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1. Het 'ioord Clods is het ricb.tsnoer  voor  de Ovahcid, 

2, Be roofMerhe to.: der Kerk tegenover Ovor.lieid en  Vail:  moet 
ern:LïngJ:Ln. en, 

3. liet redoncic b  onset  karakter von Nederland words bewaard. 

4. De overheid is geroepen voor de zejfsbandjgheid von liet kijk in 
en buiten Europa te-weten, mede door de instandhouding vo.n leger, 
vloot en luchtnacht, Zij heet bet kijk positief te doen meewer-
ken in Ze gemeenschap der voi:eren en  near  vermogen hij te dragen 
ao.n de bot standkoning en den uitbouw van een internotionale 
neuhL;oorde. 

5. Dc  overheid vinde,  aim:  climie :lijke overheid, haar taak ten aan-
zien Veil du Overzuecohe Gebi odsdeelen in de handhaving en het 
herstel van gezgg  on  orde, in do bevordering van de inheemsche 
welvaart in het aclionpan van een nieuwen status van de inhecot-
cclie volkeren in  ht  Rijk en in do kerstening van het openbare  
IL  even, 

G. De kr otestantsuhe Linie erkent geen groopecring van het Nederland-
sche Volk in gelovigen en ongelovigen en verwerpt op bijbolscheri 
grond iedere pnincipicele anti. these tusechen menochen en monschon. 

7, In de vormen, von onze rationale cultuur in den hILeEdsben zin des 
woords (onderoij e kunst, wetenschap, radio, soort) moot in een-
drocb.b met hot gha:Ic volk de dienst Gods gezocht worden. 

S Op grond van do in Christus bepaalde waarde von den nonoch moet 
met kracht veer ;oocijai recht worden opgekomen, opdat ieder menech 
naar lichaam en geest de reirebu hubbe om zich in heb leven te 
verheugen.  

9. Het voile d:ionh gezien -be worden als een gemeenschap van werkers, 
waarin all: tunonstellingon tusochon werkgevers  on  werknemers, 
hoofd  on  i  on no mon, 3&jdelincn  on  plakblano moeten worden 
bestreden cii'. JeoorO woniur moet deelnemen in do verantwoordelijk-
heid  van zijn afbe idsgum o onsoWp, Do plicht tot en het recht op  
an  b cid VOfl I 0-duii' die werken I  one,  worde erkend. 

10. Bij de vraag naar  dc  taal: der Overheid op economisch terrein zij 
het :dLge:io:n bui eng dub oeni : richtsnoer, waarbij tot hot uiter-
ste lioweakt  word: teL1iieenid ooshoid. 
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