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Geroepen tot Gerechtigheid 
De RPF staat voor een rechtvaardige politiek. Handelen naar bijbelse normen leidt tot een 
rechtvaardige politiek. 
Alles wat de mens doet moet aan Gods geboden worden getoetst. Dat geldt ook voor de 
overheid. Omdat zij is geroepen tot gerechtigheid. 

Publieke gerechtigheid 
In de christelijke politiek is altijd gesteld dat het de taak van de overheid is de publieke 
gerechtigheid te dienen. De RPF wil in dat vanouds uitgezette spoor verder gaan. 
De overheid moet ieder mens en elke gemeenschap de kans geven zich optimaal te ontplooien. 
Wat daarvoor een bedreiging is moet worden geweerd. Daarom moet aandacht worden 
geschonken aan de bestrijding van vandalisme, criminaliteit en terreur. De roeping tot 
gerechtigheid verplicht daartoe. 

Zwakken, geringen en hulpbehoevenden 
De Bijbel staat er vol van dat aan verachten, vreemdelingen, armen en hulpbehoevenden recht 
moet worden gedaan. Aangezien God zich over de zwakken met name ontfermt zal die opdracht 
ook steeds weer aan de overheid moeten worden voorgehouden. 
Ieder kind moet onderwijs ontvangen, al naar gelang de aanleg. Ook het stimuleren van 
ontwikkelingshulp en het verkleinen van de kloof tussen rijke en arme landen is een eis van 
publieke gerechtigheid. 

Eerbiediging en ondersteuning van verantwoordelijkheid 
De overheid mag niet bevoogdend optreden. Waar mogelijk dienen eigen verantwoor-
delijkheden aan de mensen overgelaten te worden. De overheid dient die verantwoordelijkheid 
te respecteren en waar gewenst te bevorderen. Het gezin moet daarbij blijvend als hoeksteen 
van de samenleving in ere worden gehouden. 
Klassieke grondrechten als de vrijheid van godsdienst, van onderwijs en van vereniging moeten 
worden gewaarborgd. 

Beschermend recht 
Samen met de volksvertegenwoordiging maakt de regering wetten. Deze dienen er onder meer 
toe de burgers rechtsbescherming te bieden. De RPF zal niet nalaten de overheid erop te wijzen 
dat sommige wetten het recht tot een bedreiging hebben gemaakt. Het ongeboren kind krijgt 
geen absolute rechtsbescherming meer. Dat is publieke ongerechtigheid. Op dezelfde gronden 
ijvert de RPF vóór het keren van de gegroeide euthanasiepraktijk en tegen het experimenteren 
met menselijke embryo's en genetische manipulatie. 
Het geroepen zijn tot gerechtigheid brengt strijd met zich mee, die christenen in de politiek niet 
mogen schuwen. 



Natuur en milieu 
Lange tijd hebben we veel te weinig gezorgd voor de bescherming van natuur en milieu. We 
hebben eigen belangen nagejaagd, roofbouw gepleegd en energiebronnen onverantwoord 
geëxploiteerd. Dat alles ten koste van de natuur, het milieu, van de medemens in verre landen en 
ook ten koste van latere generaties. 
Deze ongerechtigheid moet worden omgebogen in de richting van gerechtigheid. De overheid 
moet de mens beschermen tegen zijn egoïsme en hem aansporen zich als rentmeester te 
gedragen. Dat moet op alle terreinen. 
Het herstel en het bewaren van de natuur vraagt een prijs waarvan de lasten op rechtvaardige 
wijze over de burgers moeten worden verdeeld. 
De RPF vreest dat te gemakkelijk louter technische oplossingen worden gebruikt om de 
problemen te lijf te gaan. Vanuit het oogpunt van publieke gerechtigheid moet de milieu-
problematiek bij de bron worden aangepakt: het menselijk handelen moet veranderen. 

Integrale gerechtigheidspolitiek 
De RPF wil zich niet beperken tot enkele geselecteerde politieke thema's. De gerechtigheids-
politiek is integraal. Ze betreft alle beleidsvelden. Gerechtigheidspolitiek staat tegenover 
welvaartspolitiek, waarin alleen oog is voor wat de mens zelf zoekt. God dienen is welvaren. 
Gerechtigheidspolitiek vraagt om een nieuw beleid: een rechtvaardige sociale politiek, een 
gezond milieu, een genormeerde economie en technologie, een verantwoorde gezondheids-
zorg, een goede werkgelegenheidspolitiek, handhaving van wet- en regelgeving, integrale 
ontwikkelingshulp, de bescherming van het leven, behoud van vrede en veiligheid, de volledige 
vrijheid om God te dienen en een gezond financieel overheidsbeleid. 

De gerechtigheid van het Rijk Gods 
In en met Christus, door Zijn kruisdood, is de gerechtigheid van God gekomen. In het besef van 
diepe afhankelijkheid van de zegenende God wil de RPF ook de gerechtigheid van het 
Koninkrijk Gods op het terrein van de staat zoeken. 
Vanuit die gezindheid doet de RPF vrijmoedig een beroep op U om de RPF te steunen, 



Dit zijn de RPF kandidaten op 6 september as. 

1) M. Leerling, Huizen 

2) Drs.  N.C. van Velzen, Barneveld 

3) A.P. de Boer, Nijkerk 

4) Drs.  A.G. Knevel, Bussum 

5) Drs. J.H. ten Hove, Katwijk 
6) Mw. Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten,  Veenendaal  
7) Mr. A. Rouvoet, Maarssen 

8) Prof. Dr.  Ir.  E.  Schuurman,  Breukelen 
9) J.J. Frinsel, Montfoort 

10) G.P.A. Beukema, Amsterdam 
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