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richt zich in verband met de a.s. verkiezingen tot U met een PROTESTAT1E), dat is: een. Openbaar 

Getuigenis voor de Waarheid Gods. 

t De norm voor de poUtIeke dienst 
liet G.P.V. gelooft en belijdt, dat de HEILIGE SCHRIFT de WIL GODS op volmaakte wijze heva1 
en dat de gehele manier van de dienst,  óók  van de politieke dienst, welke de DRIE-ENIGE GOD van  
alien  en een ieder eist, daarin uitvoerig is beschreven; 
en dat de DRIE FORMULIEREN VAN ENIGHEID, de officiële BELIJDENISSCERIFTEN van DE 
GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, cle lioafdsom daarvan leren. 

2. Tegen het huidige Regeerbeleid 
liet G.P.V. stelt zich krachtens zijn gebondenheid aan Schrift en Belijdenis TEGENOVER HET 
HUIDIGE REGEERBELEID, dat in ongehoorzaamheid aan het Woord des HEEREN in velerlei 
opzicht een nationale  catastrophe  dreigt te veroorzaken. 
Omdat deze Overheid het gezag van Gods Woord in Haar ambt niet erkent noch oefent, wordt de 
vrijheid van Haar onderdanen principiëel niet geëerbiedigd. 
Dat Regeerbeleid bergt het gevaar in zich, dat het leidt tot de totalitaire, bureaucratisch ingerich-
te ,,staat". 

3. Gezag en vrijheid 
Het G.P.V. gelooft, dat alleen de uitoefening van het: Overheidsgezag overeenkomstig Gods Woord 
de vrijheid der onderdanen beschermt tegen bandeloosheid, en omgekeerd de Schriftuurlijke en 
grondwettelijke vrijheid het Overheidsgezag behoedt voor tvrannie. - 

4. Eis en roeping in het heden 
liet G.P.V. komt tot U niet met een tot in bijzonderheden uitgewerkt verkiezingsprogram, doch ziet 
overeenkomstig Schrift en Belijdenis IN DE HUIDIGE SITUATIE HET VOLGENDE ALS DE EIS 
DES HEEREN voor onze Overheid en als de KORTE SAMENVATTING VAN DE ROEPING voor 
de volksvertegenwoordigers in de Staten-Generaal cm die eis bil de Overheid aan te dringen. 

) Het woord Prote.statie stamt uit de reformatietijd der ie eeuw. 
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Het G.P.V. gelooft dat het de roeping van onze Overheid is, overeenkomstig de grondwettelijke 
rechten, DE VRIJHEID VAN DE KERK VAN CHRISTUS te eerbiedigen; 
de STICHTING EN INRICHTING DER VRIJE SCHOLEN niet te belemmeren; Haar reglementering 
sian het Onderv te beperken, zodat ook aan dat Onderwijs noch dor de Overheid zelf noch via 
daar door internationale organisaties, als bijv. de U.N.E,S.C.O., humanistische methoden en inhou-
den worden opgedrongen en opgelegd. 

5 Overzeese Rijksdelen en Indonesié  
let G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is, inzake NIEUW-GUINEA en de staats-

rechtelijke regeling van de RIJKSDELEN SURINAME en DE ANTILLEN, alsook betreffende de 
eenmaal te kwader ure aanvaarde STAATKUNDIGE VERHOUDING TUSSEN NEDERLAND EN 
{NDONESIE, Haar grondwettig souverein gezag volledig te handhaven. 
Dit houdt onder meer in: het opkomen voor de rechten van nu onderdrukte minderheden, zoals Am-
bonezen en Indische Nederlanders. 

7 uitenJcindse politiek 
Het G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is, in Haar buitenlandse politiek ALLE 
MOGELIJKE MEDEWERKING te verlenen aan de VERWERKELIJKING van een INTERNATIO-
NALE RECHTSORDE, welke aan GODS WOORD is geformeerd; 
en met het oog op onze nationale veiligheid en welvaart VERDRAGEN EN OVEREENKOM-
STEN met BUITENLANDSE MOGENDHEDEN te sluiten en eenmaal gesloten ZE OOK NA TE 
SOMEN, met dien verstande, dat daardoor DE SOUVEREINITEIT VAN ONZE ORANJEKROON en 
DE NATIONALE ZELFSTANDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID van ons land niet worden  

an  tast. 

liet G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is, om terwille van de ongerepte hand-
hving van de Souvereiniteit van onze Oranjekroon en onze nationale zelfstandigheid en onafhan-
deljkheid zich met alle geoorloofde middelen te verzetten tegen het streven van die internationale 
)rganisaties, die uiteindelijk als zogenaamde supra-nationale organen de Souvereiniteit der deel-
ciemende Staten gedeeltelijk of geheel aan zich willen trekken, zodat nationale zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid te loor gaan. 
Want van heler harte medewerken aan  buy.  de ook door onze Overheid voorgestane sectorsgewijze 
beoogde FEDERALISATIE VAN EUROPA (economisch, militair en staatsrechtelijk) heeft tenge-
volge, dat onze Overheid de Haar door GOD verleende en dus van GODSWEGE te handhaven 
ZWAARDMACHT, welke toch het wezenlijke van Haar Overheidsbevoegdheid uitmaakt, UIT HA.N-
DEN GEEFT. 

9, Defensie 
Flat G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is, om niet mede te werken aan de vor-
ming van het heden geprojecteerde Europese Leger, maar om ons volk voor te houden, dat het 
zich OPOFFERINGEN moet getroosten, opdat onze Overheid een kwalitatief sterk en goed uitge-
rust NEDERLANDS Leger opbouwe, en wel op deze wijze, dat het geschikt is om voor een bepaald 
noodzakelijk en geboden krijgsdoel zich met de Legers van andere Mogendheden te verenigen en 
een strijdbare eenheid te vormen. Op deze wijze alleen kan worden verwacht, dat niet slechts onze 
buitenlandse maar ook onze binnenlandse militaire veiligheid in zelfstandigheid worden gewaarborgd. 



10. l3mnnenlands beleid 
Het G.P.V. gelooft, dat het de roeping van orrze Overheid is om, wat Haar binnenlands beleid be-
treft, OVER DE GEHELE LINIE TE BREKEN MET HAAR PLAN-POLITIEK, bij welke politiek 
wordt uitgegaan van de gedachte, dat aan de Overheid de directie over de maatschappij toekomt 
(ook wel ,,dirigisme" genoemd). 
In weerwil van het feit, dat deze Overheidspolitiek in de practijk niet wars Is van het compromis 
en een irrationalistische inslag heeft (eigen ,,beginsel" aanpassend aan wat voor het ogenblik nodig 
en nuttig lijkt), is zij toch staatssocialistisch en cor ivitisch gekleurd, daar zij steunt op de 
stelling, dat ,,de staat" de corporatie is, aan welke de opperste leiding van en het totale toezicht op 
het ganse volksleven toekomt (,,actieve cultuurpolitiek" geheten). 
Doch deze Overheidspolitiek is geen Schriftuurlijke gezagsoefening, zodat zij vanwege haar totali-
tair karakter het particulier initiatief op alle gebied verlamt en een ongeoorloofde beknotting van 
onze rechtmatige vrijheden met zich brengt. 

11. Monetaire Politiek 
Het G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is: 
onze nationale armoede voor ons volk niet te verbloemen; 
een einde te maken aan Haar schijnwelvaartspolitiek; 
een ernstige poging te doen om tot ,,gezond" geld te geraken, wat onder meer inhoudt: herstel van 
de zelfstandigheid van de Nederlandse Bank en opheffing van de Crediet-Contrôle; 
en een vrijer internationaal handelsverkeer stelselmatig en krachtdadig te bevorderen. 
Alleen daarvan zijn goede resultaten te verwachten voor onze nationale economie en voor de ver- 
sterking van de sociale zekerheid, 

12. 5ociaalEconomische Politiek 
Het G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is: 
de PUBLIEK-rechtelijke Bedrijfsorganisatie los te laten, teneinde de PRIVAAT- of BEDRI3FS 
rechtelijke te bevorderen en te sanctionneren, waardoor monopolievorming wordt tegengegaan; 
sociale voorzieningen een particuliere basis te doen behouden; 
de regeling der arbeidsvoorwaarden binnen het raam der wettelijke bepalingen aan het overleg 
tussen patroons en arbeiders of hun organisaties over te laten; 
de prijsvorming uiteindelijk niet langer door subsidie te hinderen; 
de middenstand de hem toekomende plaats en vrijheid te hergeven; 
de particuliere woningbouw te stimuleren; 
de belastingheffing voor het gevaar van herverdelings- of nivelleringspolitiek te vrijwaren; 
en tenslotte ook de dreiging af te wenden, dat mede door ondermijning van het PRIVAAT-recht 
de RECHTSPRAAK haar  on-afhankelijkheid verliest, door te gaan fungeren als sluitstuk van de 
Overheidspolitiek in dusgenaamde ,,rechtvaardige handhaving van de geleide economie". 

13. ftet ambt der Overheid en der onderdanen 
Het G.P.V. gelooft, dat het kortom HET AMBT VAN ONZE OVERHEID is, om in onderworpen- 
heid aan JezHristus, de Koning der koningen en de Heer der heren, naar uitwijzen van Zijn 

I Woord, ons volk voor te gaan in gehoorzame dienst des HEEREN en ons volk daartoe voor Haar 
I deel op te roepen, 

opdat Zij recht en gerechtigheid doe in Haar binnenlands regeerbeleid, 
en ook voor het internationale volkerenleven tot een zegen moge worden gesteld. 



En wij, Haar onderdanen, hebben DE SCHULDIGE PLICHT, om ons aan de Overheid te  ender- 
werpen.- 
belastingen te betalen; 
Haar eer en eerbied toe te dragen; 
Haar gehoorzaam te zijn in alle dingen, welke niet strijden tegen Gods Woord; 
voor Haar te bidden in onze gebeden, opdat de HEERE Haar wil leiden in a! Hare wegen; 
trouw te arbeiden; 
sober en ingetogen te leven; 
opdat onze Overheid Haar ambt met vreugde moge bedienen en het Haar gemakkelijk zij het Ko= 
ninkrijk van Jezus Christus te bevorderen en het goede voor Haar onderdanen te zoeken. 

I--*rri 
Het C.P.V. formuleert en concretiseert bij deze verkiezingen de voornoemde eisen tot hervorming 
van ons Overheidsbeleid, niet omdat het zijn motief en doel zoekt in nationale zelfstandigheid, ma-
teriële welvaart en burgerlijke vrijheid als waren dat de hoogste goederen van ons volk, maar om-
dat het als de rechte drangreden en het juiste oogmerk van Schriftuurlijke reformatie belijdt het 
herstellen en bestellen van HET RECHT DES HEEREN over ons volksleven. Hij immers heeft er 
recht op door ons gediend te worden. 
Het Gereformeerd Politiek Verbond roept ons gehele Nederlanse Volk op, om hem in deze, boven 
in het kort omschreven, Schriftuurlijke, en dies waarachtige NATIONALE POLITIEK te steunen. 
Opdat de Naam des HEEREN geëerd worde, ons volk zijn door GOD hem gewezen plaats moge 
behouden, bevestigen en met ere innemen, en onze nationale zelfstandigheid, onafhankelijkheid en 
welvaart temidden van vele nationale en internationale gevaren onder de inroeping van de hulp van 
de God des Verbonds ongerept 5'en bewaard blijven tot de toekomst van onze Heere Jezus Christus. 
Voor U en voor ons  alien  samen is immers nog van kracht het oude profetenwoord: ,,TOT DE 
WET EN TOT DE GETUIGENIS! VOOR WIE NIET SPREEKT NAAR DIT WOORD, IS ER GEEN 
DAGERAAD" (Jesaja 8 : 20), 
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