieraad onder de 
volken te worden, om daar-
mee eer te geven aan de grote 
Naam van God, die ons land 
zo wilde bevoorrechten. Zo 
wordt Christus' Rijk 
gebouwd. 
We willen door een politiek 
die op dit perspectief mikt alle 
slappe handen weer sterken 
en alle knikkende knieën weer 
doen strekken. Doordat er zo 
bezieling in ons land komt, 
zal er ook vaart komen in de 
stagnerende machinerie van 
onze maatschappij. 



Onze toekomst in dienst van 
de Allerhoogste 
Maar het gaat niet alleen om 
die politiek zelf. Het gaat er 
ook om, dat die politiek 
gedragen wordt door een 
christelijke wereldbeschou-
wing, die eerlijk is en die uni-
verseel is, dat wil zeggen dat 
ze geldt voor alle mensen van 
welke geboorte ze ook zijn en 
welk verleden ze ook hebben. 
Die wereldbeschouwing moet 
terrein winnen in ons 
volksleven. 
Het is daarvoor nodig, dat er 
als het ware een goede poli-
tieke zendingsactie wordt ge-
voerd, een goede politieke 
propaganda in dienst van de 
Allerhoogste binnen de rijen 
van ons volk. Daardoor kan 
er een vonk door ons land 
slaan. Ons volk moet weige-
ren verder aan de lijn gehou-
den te worden in een dagelijk-
se sleur, die alleen maar leidt 
tot onverschilligheid en onte-
vredenheid, zonder echte 
vreugde en edele geestdrift. 
Het is nodig dat er een nieuwe 
veerkracht in ons volk ont-
staat, en een nieuw gevoel van 
verbondenheid, waardoor wij 
elkaar in goede saamhorig-
heid willen helpen. En ook is 
het nodig dat onze ministers 
een goede voorlichting zullen 
geven, die meteen voor ieder 
een bemoediging is. Daarbij 
zullen zij onze grondwet in 
acht nemen en ieders per-
soonlijke en geestelijke vrij-
heden erkennen. 

Onze strijd tegen alle neutra-
lisme in onze samenleving is 
daarop gericht. Zowel de 
enkelingen als de groeperin-
gen uit ons volk moeten hun 
hoge bestemming en de waar-
heid waarmee zij te maken 
hebben, kunnen aflezen uit de 
instellingen van onze staat en 
uit de daden van onze rege-
ring. Op de niet-neutrale, 
christelijke staat rust de plicht 
zijn doelstellingen zo te kie-
zen en te formuleren, dat deze 
overeenkomen met het hoog-
ste doel van de mens als bur-
ger van onze samenleving. 
Dat doel is, dat er een welom-
schreven ontwikkeling en een 
welomschreven orde in deze 
wereld zullen worden zicht-
baar gemaakt, die in het teken 
zullen staan van het kruis 
waardoor de Zoon van de 
Allerhoogste de dood heeft 
overwonnen. Dat doel zal de 
mens ook herinneren aan de 
fontein van kracht en ver-
troosting die hij kan krijgen. 
Dit doel kan niet verbleken en 
tot een levenloze zaak 
worden, omdat God het leven 
zelf is, die het begin en het 
einde van de wereldgeschie-
denis bepaalt. 
Voor dat doel te werken, ons 
land in die vaart op te stuwen, 
gezamenlijk als volk van 
Nederland dat te beleven, dat 
is het hart van onze nationale 
christelijke politiek. Dat geeft 
toekomst voor Nederland. 
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Het volledige 
verkiezingsprogram 
is verkrijgbaar bij: 

het secretariaat 
van het G.P.V. 
Postbus 439 - Amersfoort 
Tel. (033) - 34333 
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