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SGS

In de nacht van 1 februari 1953 

werd de vloed versterkt door 

springtij. De woedende noord-

westerstorm dreef het water 

tot extreme hoogten aan de 

zuid-westelijke dijken. De wa-

tersnoodramp die ons land trof, 

eiste 1835 keer aan één mens 

het leven. 

Hoog in de lucht werd op 17 juli 

jongstleden de MH 17 doorboord 

door meerdere projectielen. Het 

neerstorten kostte 298 keer aan 

één mens het leven. 

De christenvervolging woedt volop. Verdreven van huis en 

haard en uit de bekende omgeving, op de vlucht naar het 

onbekende. Uiterst onzeker of deze onbekende bestem-

ming wordt bereikt. Velen vrezen dat de klauwen van de 

achtervolgers of de ontberingen tijdens de vlucht moet wor-

den betaald met het eigen leven. Deze strijd wordt betaald 

met een onbekend aantal mensenlevens.

Terugblikkend op 2013-2014 moeten we opmerken dat er 

ontzettend veel is gebeurd. Mondiaal, lokaal en in gezinnen 

en families. Bij springtij vallen een aantal zaken samen. De 

stand van de zon en de maan. Als er dan ook nog een storm 

woedt, is geen mens daartegen bestand en moeten we hui-

veren.  

 De christen in de seculiere samenleving stond als thema 

centraal voor ons als SGS. In dit informatieblad kunnen we 

samen terugblikken. Naast afwisseling tussen thema en de-

bat hebben we voor het eerst, dankzij een speciale gift, een 

debatmiddag voor alle groepen 8 van de basisscholen geor-

ganiseerd. En wel in de raadszaal van ons gemeentehuis. Zo 

hopen we bij te dragen aan het kweken van bewustwording. 

Op de jaarvergadering van 17 januari hebben bestuurs-

leden Willem Bisschop, Roelof Mulder en Harm Dons hun 

bestuursfunctie overgedragen aan Dirk Compagner, Arjan 

Dons en Niklas de Boer. We willen de scheidende bestuurs-

leden hartelijk bedanken voor hun inzet. We willen de aan-

getreden bestuursleden een hartelijk welkom en een goede 

tijd in ons midden toewensen. 

Vooruitblikkend op Deo Volente het seizoen 2014-2015  ho-

pen we de internationale politiek en de spanningen die er 

heersen voor het voetlicht te brengen. Een bezinnend arti-

kel kunt u verderop vinden. In het totale wereldgebeuren 

kunnen we ook springtij opmerken. Oorlogsgeweld en wa-

pengekletter als brandhaarden op dit wereldrond. Besmet-

telijke ziektes die om zicht heen grijpen.  We hopen op de 

thema-avonden hier, samen met u, uitgebreider bij stil te 

staan. 

Daarnaast zal het komend voorjaar in het teken staan van 

de te houden verkiezingen voor de leden van de Provinciale 

Staten en het waterschap Groot Salland. Ook hopen we in-

vulling te geven aan het debat. Op D.V. 13 november hopen 

we opnieuw een debat te organiseren voor de groepen 8 

van de basisscholen. 

Springtij kan wereldwijd worden opgemerkt. Ook kan het 

worden ervaren in de gezinnen, huwelijken en het persoon-

lijk leven. Wat kunnen omstandigheden in korte tijd totaal 

anders zijn. Alles wat vaak als vanzelfsprekend wordt erva-

ren kan plotseling heel ver weg lijken. 

In het ziekenhuis te Groningen ontmoetten we een jongen 

van 11 jaar. In zijn lichaam was sprake van springtij. Ver-

krampingen van spieren waren een gevolg van een afwijking 

in zijn zenuwstelsel. Hij leefde voortdurend onder spanning 

en leed veel pijn. In de nacht van 13 op 14 augustus over-

leed hij. De artsen moesten machteloos toezien hoe ze de 

strijd verloren. Toch mocht hij ondanks de geleden pijnen 

een ander Uitzien kennen. Er lag voor hem een belofte die 

hij ook  opmerkte bij het zien van de regenboog. Een teken 

van Gods trouw. Dat noemde hij: “Beloofd is beloofd”.

 

Wanneer in uw, jouw en mijn leven springtij wordt ervaren, 

dat dit dan zal doen uitdrijven naar Hem, Wiens vinger de 

geschiedenis schrijft. Hem loopt het niet uit de hand. Hij 

geeft nog genadetijd. Koop dan, om niet!

Roelof Slager

Springtij
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Een gezinsblad plaatste enkele weken geleden een column 

waarin het begrip ‘komkommertijd’ als rode draad door de 

tekst liep. Komkommertijd. In een vakantietijd met weinig 

nieuws van betekenis kan een denkbeeldige poema op de 

Ginkelse Hei dan zomaar tot groot nieuws uitgroeien.

Anders dan in 2005 is er in 2014 geen sprake van een poema-

alarm. Irak en Syrië zijn ondergedompeld in een wrede bur-

geroorlog. Onder leiding van de Verenigde Staten ondernemen 

Westerse en Arabische landen actie om de nietsontziende Is-

lamitische Staat te stuiten. Israël voert in de Gazastrook oor-

log tegen Hamas. Een politiek verdeeld Oekraïne vecht tegen 

door Rusland gesteunde opstandelingen in het oosten van het 

land. Vlucht MH17 van Amsterdam naar Kuala Lumpur wordt 

uit de lucht geschoten. Een ebola-epidemie houdt Liberia en 

westelijk Afrika in de greep. Gewetenloze smokkelaars zet-

ten Afrikaanse emigranten die in Europa hun geluk zoeken, in 

gammele boten de Middellandse Zee over.

Afgelopen jaren stonden in het teken van de economische cri-

sis. Het is een herkenbare crisis, die valt te herleiden tot oor-

zaken die overheden, het bedrijfsleven en burgers zelf hebben 

veroorzaakt en ook moeten zien op te lossen. De zojuist ge-

geven ontwikkelingen raken ons land op een andere manier. 

Lang heeft Nederland zich lang veilig gewaand op een eiland 

van rust in een vredig Europa. De conflicten aan de randen van 

het continent raakten ons niet rechtstreeks. Zo vond de moord 

op de mannen van Srebrenica plaats in het decor van een on-

begrepen Balkanoorlog die zich ver van ons bed afspeelde.

De onbeschaamde afbraak van onze krijgsmacht, waar ook 

honderd miljoen euro extra geen eind aan maakt, getuigde 

van een vals gevoel van rust. Door het conflict in Oekraïne rijst 

echter het besef dat botsende ambities van de Europese Unie 

en Rusland onze veiligheid rechtstreeks beïnvloeden. Neder-

land is gedwongen antwoorden te formuleren op strategische 

geopolitieke vragen die meer behelzen dan het bieden van hu-

manitaire hulp hier en het sturen van een vredesmissie daar. 

Ook de drama’s met de bootvluchtelingen roepen indringend 

de vraag op welke grenzen Den Haag wil trekken en welke in-

vloed kan worden uitgeoefend op de eigen landsgrenzen.

Met het verschijnsel Jihadgangers van eigen bodem komen de 

oorlogen in het Midden-Oosten plotseling heel dichtbij. 

Wat te doen met betrokken en bevlogen burgers in bezit van 

een Nederlands paspoort wanneer ze van hun missionaire 

werkzaamheden uit Syrië en Irak terugkeren? Tegenover het 

inzicht dat deze terroristen keihard moet worden aangepakt, 

staat de aanname dat het bieden van begeleiding, werk en een 

woning de beste wijze is om verdere radicalisering van deze 

misleide mensen te stuiten.

Voor het bestrijden van het kwaad bij de bron zelf mag Neder-

land meteen niet afzijdig blijven. Bij de burgeroorlog in Syrië 

kon Nederland volstaan met het geijkte gebaar van het statio-

neren van een Patriot-batterij in Turkije. Niet te lang overigens, 

want daarvoor heeft ons land niet de benodigde capaciteit. Nu 

de zelfbenoemde Islamitische Staat –die volgens gerespec-

teerde koranuitleggers als de Amerikaanse president Obama, 

de Britse premier Cameron, de Franse president Hollande 

en in hun kielzog onze regering niets met de islam van doen 

heeft– als een kleverig spinnenweb over Irak en Syrië wordt 

uitgebouwd, wordt dat anders. Het is beschamend te verne-

men dat Nederland niet welkom was bij de te vormen alliantie 

tegen IS, zolang het weer voor een dubbeltje op de eerste rang 

wilde zitten.

In de nieuwe internationale verhoudingen komt Nederland er 

niet meer vanaf met het leveren van helmen en scherfvesten 

aan de Koerden. Er moeten keuzes worden gemaakt die verder 

reiken dan het voeren van debatten over een tiende procent-

punt meer of minder ontwikkelingshulp. Deze heftige zomer 

heeft Nederland weggevoerd van de vrijblijvendheid.

S. de Jong

Soms heeft het er wat van weg, dat alle conflicten in het Mid-

den-Oosten zijn te herleiden tot de onderdrukking van Pales-

tijnen door Israël. Een Palestijnse staat, liefst van de Middel-

landse Zee tot over de Jordaan met alle land daartussenin, zal 

vrede brengen. In ons land vinden rauwe pro-Gaza-betogingen 

plaats. Progressieve politici en verlichte theologen roepen in 

keurige advertenties in kranten op tot optreden tegen Israel. 

Het boycotten van Israelische producten komt in zwang. Am-

per zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog laait het antise-

mitisme wereldwijd op, ook hier. Joden worden in Nederland 

bedreigd, kunnen niet overal meer ongehinderd over straat 

gaan. Van alle internationale ontwikkelingen die ervoor zor-

gen dat deze zomer geen komkommertijd is geworden, is dit 

nog wel een van de meest verontrustende.
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“Alweer een acceptgiro van de SGPJ? Maar ik heb toch pas al 

mijn contributie voldaan? Was dat van de plaatselijke vereni-

ging of toch van de landelijke?” Mogelijk komen deze vragen 

je niet onbekend voor. Het kan zo maar zijn dat je 2 of 3 keer 

per jaar contributie moet betalen aan ‘een’ SGP-geleding. Mo-

menteel zijn er zowel binnen de moederpartij als binnen de 

SGPJ meerdere afdelingen die afzonderlijk hun contributies in-

nen. Geen kwade zaak op zichzelf, maar wel verwarrend voor 

jou als lid. Je had tenslotte toch al je contributie betaald?

Dit is één van de elementen die door de SGP-Jongeren (SGPJ) 

als nadelig wordt ervaren aan de huidige opzet van haar le-

denstructuur. Op de algemene ledenvergadering (ALV) van 20 

juni 2013 is daarom besloten een externe en onafhankelijke 

commissie te benoemen die de opdracht kreeg de huidige le-

denstructuur van de SGPJ te analyseren en indien nodig een 

advies uit te brengen ten aanzien van een nieuwe ledenstruc-

tuur. In dit artikel willen we jou als lokaal en mogelijk ook als 

landelijk lid informeren over de op handen zijnde wijzigingen.

Huidige ledenstructuur

De huidige ledenstructuur van de SGPJ ziet er uit zoals in de 

rechter afbeelding. We kunnen hierin zien dat de ledenstruc-

tuur van de SGPJ uiteenvalt in twee delen, te weten de Ver-

eniging Landelijke SGP-Jongeren (VLSJ) en de lokale verenigin-

gen, zoals die in Staphorst. Jongeren die lid willen worden van 

de SGPJ kunnen dat dus worden via een lokale vereniging en 

via de landelijke vereniging. Vanwege een aantal redenen, die 

voortkomen uit het uitgevoerde onderzoek door de commissie, 

is de SGPJ echter van plan de huidige ledenstructuur om te zet-

ten in een nieuwe structuur. De belangrijkste redenen hiervoor 

staan op de volgende pagina’s weergegeven.

1.  Dubbele ledenstructuur en daardoor gemiste subsidie

De dubbele verenigingsstructuur, zoals hierboven beschreven, 

is enorm complex en ondoorzichtig. De meeste leden weten 

niet van welke vereniging zij nu lid zijn. Bovendien geldt dat 

wanneer je van beide lid bent, je ook nog eens twee keer 

contributie betaalt. Het moeilijkst uit te leggen is echter dat 

leden in ieder geval lid moeten zijn van de VLSJ. Vanuit de 

SGPJ gezien levert dat namelijk de meeste voordelen op. Onder 

alle jongerenorganisaties van politieke partijen wordt jaarlijks 

een som geld uitgekeerd in de vorm van een subsidie. Deze 

subsidie wordt echter uitgekeerd naar het aantal leden dat zich 

via de VLSJ bij de SGPJ heeft aangesloten. Het nu veel voorko-

Blik op de wereldpolitiek 

Weg van de vrijblijvendheid
 Optie of noodzaak?

Ledenstructuurwijziging SGPJ

13 november 2014
Gemeentehuis Staphorst

Debatmiddag voor basisscholen 

o.l.v. burgemeester Alssema

28 november 2014
Partycentrum ‘De Vijverhoeve’ 

(Noordelijke ruitenweg 12, Zwolle)

Debat ‘jihadisme’ tussen Kees van der Staaij, 

Harry van Bommel (SP) en Dennis Pastoor 

(Open Doors)

Inloop vanaf 19.30. Aanvang om 20.00. 

15 januari 2015
SJOS-gebouw (E. Wubbenlaan 57, Staphorst)

Verleden en heden van de SGP, de geschiede-

nis en actuele ontwikkelingen van de SGP, 

Bas van der Vlies

6 maart 2015 (locatie volgt)

Oog op de Provinciale Statenverkiezing, Peter 

Schalk (Lijsttrekker Eerste Kamer, SGP)

... maart 2015 (locatie volgt)

Thema-avond, spreker volgt

Agenda

Kijk voor de actuele agenda op www.sgpj.nl/afdelingen/staphorst

Voor alle data geldt 

Deo Volente. 

Jouw / uw aanwezigheid 

wordt erg gewaardeerd. 

Van harte welkom!



mende probleem is dat jongeren zich vaak alleen bij een lokale 

vereniging aanmelden, waardoor de landelijke SGPJ subsidie 

op die leden misloopt. Anderzijds geldt voor de lokale vereni-

gingen hetzelfde doordat er ook SGPJ-leden zijn die alleen via 

de VLSJ lid zijn van de partij en dus lokaal geen contributie 

betalen.

2. Stemrechten

Ten aanzien van de stemrechten binnen de SGPJ geldt momen-

teel dat de VLSJ net zoveel stemmen heeft als de lokale ver-

enigingen. Dit doet echter geen recht aan de huidige situatie, 

omdat de VLSJ dubbel zoveel leden heeft als alle lokale vereni-

gingen bij elkaar. Bovendien is het nu mogelijk dat individuele 

leden een ‘dubbel’ stemrecht uitoefenen, daar ze zowel lid zijn 

van een lokale vereniging als van de VLSJ. Ten derde geldt dat 

iedere lokale vereniging momenteel evenveel stemrecht heeft, 

ongeacht het aantal leden.

3. Activiteitsafname

Naast deze aspecten spelen ook het ‘stilvallen van’ en het ‘op-

richten van’ verenigingen een belangrijke rol. De maximumleef-

tijd van verenigingsleden zorgt ervoor dat bestuursvacatures 

niet altijd vervuld kunnen worden. Hierdoor neemt de activiteit 

van verenigingen af en loopt het ledenaantal terug. Tot slot 

blijkt dat jongeren het, vanwege de vele oprichtingseisen, zelf 

moeilijk vinden een lokale vereniging met rechtspersoonlijk-

heid op te richten. 

Vanwege deze meest belangrijke redenen is de SGPJ dan ook 

van mening dat een wijziging in de ledenstructuur noodzakelijk 

is.

Toekomstige ledenstructuur

De onafhankelijke commissie heeft in haar advies het voorstel 

ten aanzien van de ledenstructuur van de SGPJ gepresenteerd 

zoals in de onderstaande afbeelding staat weergegeven.

Haar visie is de VLSJ en de SGPJ samen te laten opgaan in een 

landelijke vereniging. Bovendien worden de lokale verenigin-

gen omgevormd tot lokale commissies. Hiermee worden de 

huidige verenigingen ontdaan van de eisen die verbonden zijn 

aan hun rechtspersoonlijkheid. Ook worden administratieve za-

ken landelijk geregeld en zullen de contributies landelijk geïnd 

worden. Bovendien geldt dat in deze situatie niet de lokale 

verenigingen maar alle individuele leden zelf lid zijn van de 

landelijke vereniging. 

Daar komt voor een aantal lokale verenigingen, waaronder die 

van Staphorst, de leeftijdsgrens om de hoek kijken. Landelijk 

bestaat de SGPJ voor jongeren tot en met de leeftijd van 28 

jaar. Dit is namelijk de maximale leeftijd waarover de over-

heid subsidie verstrekt aan jongerenorganisaties. Echter, om-

dat Staphorst van oorsprong een studievereniging kent en dus 

geen jongerenvereniging, is er nooit echt op die leeftijdsgrens 

gelet. Op de jaarvergadering in mei jongstleden hebben wij ge-

vraagd hoe met de categorie 28+ omgegaan zal worden onder 

de nieuwe structuur. Het bestuur heeft toen nadrukkelijk uitge-

sproken dat deze 28+ groep zeker moet blijven bestaan. Ten 

eerste vanwege kennis en ervaring en ten tweede vanwege de 

financiële steun die zij aan de SGPJ verlenen. Het bestuur heeft 

aangegeven dat deze leden mogelijk van de jaarlijkse contribu-

tie ontslagen worden, en hun lidmaatschap omgezet zal wor-

den in een donateurschap. Hoewel de termen dus veranderen, 

verandert er voor de betreffende leden in feite maar weinig.

In deze nieuwe ledenstructuur worden de zwaarste nadelen 

van de huidige structuur weggenomen. Ten eerste wordt de 

structuur transparanter, doordat leden rechtstreeks lid zijn van 

de SGPJ. Ten tweede zal de SGPJ over al haar leden subsidie 

ontvangen, doordat iedereen rechtstreeks aan de jongerenpar-

tij verbonden is. Ten derde krijgt ieder individueel lid stemrecht 

op de jaarvergadering. Dit zorgt ervoor dat verenigingen met 

meer leden ook meer invloed kunnen uitoefenen in het lan-

delijk SGPJ-beleid. Tot slot blijkt de maximum leeftijd van be-

stuursleden in een lokale vereniging te komen vervallen. Hier-

door wordt de continuïteit van deze afdelingen gewaarborgd.

Hoe nu verder?

Op de jaarvergadering van de SGPJ 10 mei 2014 werden vanuit 

de verschillende lokale verenigingen nogal wat vraagtekens ge-

plaatst bij deze nieuwe structuur. Vooral het financiële aspect 

blijkt nog een heikel punt te zijn. Bij het landelijk innen van 

de contributies ververvalt de rechtstreekse inkomstenbron van 

de huidige lokale verenigingen. De bedoeling is echter dit geld 

te verdelen over alle toekomstige commissies, waarbij iedere 

commissie een constant deel ontvangt plus een variabel deel 

per lokaal lid. 

Gevolgen voor jou

Samengevat kunnen we concluderen dat er voor de lokale 

leden weinig ingrijpende veranderingen ontstaan. Een posi-

tief punt van de structuurwijziging is het individueel stem-

recht, waardoor een grotere persoonlijke betrokkenheid bij 

het landelijk opereren van de organisatie ontstaat. Mogelijk 

zal ook de hoogte van het contributiebedrag veranderen 

vanwege het landelijk tarief. De hoogte van dit contributie-

bedrag moet echter nog nader worden vastgesteld. 

En verdere gevolgen? Die zijn er voor jou niet. Lokaal blij-

ven we als SGPJ en SGS gewoon opereren zoals we dat 

altijd gedaan hebben. Mogelijk in de toekomst als com-

missie en niet meer als vereniging. Onze insteek zal echter 

hetzelfde blijven: interessante avonden beleggen waar zo-

wel jongeren als ouderen zich thuis voelen. 

Allen van harte welkom op de avonden die wij in het sei-

zoen 2014/2015 speciaal voor jou beleggen!

76

Inleiding 

Tijdens de eerste avond van het seizoen 2013-2014, op 18-

10-2013, vond een debat plaats tussen Harm Jan Polinder, 

vicevoorzitter van SGPj, en Steven Middelkoop, jeugdwerk-

adviseur bij de HHJO. 

De avond werd geopend met het zingen van Psalm 79:4 en 

met het lezen van 1 Koningen 15, waarin wordt beschreven 

hoe een Israëlisch meisje bij Namaän in Syrië wees op de 

God van Israël. Zij durfde daar te getuigen en haar opmerkin-

gen werden gezegend. Hoe doen wij het op de plaats waar 

we zijn gesteld? Laten wij er in de praktijk van ons leven iets 

van zien dat het geloof ons drijft? 

Het gaat om bidden en werken: de krachten en kansen moe-

ten gebundeld worden, vanuit school, kerk en staat en we 

mogen dan ook geloven dat daar Gods zegen op zal rusten. 

Wij moeten het christelijk geluid laten horen en God wil dat 

zegenen; Hij staat voor niets. 

Bij ons zijn nu twee vertegenwoordigers van twee groothe-

den aanwezig. Verdragen die elkaar of sluiten ze elkaar uit? 

Het gaat om democratie versus de kerk.

Jan Kuijers legt de beide heren tien stellingen voor, waaruit 

duidelijke verschillen in opvattingen blijken, een boeiende 

start van deze avond!

Een dode God – Steven Middelkoop

‘De God van mijn jeugd is morsdood en ik verlang Hem niet 

meer terug.’

Dit is de nieuwe werkelijkheid, die van de ‘afschudders’: 

mensen van een jaar of 50-60 die de kerk afgeschud heb-

ben en nu wel een plaats hebben in de politiek. Zij kennen 

nog steeds een heimwee naar de samenkomst van mensen 

die de wereld willen veranderen, een nieuw soort geloof, 

gericht op de wereld, dat in plaats van het christelijk geloof 

is gekomen. Het is een godsdienst die gericht is op het eigen 

‘ik’. De mens wil zich gewaardeerd voelen en zich kunnen 

ontplooien. En daarbij willen ze niet spreken over zonde, ver-

geving en Jezus. Confronterend, ook voor ons. Want hebben 

wij wel het beste met de medemens, met Nederland voor?

Een andere categorie mensen zijn de ‘opschudders’. De Heere 

zei tegen Ezechiël: ‘zijn bloed zal Ik van uw hand eisen’ of ‘gij 

hebt uw ziel bevrijd’. Functioneren wij ook zo als wachter? 

Secularisatie

Kerk en politiek in debat
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Een christen moet een opschudder zijn, hij moet zijn verant-

woordelijkheid nemen in de samenleving en getuigen. Zijn 

we zo moedig dat we alleen durven staan? Zo moeten we 

actief dienend in de samenleving aanwezig zijn.

Dat dienen bestaat uit drie onderdelen. Als eerste het getui-

genis vanuit de kerk, dat moet veel meer tot uiting komen. 

Daarnaast moet op een nuchtere en professionele manier 

politiek bedreven worden, barmhartig en wijs, net als Jezus 

dat deed. Als laatste moeten we, zoals gezegd, een dienende 

houding hebben. Er zijn ons nog nooit zoveel mogelijkheden 

geboden vanuit de politiek als in de huidige tijd, denk bij-

voorbeeld aan de WMO, van waaruit heel goed een christe-

lijk geluid kan klinken. 

Als kerk zijn we relevant voor de samenleving, door een be-

ker koud water aan te reiken aan onze naaste. Hoe staat wij 

hierin? Is het een kwestie van pappen en nathouden of zijn 

we werkelijk getuigen? En hoe dan? 

Een eenzame samenleving – Harm Jan Polinder

Secularisatie, zelfredzaamheid en bedreigend, met als kern-

woord eenzaamheid, dat is de samenleving waarin we staan. 

Het heeft zijn wortel in een pure leegte. Soms is deze samen-

leving zelfs bijna anti-christelijk. Ondanks de zwarte bladzijden 

in de geschiedenis, was in vroegere eeuwen wel steeds de rode 

draad van het geloof zichtbaar. Maar nadat het christendom 

overboord gegooid is, is de identiteit verloren gegaan. Het an-

ker ligt in drijfzand, het houvast raakt verloren.

De kerk verliest steeds meer terrein, er is steeds meer verwe-

reldlijking. Het christelijk geloof: een doctrine? De macht van 

de duisternis heeft hier een grote rol in. In plaats van Christus, 

werd Pim Fortuyn als de messias gezien. Maar wat een klap 

was zijn dood, de mens werd weer op zichzelf teruggeworpen. 

De échte Messias daarentegen geeft houvast en hoop. Hebben 

wij dat anker, dat houvast, dat fundament? Anders zijn we net 

als ieder ander. Hoe duidelijk staat het beschreven in Psalm 

49: alles is wind. Al heb je macht, je kunt aan God geen los-

geld geven. 

De SGPj heeft hier een duidelijk 

antwoord op. Christelijke politiek 

is hard werken met gevouwen han-

den. En daarbij is het niet altijd zo 

helder als het lijkt, het blijft zoe-

ken naar de juiste weg. Het gaat 

om het uitstralen van vastheid, 

van liefde naar elkaar. De grenzen 

dichtgooien vs. herbergzaamheid: 

wat is barmhartiger? 

Ben je puur? Echtheid is heel belangrijk, het gaat erom of dat-

gene wat je zegt en doet vanuit je hart komt. We moeten een 

lichtend licht en een zoutend zout zijn. Evangelisatie is bedoeld 

vanuit de kerk, maar ook vanuit de politiek is daar vorm aan 

te geven, door uit te dragen dat er wél hoop en verwachting is. 

Christelijke politiek is Bijbels-genormeerde politiek, hoewel de 

Bijbel geen politiek handboek is. Je kunt je afvragen of we wel 

effect hebben op en in Den Haag, vanuit een ongeïnteresseer-

de houding. Maar er is meer dan ooit behoefte aan christelijke 

politiek en daar kun je niet voor weglopen. De Bijbelse bood-

schap moet in de samenleving ten gehore gebracht worden, 

waarbij het er om gaat dat jongeren klaargestoomd worden 

voor de christelijke politiek. En hoewel de samenleving niet op 

de Bijbelse boodschap zit te wachten, toch moeten we daarvan 

getuigen. Het is dan ook onze opdracht om te bidden voor een 

terugkeer van de samenleving naar God. 

 

Steven Middelkoop

Harm Jan Polinder

Debat

Het doel van SGPj is jongeren in contact brengen met de bui-

tenwereld, de confrontatie aangaan. Dit gebeurt al wel, maar 

kan nog meer. We moeten niet zo bang zijn; net als de domi-

nee uit Nepal die werd vervolgd, maar daar toch niet mee bezig 

was. Hij was alleen bezig met het uitdragen van zijn geloof.

De HHJO-dag, is dat niet een feestje voor de eigen achterban? 

Steven is het daar helemaal mee eens, we moeten nog leren 

naar buiten te treden. Denk bijvoorbeeld aan evangelisatie in 

Limburg. Het is ook een persoonlijke opdracht zelf naar buiten 

toe actief te zijn, niet alleen een duit in het zakje te doen. 

Wat is eigenlijk het politieke motief van de WMO? 

Het is toch een VVD-achtig standpunt om je eigen broek op te 

houden? Harm Jan noemt het motief van bezuinigingen. Eerder 

had de overheid alles uit handen van de burgers genomen, 

maar dat slaat nu om naar de participatiesamenleving. Maar 

ook christenen kunnen hierin zelf actiever zijn en een duide-

lijke rol hebben. 

Aangezien de overheid steeds meer praktisch wordt, kan de 

SGP dan niet gewoon opgeheven worden? Op het gebied van 

ethische thema’s valt weinig ‘winst’ te behalen. En wat betreft 

de economie gaat het erom de trein maar te laten lopen. Maar 

toch is de SGP niet te vergelijken met het CDA of de CU. We 

moeten ook niet zomaar weglopen en juist wel meedoen als 

dat wordt gevraagd, aldus Harm Jan. 

In de beginjaren was de SGP een getuigenispartij en de gevol-

gen boeiden niet zo. Nu is er wel een daadkrachtig optreden, 

maar helemaal geen getuigenis meer, volgens Steven. En dat 

is juist de uitdaging! Het is immers makkelijker om te pra-

ten over geld en de zorg, dan over het geloof. Maar volgens 

Harm Jan is getuigen allereerst individueel. Zoals Kees van 

der Staaij, die uitlegde waar de ark van Noach voor stond. Er 

moet niet ten koste van alles meegedaan willen worden, maar 

alle verantwoordelijkheid moet ook niet afgeschoven worden. 

Steeds meer mensen weten niet meer wat het christelijk geloof 

inhoudt en daarin ligt juist weer de mogelijkheid om wel een 

getuigenispartij te zijn. 

De invloeden van D66, een antichristelijke partij, komen steeds 

duidelijker naar voren, waarbij de christenen met de rug tegen 

de muur komen te staan en geen eigen mening kunnen uitdra-

gen. Steven vindt dit spannend: vanuit de rituele slacht en de 

besnijdenis is de stap naar de doop maar klein. Wat betreft 

homoseksualiteit, daar moeten we voorzichtig over spreken. 

De Bijbel is er helder over, maar vooral meeleven tonen is 

belangrijk. 

Fieret spreekt over afhakers, schakelaars en verbinders. Heeft 

de SGP behoefte aan schakelaars? Harm Jan: ‘Het aantal stem-

men boeit niet, maar dat geeft tegelijkertijd bestaansrecht. Het 

maakt niet uit waar de stemmen vandaan komen, als de bood-

schap, de kern maar staat en echtheid uitgestraald wordt.’ Ste-

ven: ‘De conservatieve gedachte is steeds meer ontwikkeld, 

waarmee het richting de VVD gaat. We moeten ervoor oppas-

sen af te glijden.’

Kan de SGP niet beschouwd worden als een semi-christelijke 

partij? Volgens Steven is de SGP meer republikeins, maar de SGP 

moet wel blijven kijken naar welke standpunten onderschreven 

worden. Harm Jan vindt de VVD echt anders dan de SGP. Er 

wordt met een andere bril gekeken naar bijvoorbeeld ontwik-

kelingssamenwerking en asielzoekersbeleid. De uitkomsten kun-

nen dan wel hetzelfde zijn, maar de basis is heel anders.

Secularisatie: gevaar of kans?

Volgens Harm Jan is het een gevaar. God wordt 

steeds meer naar de marge gedreven. Maar het blijft 

staan dat Gods geboden heilzaam zijn voor alle 

mensen. Dus we moeten morgen weer aan de slag 

om die boodschap uit te dragen. 

Steven ziet secularisatie als een kans. De verwach-

ting is dat er meer tegenstand en vervolging zal 

komen. Dit is een uitdaging, we moeten dan im-

mers kleur bekennen: zijn we christen, of niet? Een 

belijdenis voor elkaar én voor het aangezicht van 

de Heere.

De avond werd door Willem Bisschop afgesloten. 

Staan we voor wat we zeggen? Lezen we alleen in de 

Bijbel of zijn we van harte christen? Zo is het de taak 

van iedereen om een steentje bij te dragen aan het 

getuigen. En dan niet alleen met Bijbelteksten, maar 

vooral ook door je daden. Tot slot werd Psalm 99:1 

gezongen. Daarin wordt God als anker afgebeeld en 

dat heeft iedereen nodig. 
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“Er moeten leden geworven worden. 
Dit is zeer belangrijk. 

Ten eerste; 
omdat we christelijke politiek 

moeten laten leven.

Ten tweede;
 omdat de subsidie inkomsten ge-

woonweg enorm belangrijk zijn voor 
het voortbestaan en voor allerlei 

acties en promotie.” 

(Jan-Willem Kranendonk, 10 mei 2014)



Op 12 december 2013 vond het schooldebat plaats in het de 

raadszaal van het gemeentehuis te Staphorst. Het doel hiervan 

was de jeugd kennis te laten maken met de plaatselijke poli-

tiek. Het debat werd gevoerd door de leerlingen uit groep 8 van 

de scholen in Staphorst. Alle scholen in de gemeente Staphorst 

waren hiervoor uitgenodigd; helaas moesten OBS De Berken-

horst, de CNS Staphorst en De Iekmulder van deelname afzien, 

vanwege organisatorische redenen. Ook burgemeester Alssema 

en de wethouder De Jong en Brand waren van de partij, zodat 

het net een echte vergadering leek, alleen dit keer met wel heel 

jonge raadsleden! 

Vanwege de groepsgrootte zijn direct bij aankomst de groepen 

gesplitst. De ene groep is als eerste naar de raadszaal gegaan 

om te debatteren. Zij werden hier welkom geheten door Roelof 

Slager, die tevens kort vertelde wat de SGP-jongeren in Stap-

horst doet. Daarna kreeg de burgemeester het woord, die aan 

de leerlingen uitleg gaf over het reilen en zeilen in de raadszaal. 

Ook vertelden hij en de wethouder over wat hun eigen werk in-

houdt. De andere groep ging naar de trouwzaal, waar ze werden 

toegesproken door Willem Bisschop. Zij kregen daar als eerste 

een presentatie te zien van Fré Spijk, oud-directeur van de CNS, 

over de politiek in vroeger dagen. Hij vertelde onder andere over 

de manier waarop vroeger het stemmen plaatsvond: toen mocht 

alleen door de mannen gestemd worden, wanneer ze minimaal 

24 gulden belasting betaald hadden. Ook had hij een heel oude 

stemlijst, uit het jaar 1892, meegenomen. 

Vergaderen in de raadszaal over actuele onderwerpen is natuurlijk 

niet mogelijk zonder verschillende partijen en dat gold ook voor 

deze ‘gemeenteraadsvergadering’. Er waren diverse partijen voor 

deze middag in het leven geroepen, die allemaal heel verschillen-

de standpunten hadden. Zo was er onder andere de Boerenpartij 

(Prins Mauritsschool), die opkwam voor de boeren en streefde 

naar zo min mogelijk wetten en beperkingen, zodat ze hun werk 

goed kunnen doen. De Groene partij (De Levensboom en de dr. 

Maarten Lutherschool) zette zich in voor de belangen van de na-

tuur in Staphorst, om zo het toerisme en een schoon milieu te 

bevorderen. De Recreatiepartij (Willem de Zwijgerschool, de Tri-

angel) wilde allerlei voorzieningen voor toeristen, om Staphorst 

nog aantrekkelijker te maken en ook zij vonden behoud van de 

natuur erg belangrijk. De Middenstandspartij werd gevormd door 

een tweede groep leerlingen van de Levensboom en zette zich in 

voor de ondernemers in Staphorst: meer bedrijven moeten zich 

in Staphorst vestigen, om zo de economie een impuls te geven, 

maar ook de lokale middenstanders moeten financieel gesteund 

worden. De laatste deelnemende partij was de Liberale partij (Ko-

ning Willem-Alexanderschool), die streefde naar zo weinig moge-

lijke bemoeienis van de overheid, zodat burgers en ondernemers 

hun eigen boontjes kunnen doppen. 

En zoals het in de praktijk ook werkt, vond voorafgaand aan elk 

debat een fractieoverleg plaats. De leerlingen en de leerkrachten 

hadden al eerder lesmateriaal over de beslissingen in een de-

mocratie toegestuurd gekregen. Hierin stond ook de opzet van 

Een overdekt winkelcentrum en meer windmolens? 

Staphorster scholen in debat
de middag uitgewerkt, met de onderwerpen van de 2 debatron-

des, zodat de fractieleden van de verschillende partijen zich ook 

op school alvast konden voorbereiden op de onderwerpen en 

argumenten konden verzinnen, waarmee ze de andere partijen 

natuurlijk wilden overtuigen. Ook kort voordat het debat begon, 

was hiervoor de mogelijkheid, zodat ze optimaal voorbereid wa-

ren om het debat met hun collega-raadsleden aan te gaan. Na elk 

debat vond de stemming plaats, op basis waarvan besloten werd 

of het voorstel werd aangenomen of verworpen. 

Omdat de partijen uit meer leden bestonden dan er plaatsen in 

de zaal waren, mochten per debat een aantal leerlingen daad-

werkelijk het debat aangaan. De overige leerlingen zaten op de 

publieke tribune. Maar dat betekende niet dat ze helemaal geen 

rol in het debat hadden. Want na de vergadering van de raad 

werd ook het publiek om zijn mening gevraagd, waarna ook zij 

stemden over het voorstel dat op tafel lag.  Het enthousiasme 

onder zowel leerlingen als leerkrachten was groot en stevige dis-

cussies vonden plaats.

In de eerste debatsessie stond de bouw van een nieuw, over-

dekt winkelcentrum centraal. Dit debat werd gevoerd tussen 

de Groene Partij, de Recreatiepartij en de Middenstandspartij. 

De Groene partij was tegen dit voorstel, omdat de drukte die 

dit met zich mee zal brengen, ten koste gaat van de natuur. De 

Recreatiepartij vond dit een mooie manier om te concurreren 

met steden in de omgeving en waren daarom voor de bouw, 

ook omdat dit meer toeristen naar Staphorst zou trekken.  

Volgens de Middenstandspartij zouden de lokale middenstan-

ders te lijden hebben onder het grote winkelcentrum, omdat 

iedereen dan hun winkels voorbij loopt; zij waren dan ook 

tegen de bouw. De betrokken partijen sloegen elkaar met ver-

schillende, vaak originele, argumenten om de oren. 

Na de pauze vond de tweede debatronde plaats, waarin werd ge-

debatteerd of in Staphorst nog meer windmolens gebouwd zou-

den moeten worden, zoals de provincie Overijssel wil. Het debat 

vond plaats tussen de Boerenpartij, de Natuurpartij, de Recreatie-

partij en de Liberale partij. De Boerenpartij was nog niet overtuigd 

en wilde harde voorwaarden horen voordat ze gingen besluiten of 

ze voor of tegen de windmolens waren. De Natuurpartij was voor 

een schoon milieu en vond dat windmolens daar goed bij pasten; 

zij waren dan ook voor. De Recreatiepartij vond dat Staphorst en 

het landschap rondom Staphorst nog lelijker zou worden door 

alle windmolens, wat toeristen zou afschrikken, zij waren dan 

ook fel tegen. De Liberale partij zou de windmolens op zich geen 

probleem vinden, maar wilde niet dat deze dan door de gemeente 

Staphorst gefinancierd zouden moeten worden, dat geld moest 

door burgers en bedrijven bij elkaar gebracht worden; ook hun 

uiteindelijke beslissing was afhankelijk van de voorwaarden. Ook 

over dit onderwerp werd fel gedebatteerd.

Na afloop van deze 2 debatrondes werd de middag afgesloten 

door Roelof Slager. Alle leerlingen kregen als bewijs van hun 

aanwezigheid een oranje appel (een sinaasappel) mee naar huis.

Zowel de SGP-jongeren als de deelnemende leerlingen met hun 

leerkrachten waren erg enthousiast over het verloop van deze 

middag. We kunnen dan ook constateren dat dit een geslaagd 

initiatief was. Deze middag is mede mogelijk gemaakt door een 

bijdrage uit het Coöperatiefonds van de plaatselijke Rabobank. 

De officiële overhandiging van de cheque vond plaats tijdens de 

pauze door mevr. Bouman.
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Op vrijdagavond 17 januari was dhr. Avakthi bij ons te gast. Hij 

sprak vanuit zijn eigen visie over het christen-zijn in de seculiere 

samenleving. Hierin verwerkte hij ook zijn eigen levensverhaal.

Het leger in 

Rasak Avakthi werd geboren in de omgeving van de stad Kirkuk, 

in het noorden van Irak. Hij behoort tot de Koerdische bevolk-

ingsgroep. Al op jonge leeftijd verhuisde hij met z’n ouders naar 

Bagdad. Van het gezin, dat zeventien kinderen telde, zijn naast 

Rasak alleen nog een broer en twee zussen in leven. Door de 

slechte medische voorzieningen overleden de andere kinderen al 

op jonge leeftijd.

In 1972 - hij was zeventien jaar - kwam Rasak in het leger van 

Saddam Hussein. Na de legeropleiding schopte hij het tot com-

mandant. Zijn Koerdische afkomst was onbekend, er werd in ied-

er geval niet over gesproken. Hij werd gestationeerd in het noor-

den van Irak, om bij de grens met Syrië en Turkije een militaire  

vliegbasis te bewaken. In 1977 kregen de militairen bericht dat 

Saddam Hussein hun basis zou bezoeken.

Avakthi weet nog goed hoe er in het leger tegen Saddam Hussein, 

die toen nog minister-president van Irak was, werd aangekeken. 

Hij en de andere militairen hadden vooral moeite met het feit 

dat zij lange opleidingen hadden gevolgd en allerlei ontberin-

gen doorstaan en ineens werd hij, zonder enige militaire opleid-

ing, opperbevelhebber! Hijzelf voelde geen vijandschap, maar ik 

haatte hem wel. Toen Hoessein naast hem stond tijdens een 

bezoek aan de legerbasis waar hij gestationeerd was, dacht hij - 

met de Kalashnikov in zijn hand: ‘Zal ik hem vermoorden?’ Veel 

militaire liepen met dezelfde gedachte rond, maar de Heere heeft 

hem ervoor bewaard.

In de gevangenis

In dezelfde week dat Hoessein de legerbasis bezocht, werd hij 

opgepakt en in de gevangenis gezet, omdat hij hem niet goed 

ontvangen zou hebben. Hij bracht twee jaar door in diverse 

gevangenissen, waar de geheime diensten van Saddam Hussein 

de scepter zwaaiden. Steeds confronteerden ze hem met het feit 

dat hij een Koerd was en geen lid van de Baath-partij. Hij zou een 

gevaar zijn voor de veiligheid van Saddam.

Volgens Avakthi zitten de Iraakse gevangenissen voor bijna ne-

gentig procent vol met mensen die ‘de veiligheid van Saddam 

in gevaar brengen’. ‘Je kunt om willekeurige redenen worden op-

gepakt en zonder enige vorm van proces jarenlang worden op-

gesloten. De bedoeling is om je te breken. 

Drie tot vier keer per dag word je gemarteld. Dan worden je han-

den geboeid en je ogen geblinddoekt. Je krijgt klappen van alle 

kanten. Ook ik heb dat moeten ondergaan. En telkens de vragen: 

waarom heb je niet gezegd dat je Koerd bent? Waarom ben je 

geen lid van onze Baath-partij? Bij welke groep hoor je? Wie is je 

leider? Waarom heb je Saddam Hoessein zo slecht ontvangen? Er 

werden ook mensen geëxecuteerd. Die werden uit de cel gehaald 

en kwamen niet terug; zij kregen de kogel of het touw. En wilde 

de geheime dienst een bekentenis afdwingen, dat gebeurde het 

zelfs dat een vrouw of een kind werd opgehaald en voor de ogen 

van de gevangene in een zwembad met puur accuzuur werd ge-

gooid.’

Ondanks alle verschrikkingen in de gevangenissen, moesten de 

gedetineerden altijd positief zijn over Saddam Hoessein. Wanneer 

tijdens een toespraak de naam van Saddam viel, moesten ze in 

hun kapotte handen klappen en ‘hoera’ roepen. Geestelijke mar-

telingen maakten een groot deel uit van het gevangenisregime. 

Van dienaar van Saddam tot 
dienaar van Christus
Lezing dhr. Avakthi Vrijgelaten 

Eind 1979 werd Avakthi vrijgelaten uit de gevangenis; Saddams 

zoon Uday heeft ter gelegenheid van diens verjaardag opdracht 

gegeven hem met een aantal anderen te laten gaan. Hij moest 

het land verlaten  en mocht kiezen waar hij heen wilde: Turkije, 

Rusland of Iran. Het werd Iran, vanwege de islamitische regering 

daar. Zelf had hij ook een islamitische achtergrond, hoewel hij 

niet actief gelovig was. Zijn vader behoorde tot het volk van de 

Meden en geloofde in Jahweh. Toen ze de grens werden overgezet, 

zeiden de Irakezen: ‘Je moet rechtdoor lopen en niet omkijken. 

Doe je dat wel, dan krijg je een kogel door je voorhoofd.’

In Iran werd hij direct opgepakt en naar een plek dicht bij de 

Russische grens gebracht. Ze werden beschuldigd van spionage 

en werden daarom in afzondering gevangen gehouden. Na een 

tijdje kwam de minister van de verdreven Iraakse regering op 

bezoek en vertelde dat ze konden worden vrijgelaten wanneer ze 

als Iraakse groep tegen het regime van Saddam Hoessein zoud-

en gaan vechten. Hier stemden ze mee in. Ze woonden in Irak 

en trokken ’s nachts de grens over, waar ze achter de linies van 

het Iraakse leger hen zware slagen toebrachten. Overdag in Iran 

merken de mensen daar niet wat ze ’s nachts deden. 

 

Avakthi bleef tien jaar in Iran. In die periode trouwde hij met 

zijn Iraanse vrouw en kreeg drie zonen. Door ayatollah Khomei-

ni werd hij gevraagd een geheime dienst in Irak op te zetten, 

om inlichtingen te verstrekken aan Iran. Vanwege zijn weigering, 

doordat de Iraanse regering steeds meer islamitisch geïnspireerd 

werd, werd hij weer gevangen genomen. De reden van zijn ar-

restatie was dat hij tegen de regering was. Vijftien dagen heeft 

hij in een hondenhok gezeten. Hij werd niet vrijgelaten, maar op 

straat gegooid. Dit gebeurde vaker met gevangenen, waarna ze 

werden aangereden of doodgeschoten. Tegen de familie werd 

dan gezegd: ‘we hebben hem vrijgelaten, maar hij is op straat 

vermoord’. Maar met hem gebeurde dit niet. Ondanks dat hij nog 

nauwelijks kracht had, lukte het hem bij het huis van de zus van 

zijn vrouw te komen. Een tijdje hebben ze op verschillende plek-

ken gewoond, totdat ze besloten dat ze beter het land konden 

verlaten. Ze waren van plan naar Zweden te gaan, maar door de 

Heere zijn ze naar Nederland geleid. 

Op 3 augustus 1990, één dag nadat Saddam Hussein Koeweit 

had aangevallen, ging Avakthi met zijn zwangere vrouw en drie 

zonen de grens van Iran met Turkije over. Een enorme afstand 

legden ze af, zijn vrouw deels op een ezel. In Turkije kwamen 

ze in contact met mensensmokkelaars, die hen voor 10.000 dol-

lar naar Zweden zouden brengen. Ook werd het gezin voorzien 

van valse paspoorten uit Bahrein. Per auto zijn ze door Europa 

gereisd. De smokkelaars waren een soort gidsen voor hen, die 

wisten hoe je een grens over kon komen. Volgens hen was het 

onmogelijk Zweden te bereiken. Ergens in Nederland werd het 

gezin Avakthi uit de auto gezet en wezen de ‘gidsen’ naar het 

politiebureau. Daar moesten ze direct asiel aanvragen. Het gezin 

werd overgebracht naar het asielzoekerscentrum in Slagharen. 

Van moslim tot christen

De asielprocedure verliep vrij gemakkelijk en vrij snel kregen ze 

een verblijfsvergunning, hun zaak was duidelijk. Elke dag dankt hij 

God voor de regering zoals Nederland die heeft. Het Nederlandse 

volk vind hij heel ondankbaar. ‘Het is zo’n voorrecht wanneer God 

jou hier geboren laat worden; in een democratie, waar je vrij bent 

om te denken en te zeggen wat je vindt. Waar de overheid voor 

iedereen zorgt en ook christelijke scholen volledig financiert, zodat 

mijn kinderen op school psalmen tot eer van de Heere Jezus kun-

nen zingen. Ik kan niet zeggen hoe dankbaar ik ben dat mijn kin-

deren in een vrij land wonen. Wij houden meer van Nederland dan 

de Nederlanders.’ Teleur-gesteld is hij ook wel eens in christenen 

omdat ze het alleen in naam zijn. Als je oprecht christen bent, komt 

dat ook tot uiting in hoe je bent, je gedraagt, je kleedt en omgaat 

met je medemens. Dat mist hij bij veel mensen die zeggen christen 

te zijn, maar bij wie leer en leven niet in overeenstemming zijn. 

Ook merkt hij soms dat ze wantrouwend worden aangekeken, om-

dat ze van buitenlandse afkomst zijn. ‘Maar’, zegt hij, ‘als het nodig 

is zullen we strijden voor dit schitterende land, waar de Heere ons 

heeft gebracht.’ In Staphorst gingen de kinderen van de familie 

Avakthi naar de School met de Bijbel, omdat hem dat wel een 

goede school leek. Hijzelf werkte korte tijd bij een schildersbedrijf, 

maar moest daarmee stoppen omdat hij het lichamelijk niet aan-

kon. Via de eigenaar van het bedrijf kwam Avakthi in aanraking met 

een evangelist, met wie hij lange gesprekken had. ‘Hij zei tegen mij: 

de genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat kon ik niet 

geloven. Maar God heeft mijn ogen geopend. Opeens zag ik dat 

Hij me altijd heeft bewaard. Binnen een paar minuten kwam ik tot 

leven. Het zware pak van zonden op mijn rug was ineens weg. Ook 

mijn vrouw kwam tot geloof, hoewel de satan ons sterk aanviel. Hij 

wilde ons terug hebben. Maar God heeft hem het zwijgen opgelegd. 

In Zijn naam zijn we machtig.’ Rasak Avakthi werkt nu als evange-

list. Hij reist Nederland door en houdt lezingen voor diverse chris-

telijke stichtingen en verenigingen. Welke dat precies zijn, maakt 

niet uit. Het gaat hem erom dat mensen worden bereikt met het 

evangelie. Hij wil vooral vertellen dat God genadig is. Tweeduizend 

jaar na Christus’ komst is het nog altijd genadetijd. We hoeven al-

leen maar te buigen en onze handen op Zijn offer te leggen.
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De handen gevouwen, en de handen uit de mouwen! Ook voor 

de Europese Unie 

De avond werd geopend met het zingen van Psalm 67:2 en deze 

Psalm werd ook gelezen.

Lange tijd heeft het christendom de boventoon gevoerd in Eu-

ropa. Niet voor niets denken veel mensen van buiten Europa 

dat het nog altijd een christelijk werelddeel is. De afgelopen 

decennia is Europa de christelijke wortels helaas snel kwijtge-

raakt. Nederland is – opnieuw helaas – daar het beste voorbeeld 

van. Eind 19e eeuw  domineerden grote mannen als Abraham 

Kuyper en Groen van Prinsterer de Nederlandse politiek. Inmid-

dels is hun gedachtegoed naar 

de zijlijn verdrongen en is het 

seculiere denken leidend in Ne-

derland. Ook elders in Europa 

schuiven de panelen. Dat in 

Spanje de abortuswetgeving 

is teruggedraaid, is een groot 

wonder. Waarschijnlijk zal dit 

een uitzondering zijn en zullen 

we  de komende jaren vaker 

zien dat Europese staten af-

scheid nemen van het christe-

lijke verleden. 

Dat neemt niet weg dat de Europese Unie christelijke wortels 

heeft. Het christendom wordt hierbij in brede zin gebruikt: pro-

testanten en katholieken. Bij het begin van de Europese inte-

gratie in 1957 spraken alle zes de betrokken staten uit dat ze 

de klassieke christelijke waarden als de basis van de publieke 

moraal zagen. Democratie en mensenrechten waren toen al be-

langrijk, maar deze begrippen kunnen prima uitgelegd worden 

vanuit het christendom. 

Dat was ook de bedoeling van de grondleggers van de Europese 

integratie. Helaas  moet geconstateerd worden dat er steeds 

meer een gure, seculiere wind door de Europese Unie waait. 

Democratie en mensenrechten worden gebruikt om het gelijk-

heidsdenken in ieders maag te splitsen. Een bekend voorbeeld 

stamt uit 2004, toen een meerderheid van het Europees Parle-

ment de benoeming van de Italiaan Buttiglione tot Europees 

Commissaris blokkeerde. Niet omdat Buttiglione een slechte 

Commissaris zou zijn, maar omdat hij moeite had met de legali-

sering van het homohuwelijk. Ook heeft het Europees Parlement 

zelfs geprobeerd alle lidstaten te dwingen abortus mogelijk te 

maken. Gelukkig is dit mislukt, maar het maakt wel duidelijk dat 

de Europese Unie niet zonder gevaar is. 

Kansen van de EU

Tegelijk biedt de Europese Unie ook kansen. Handel is bijvoor-

beeld voor Nederland veel makkelijker geworden door het open-

stellen van de grenzen. Daarom moeten we Europese samen-

werking niet terzijde schuiven. Al honderden jaren transporteert 

en handelt Nederland door heel Europa. Steden hier dichtbij 

maakten deel uit van het Hanze-

verbond dat reeds in de vijftiende 

eeuw werd opgericht. Kortom: 

ons achter grenzen en dijken ver-

schuilen is niet nodig. Wel moe-

ten we kritisch zijn en oppassen 

dat we niet opgeslokt worden in 

een grote Europese staat. Daarom 

is de titel van het CU/SGP-verkie-

zingsprogramma voor de komen-

de Europese verkiezingen ook 

“Samenwerking ja, superstaat 

nee”. Open, maar kritisch.

De EU biedt ook kansen voor welvaartsgroei. Door samenwer-

king met andere landen en vrij verkeer van goederen, kapitaal 

en personen is de welvaart in Europa in de afgelopen decen-

nia gegroeid. Binnen de EU hoeven geen douanerechten meer 

betaald te worden. Ook de onderhandelingspositie,  van veel 

landen samen, wordt sterker. Problemen rond milieu en klimaat 

kunnen gezamenlijk worden opgelost. Dit geldt ook voor de  

energiebehoefte. Gelet op alle spanningen rond de Krim en de 

houding van Rusland, willen veel staten zoveel mogelijk terug-

dringen dat we van Rusland afhankelijk worden voor gastoevoer. 

Binnen de Europese Unie is het dan makkelijk om afspraken te 

maken en met elkaar energiebeleid  uit te voeren. 

Je kunt ook denken aan internationale criminaliteit, of de toe-

stroom van illegale migranten. Allemaal grensoverschrijdende 

zaken waarbij samengewerkt moet worden. Ten derde is de EU 

in zekere zin een waarborg om oorlog te voorkomen. De Europe-

se Unie heeft onmiskenbaar bijgedragen aan de vrede in Europa.

Europa
Lezing Jan Willem Kranendonk - 4 april 2014

Gevaren  van de Europese Unie

De SGP is van begin af aan kritisch geweest ten opzichte van de 

economische integratie. Niet voor niets heeft de SGP tegen de 

invoering van de euro gestemd. Niet voor niets is de SGP ook nu 

nog zeer kritisch als er meer macht naar Europa gaat. 

Het eerste gevaar van de EU is namelijk dat het steeds meer een 

overheid wordt die alles gaat beslissen en over de lidstaten gaat 

heersen. Er zijn zelfs mensen die hopen op een Verenigde Staten 

van Europa. Dat moeten we niet willen, vanwege de enorme cul-

tuurverschillen. Spanje, Oostenrijk, Engeland, Finland en Nederland 

zijn totaal verschillende culturen. Dit leidt ertoe dat   burgers zich 

niet meer herkennen in hun regering. Als een Italiaan de president 

wordt van de Verenigde Staten van Europa, wat hebben wij Neder-

landers dan met die man?

De lidstaten begrijpen elkaar vaak ook niet. Zuidelijke landen heb-

ben geen moeite met schuldenopbouw en zitten nu massaal in de 

schulden. De noordelijke eurolanden helpen de zuidelijke staten 

nu uit de schulden, maar dat is niet de bedoeling van een econo-

mische samenwerking.

Politiek moet zo dicht mogelijk bij de burgers geregeld worden. 

Maar als alles in Europa geregeld wordt, worden  alleen oplos-

singen voor de grote massa bedacht. Dat is niet goed voor zowel 

burgers als samenleving.

Het tweede gevaar is de euro. Bijna alle lidstaten van de EU zijn 

ook lid van de gezamenlijke munt. Door alle problemen in andere 

lidstaten worden wij ook keihard geraakt. Inmiddels hebben wij 

miljarden aan staatssteun naar landen als Griekenland en Portugal 

gestuurd. Maar als alles op dezelfde voet voortgaat, zonder stren-

ge afspraken en maatregelen, is de kans aanzienlijk dat de euro-

landen binnen een aantal jaar in de volgende crisis  terechtkomen. 

Het derde gevaar is dat de EU teveel geld kost. Er werken onge-

looflijk veel ambtenaren voor de EU en er wordt veel geld rond-

gepompt met subsidies voor vooral de minder ontwikkelde EU-

landen. Als klap op de vuurpijl heeft de EU twee vergaderlocaties, 

waardoor het hele circus zich twee keer per maand verplaatst van 

Brussel naar Straatsburg en terug: geldverspilling.

Waar moeten we naartoe met de Europese Unie?

Volgens de SGP moet de EU zich niet bemoeien met bijvoorbeeld 

het nationale strafrecht, de pensioenwetgeving en het belasting-

stelsel. En al helemaal niet met wetgeving over thema’s als abortus 

en euthanasie.  We moeten  dus   zelfbeschikkingsrecht terugkrij-

gen van de Europese Unie. Sterke staten werken in zo’n systeem 

met elkaar samen aan gemeenschappelijke doelen, maar laten el-

kaar voor een groot deel ook vrij. Dat geeft toekomst aan de EU, 

omdat het dan een Unie wordt die vooral samenwerking bevordert, 

in plaats van dingen aan lidstaten op te leggen. Inmiddels is wel 

duidelijk geworden dat een al te grote Europese Unie alleen maar 

voor problemen zorgt. De economische crisis was bijvoorbeeld 

De handen 
gevouwen en de 

handen uit 
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makkelijker aan te pakken geweest als lidstaten niet zo afhan-

kelijk van elkaar  waren.

Er moeten grenzen worden gesteld aan de EU. Niet alleen aan 

de invloed van de EU op de lidstaten, maar ook aan de omvang 

van de EU. Voor de EU is er vooral toekomst als die terugge-

bracht wordt naar een sterk verband van staten. Maar gelukkig 

weten we uit de Europese geschiedenis dat er meer perspectief 

is voor de toekomst. Veel lidstaten van de EU zijn sterk beïn-

vloed door de Reformatie. 

De God Die de Reformatie tot stand bracht, is machtig dat op-

nieuw te doen. Het perspectief van christelijke politiek is ten 

diepste niet op de aarde gericht. Alles is in Gods hand, ook 

de toekomst van de EU. Daarom: de handen gevouwen, en de 

handen uit de mouwen. Ook voor de Europese Unie.

Na de pauze was gelegenheid tot debat.

Jan Willem Kranendonk heeft de avond afgesloten met dankge-

bed en het laten zingen van Psalm 93:1.



Heb jij ook die enquête ingevuld? Je weet wel, die van de SGS/

SGPj Staphorst? Ja? Dan zijn we jou daarvoor heel  dankbaar. 

Menig onderzoeksbureau zal jaloers zijn op de enorme respons. 

Maar liefst 36 mensen vulden de enquête in! Je denkt mis-

schien, dat is weinig. In absolute getallen is dat inderdaad wei-

nig, maar relatief gezien heeft toch bijna 33% (!) gereageerd op 

onze enquête.  Zo maken we,  met jouw hulp, van de SGS een 

nog sterkere organisatie!

Je zult denken, dat is mooi, een artikel met wat statistieken, 

maar daar blijft het waarschijnlijk bij. Niets is minder waar. Waar 

we het eerst niet voor mogelijk hielden, gaan we toch dit sei-

zoen al proberen aan jullie ‘eisen’ tegemoet te komen. En zoals 

dat in een democratie gaat, er is altijd een minderheid die zijn 

of haar mening het onderspit ziet delven. Eerst maar eens een 

aantal cijfers op een rij.

-  86% vindt de SJOS als locatie een toplocatie. 

 We zijn ook zeker van plan deze locatie te blijven aanhouden  

 voor onze reguliere avonden. 

-  81% is van mening dat de catering goed is. 

-  69% van de respondenten vindt dat er voldoende debat- 

 avonden zijn, een kwart vindt het aantal debatavonden  

 teveel en 6% ziet het aantal debatavonden liever nog wat  

 toenemen. 

- Eenzelfde verdeling als hierboven geldt voor het aantal avon- 

 den dat in een seizoen gehouden wordt, gemiddeld 5 avonden.

Maar er is nog meer. Als veel mensen aangeven dat er (ruim) 

voldoende debatavonden zijn, wat voor avonden zien zij dan 

liever? Twaal vindt dat er meer interactieve avonden gehouden 

moeten worden. Opmerkelijk is echter dat deze 12% juist ook 

vindt dat er voldoende debatavonden zijn. 

Ruim 50% is van mening dat de avonden een meer politieke of 

maatschappelijke inhoud moeten hebben. Als bestuur proberen 

we aan deze eerste vorm dit seizoen al invulling te geven. Gaat 

jouw voorkeur ook uit naar meer politiek inhoudelijke avonden? 

Noteer dan alvast de 28e november als bezet in je agenda. Een 

onder ons welbekende en geliefde politicus hoopt een stevig 

debat aan te gaan met een van zijn collega’s over een actueel 

onderwerp. Onderstaand een totaaloverzicht van de soort avon-

den die (meer) gehouden moeten worden. 

Wanneer de opkomst op een reguliere vrijdagavond niet erg 

groot is, zijn wij als bestuur benieuwd naar de achterliggende 

oorzaak, zodat we hier een volgende keer op in kunnen spelen. 

Meerdere leden geven aan dat hun voorkeur naar een andere 

avond gaat. Daarom stelden wij onze leden ook de vraag naar 

welke avond hun voorkeur uitgaat. Onderstaand een overzicht 

van de reacties.

De woensdagavond blijkt niet populair te zijn. Duidelijk blijkt 

dat een meerderheid nog de voorkeur geeft aan de vrijdag-

avond, hoewel wij als bestuur mogelijk moeten overwegen ook 

eens op donderdagavond een activiteit te beleggen. 91% van 

de respondenten tot en met 28 jaar geeft alleen deze twee 

avonden op als voorkeursavond. Respondenten vanaf 28 jaar 

gaven in 25% van de gevallen maandag- of dinsdagavond op 

als voorkeursavond.

Tot slot vroegen we onze leden naar onderwerpen die eens aan 

bod zouden moeten komen en naar verbeterpunten voor de 

SGPJ. Hieronder noemen we er een aantal.

- Maak een website

 Hier wordt overigens nu actief aan gewerkt, doelstelling is dit 

 seizoen een website in landelijke SGPj stijl draaiend te hebben.

- Probeer ook jongeren met minder studie- en meer werk- 

 ervaring te interesseren voor jullie avonden.

- Speel in op politieke thema’s die op dat moment actueel zijn.

- Houdt een serie avonden over verschillende politieke  

 stromingen.

- Maak meer studie van politiek en de verhouding van wat 

 hierover in de Bijbel staat.

We zullen als bestuur proberen zo goed mogelijk in te spelen 

op deze en alle andere wensen die uit de enquête naar voren 

kwamen. Bepaalde zaken zullen we dit seizoen proberen te ver-

beteren. Graag ontvangen we van jullie blijvende feedback op 

onze activiteiten. Met feedback kunnen we aan de slag!

 SJOS gebouw Staphorst (bron SJOS)

Statestieken naar aanleiding van de enquête

De SGS/SGPJ-Staphorst in cijfers

1918 bron: www.argus-online.nl

‘ingezonden’



Word lid!

Dit infoboekje is mede mogelijk gemaakt door Troost Houtbewerking Staphorst.

 Facebook:

 https://www.facebook.com/sgpjongerenstaphorst

Ben je al lid? Neem eens iemand mee!
Nog geen lid? Wordt ook lid van de studievereniging! Met jouw/uw 
steun kunnen wij nieuwe avonden organiseren over actuele politieke- en 
maatschappelijke onderwerpen. Stuur je naam, adres en e-mail naar de 
secretaris (zie colofon).


