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Ontleend aan www.sgp.nl  en  www.christenunie.nl. Bij verschillende berichten staat op 
de sites zelf nog meer achtergrondinformatie. 

 

Doe mee met #Nietalleen

Door Webredactie ChristenUnie op 20 maart 2020 

Deze week hebben christelijke organisaties en kerken ook de handen uit de mouwen 
gestoken en zijn met #nietalleen (www.nietalleen.nl) begonnen. Ook wij als partij zijn 
daarbij betrokken.

#nietalleen is een platform waarop lokale hulpinitiatieven worden samengebracht en 
waar hulpbehoevende mensen - ouderen, eenzamen, kwetsbaren, overbelaste gezinnen -
in deze kritieke dagen via 0800-1322 om hulp kunnen vragen.

Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel moois er juist in deze tijd van crisis in 
ons land opbloeit. Dit initiatief laat iedereen weten, wie je ook bent, wat je ook gelooft, 
hoe je er ook aan toe bent: je staat er niet alleen voor!

 

We zouden je graag drie dingen willen vragen:

·         Meld hulpinitiatieven in uw buurt, woonplaats, gemeente aan bij www.nietalleen.nl (of 
vraag hulp als je die zelf nodig hebt!)

·         Wees zelf zo’n initiatief! Samen met jouw vriendengroep, huiskring, ChristenUnie-
afdeling, fractie, bestuur kun je je aanbieden als mensen die niet alleen bidden, maar 
ook werken!

·         Breng mensen in jouw lokale netwerk samen, verbind goede initiatieven en zorg dat 
mensen elkaar - ook via www.nietalleen.nl - weten te vinden in deze tijd van crisis.

We bevinden als land en samenleving in een kritieke fase. Maar juist als het donker is, 
zijn wij geroepen om ook nu Jezus na te volgen. Vandaar deze warmte aanmoediging om
ook nu en ook hier het verschil te maken. Alvast heel veel dank!

 

 

 

Interview Open Doors: Vrijheid en christenvervolging

Waardeer vrijheid door te gunnen en te benutten

 

Publicatiedatum: 26 mrt. 2020 

 



Wij leven in vrijheid, zonder afhankelijk te zijn van een bezettende macht en zonder 
vervolgd te worden vanwege wie wij zijn. Alleen de alleroudsten onder ons kennen 
mogelijk situaties waarover ze uit eigen ervaring kunnen vertellen over hun onvrijheid. 
Actuele situaties van onvrijheid zijn er vrijwel niet in ons land. Als christelijke minderheid
hebben wij ook relatieve vrijheid om ons geloof te praktiseren. Hoe groot die vrijheid is, 
hoe groot de waarde daarvan is en wat het contrast is met de geloofsvervolging in 
andere landen op deze planeet, kunnen we vernemen van de mensen die deel uitmaken 
van organisaties als SDOK en Open Doors. Het gesprek met Richard Groenenboom, 
woordvoerder van de SDOK is in De Banier van maart te lezen. Hier nemen we u mee in 
het gesprek met Maarten Dees, directeur van Open Doors.

 

In Nederland vieren we dit jaar 75 jaar vrijheid. De meesten van ons weten niet beter 
dan het leven in deze situatie. Wat is volgens u leven in vrijheid?

“Ik ben intens dankbaar dat ik in vrijheid mag leven. Vrijheid betekent voor mij dat ik 
zonder angst, voluit mag leven. Vrijheid is voor mij dat ik de vrijheid en de keuzes van 
anderen respecteer en ruimte geef. Verder ben ik dankbaar dat ik mijn geloof mag 
uitleven, naar de kerk kan gaan en over de Heere Jezus Christus kan spreken zonder dat 
ik bang hoef te zijn voor arrestatie of erger. Leven in vrijheid is ook dat wij ons hier 
publiek kunnen uitspreken voor allen die omwille van Christus worden vervolgd.”

  

Op welke manier zouden we vrijheid moeten waarderen?

“We waarderen vrijheid vooral door het te benutten en te gunnen. 
Te gunnen door hartelijk, royaal en ontspannen met iedereen om te gaan die we in ons 
leven en werken ontmoeten en belang te stellen in alles wat hen drijft. 
Benutten doen we door te getuigen, in onze daden en zo nodig met woorden. Getuigen 
van de Heere die ons leven in beslag heeft genomen. In mijn geval betekent dat vrijwel 
altijd dat ik wil en vaak ook kan vertellen over het geweldig mooie werk wat ik mag 
doen.”

 

Hoe is het gesteld met de geloofsvervolging in de wereld? En is er meer 
christenvervolging dan dat andere gelovigen worden vervolgd?

“De Ranglijst Christenvervolging 2020 rapporteert over de vijftig landen met de intenste 
christenvervolging. We hebben het dan over 260 miljoen christenen. Vervolging groeit in 
omvang en intensiteit. Dat toont ons onderzoek glashelder aan en dat wordt bevestigd 
door relevante externe bronnen. 
Inderdaad, christenen vormen de grootste groep die te maken heeft met 
geloofsvervolging. Ook andere religieuze minderheden en atheïsten hebben te maken 
met vervolging. Denk aan de bahá’is in Iran en Jemen, jezidi’s in Irak, Oeigoeren in 
China of ahmadimoslims in Pakistan.”

 

De jaarlijkse ranglijst geeft jullie extra bekendheid. Wat is het verhaal achter deze 
ranglijst?

https://opendoors.nl/ranglijst


“De Ranglijst Christenvervolging verscheen voor het eerst in 1993 en sindsdien elk jaar. 
Open Doors vindt het belangrijk om al het werk te baseren op goed onderzoek. De 
ranglijst helpt ons om te bepalen waar ons werkveld moet zijn en om de ernst van 
christenvervolging zichtbaar te maken. Dat is niet alleen van belang voor christenen in 
Nederland en Vlaanderen; inperking van (geloofs)vrijheid raakt in potentie alle burgers.”

 

“Christenvervolging is veelal te typeren als ‘de kanarie in de kolenmijn’. Waar christenen 
worden aangepakt is er fundamenteel iets mis met de rechten van álle mensen.”

Welke ontwikkelingen signaleert u?

“Wij signaleren momenteel drie dominante trends. Militante islam wil de macht grijpen in 
zwakke Afrikaanse staten in Sub-Saharaans Afrika. Islamitisch geweld verspreidt zich 
over Zuid- en Zuidoost-Azië. En in landen als China en in mindere mate ook in India 
wordt biometrische technologie (onder meer gezichtsherkenning, red.) op grote schaal 
ingezet om burgers te controleren. En let wel, christenvervolging is veelal te typeren als 
‘de kanarie in de kolenmijn’. Waar christenen worden aangepakt is er fundamenteel iets 
mis met de rechten van álle mensen.”

 

Geloofsvervolging is in Nederland niet aan de orde. Ziet u signalen van een verglijdende 
schaal, zoals die op de lange termijn ook in andere landen zichtbaar waren?

“Volgens de systematiek die Open Doors hanteert, is er in Nederland geen sprake van 
geloofsvervolging. Dat betekent niet dat er geen geloofsonvrijheid kan voorkomen of 
worden ervaren. Maar vergeleken met de vervolgde christenen die wij een stem geven, 
genieten wij hier een comfortabel christelijk leven. De ruimte die er bijvoorbeeld nog is 
voor christelijke politiek is daarvan een duidelijk bewijs. Ik zou willen toevoegen dat we 
ons die ‘glijdende schalen’ niet moeten laten overkomen, maar daarentegen met een 
hoog bewustzijn van het lot van onze broeders en zusters in onder andere Noord-Korea 
en Burkina Faso, metterdaad onze vrijheid moeten benutten en onvrijheid elders aan de 
orde moeten stellen.”

 

“In Nederland genieten we een comfortabel christelijk leven. De ruimte die er 
bijvoorbeeld nog is voor christelijke politiek is daarvan een duidelijk bewijs.”

Hebt u adviezen over hoe de SGP in de Nederlandse en Europese politiek met effect het 
thema christenvervolging kan aankaarten? Kan onze aanpak daarin nog verbeteren?

“Wij zijn dankbaar met de vele initiatieven van de SGP en andere partijen om aandacht 
te vragen voor christenen die vervolgd worden, bijvoorbeeld door Kamervragen te stellen
aan de minister van Buitenlandse Zaken. 
Onze oproep is om vooral op deze weg door te gaan en waar mogelijk samen te werken 
met andere partijen om geloofsvervolging algemeen en soms heel specifiek op de agenda
te blijven zetten. En blijf bij ons aankloppen voor informatie en duiding. Daar denken wij 
meer dan graag in mee.”

 

Hoe kunnen SGP’ers bijdragen aan de hulp aan en de zorg voor vervolgde christenen?

“Als eerste wil ik dan toch vragen om gebed. Dat is geen obligate of gemakkelijke 
suggestie. Aanhoudend en gericht blijven bidden is van het grootste belang en zeker niet 
eenvoudig. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om in actie te komen, we hebben altijd 
geld nodig om vervolgde christenen te helpen. Ook steunen we altijd op een betrokken 



achterban en vrijwilligers. Zie daarvoor onze website of neem contact met ons op, we 
komen heel graag langs voor een presentatie.”

 

Is er ook iets wat u op dit thema voor plaatselijke politiek wilt zeggen, of is dit meer een 
zaak van landelijke en Europese politici? 

“Wij willen met onze informatie en communicatie graag harten van mensen raken. Dat 
zal dan hopelijk ook een lokaal effect hebben. We verlangen ernaar dat christenen in 
Nederland en Vlaanderen daadwerkelijk navolgers van Christus zijn. Is er bijvoorbeeld 
een azc in de buurt, dan heeft dat onmiddellijk impliciete betekenis voor mij als christen. 
Maar dat is ook aan de orde als ik mensen ontmoet in de supermarkt en op straat. We 
worden opgeroepen zout en licht te zijn op de plek die God ons ieder persoonlijk geeft.”

 

Hoe werken organisaties zoals SDOK, Stichting HVC en Open Doors samen?

“Waar mogelijk werken we met hen samen. Vooral door met elkaar in gesprek te zijn en 
elkaar te kennen, te waarderen en te respecteren. Anne van der Bijl (oprichter van Open 
Doors, red.) zei ooit dat er alleen al voor China met gemak veertig soortgelijke 
organisaties bij zouden kunnen komen. Geen enkele organisatie kan alle vervolgde 
christenen bereiken. Dus we vullen elkaar hartelijk aan en soms werken we concreet 
samen.”

  

Interview: Sjon van der Ree Doolaard

 

 

Maak vliegen duurder en treinen goedkoper

Publicatiedatum: 12 mrt. 2020 | Tweede Kamer 

 

Vanaf 2021 komt er eindelijk een vliegbelasting. Voor een vliegticket gaan we 7 euro 
extra betalen. SGP-Kamerlid Chris Stoffer juicht de komst van een vliegbelasting toe, 
maar vindt dat deze nog te laag is.

"Dat reizen per vliegtuig nu ook eindelijk belast gaat worden, is niet meer dan normaal. 
Het kan niet zo zijn dat je voor de auto, de trein en de bus allerlei belastingen moet 
betalen, terwijl vliegtuigpassagiers de dans ontspringen. Dat is nu wel het geval. Goed 
dat er dus een vliegbelasting komt!" aldus Kamerlid Stoffer.

De voorgestelde vliegbelasting is slechts 7 euro per ticket. "Dat is de prijs van een paar 
kopjes koffie op een vliegticket van vaak honderden euro’s. Dat is echt te weinig. 
Daarom heb ik samen met GroenLinks een amendement ingediend om het tarief te 
verdubbelen." De SGP'er ziet graag een nog hogere belasting voor zakelijke reizigers. De 
vervuiler moet betalen en vliegverkeer moet worden verduurzaamd. Verder wil de SGP 
treinverkeer juist stimuleren door de belasting op treintickets te verlagen. Zo krijg je een
win-win situatie. Vliegverkeer wordt ontmoedigd, en internationaal treinverkeer wordt 
gestimuleerd!

 

 

Hoe goedwillende boeren bedreigd worden

https://www.christenunie.nl/blog/2020/04/16/Hoe-goedwillende-boeren-bedreigd-worden


Door Carla Dik-Faber op 16 april 2020  

 

Oktober 2019, ineens kan niemand meer om hen heen. Protesten, lange slierten tractors 
op de snelweg, publieksvriendelijke acties en de hashtag #trotsopdeboer hebben de 
boeren van de periferie naar het centrum van de aandacht gebracht.

En terecht. Jarenlang zet de ChristenUnie zich al in voor verbinding tussen ‘boer en 
burger’. Voor bewustwording over waar ons voedsel vandaan komt. Voor een eerlijke 
prijs voor voedsel. Voor perspectief voor de mensen die dagelijks hard werken voor dat 
voedsel. Af en toe lukte dat en behaalden we mooie resultaten voor de boeren.

Maar het effect van een sector die zich zó verenigd opstelde, zó zichtbaar was, dat was 
nog nooit gelukt. Met grote steun van het publiek: ineens was die brug tussen boer en 
burger er. Ik vond het mooi om te zien.

 

Omslag

Het protest was er evenwel niet zomaar: de overheid heeft de sector jarenlang overladen
met allerlei regels en zo gedwongen om maximaal te produceren tegen een beloning die 
daarmee in geen verhouding staat.

Nu steeds meer duidelijk is wat de desastreuze gevolgen van dat beleid zijn voor boeren 
zelf, de natuur en de leefomgeving van ons allemaal, wil de overheid de andere kant op. 
Minder intensief, meer in balans met de natuur, minder uitstoot.

Dat het bij boeren in het verkeerde keelgat schiet dat zij eerst ondergewaardeerd worden
en vervolgens te horen krijgen dat ze het niet goed doen, is begrijpelijk. Laten we wel 
wezen: de overheid zélf heeft aangestuurd op een systeem dat nu (terecht) failliet wordt 
verklaard.

Ja, het oude beleid heeft gefaald, er moet nieuw, toekomstbestendig beleid komen voor 
de landbouw. Maar die omslag kunnen we dus alleen maken mét de boeren. De overheid 
moet boeren helpen, verleiden, faciliteren om mee te doen. Wie wil stoppen, moet een 
faire prijs krijgen voor de boerderij. Boeren zitten niet te wachten op een nieuw dictaat 
vanuit Den Haag, maar willen wél samen werken aan een nieuw, toekomstbestendig 
perspectief, voor henzelf en voor de landbouw. En dat is ook wat Carola Schouten, onze 
eigen landbouwminister, doet.

 

Pasen 2020: Judassen

Inmiddels is het april 2020. Pasen. In appgroepen van boeren circuleert een brief. 
Afzender is Farmers Defence Force, een club militante boeren die zich graag bedient van 
oorlogsretoriek. FDF komt opnieuw met een statement, zoals ze eerder met een 
statement in de media kwam door een wanstaltige vergelijking met de holocaust. De 
brief die nu circuleert is gericht aan de boeren zelf.

De boodschap aan die boeren is even helder als verwerpelijk. Boeren die hun bedrijf 
willen verkopen zijn verraders. Die ‘Judassen’ (in de woorden van FDF), zijn de grootste 
bedreiging voor de landbouwsector en moeten ‘uit de gelederen verwijderd worden’. Dat 
gaat niet zomaar, want FDF ‘verwacht nog wel wat problemen met Judassen en zwakke 
schakels’, maar ‘daar zullen we dan te zijner tijd mee af moeten rekenen’.

 

Contrast

Het contrast met oktober 2019 kan niet groter. Gezamenlijkheid is onmin geworden. 
Positiviteit is omgeslagen in intimidatie. Mijn #trotsopdeboer is onverminderd groot, 



maar heeft gezelschap gekregen van #woedeopFDF. De dreigbrief van FDF is daarbij de 
druppel.

Natuurlijk, FDF ging vervolgens door het stof. En ook dat kennen we: nadat er gedoe 
uitbreekt, hadden ze het toch niet zo bedoeld…

Wat mij betreft is het tijd om de schapen van de bokken te scheiden. Om te kiezen 
tussen welwillendheid en kwaadwillendheid. Tussen nieuw perspectief en 
‘achteruitboeren’. Tussen samen optrekken en tweespalt. Tussen werken aan een 
toekomstbestendige landbouw en het uiten van bedreigingen.

Dat uitgerekend een club die zich presenteert als ‘belangenbehartiger van de boer’ zich 
tégen die boer keert, is dieptriest. Ik weet dat de welwillende boeren in de meerderheid 
zijn. Ik heb er de afgelopen jaren velen bezocht, ik heb ze ontmoet aan talloze 
keukentafels. Dat ik hier hun namen niet kan noemen, is ronduit bizar. Des te 
belangrijker is het dat deze boeren een stem krijgen.

De omslag naar een toekomstbestendige landbouw gaat er komen. Mét de boeren. 
Farmers Defence Force zal in de tussentijd vast weer van zich laat horen. Het zij zo. FDF 
heeft zichzelf gediskwalificeerd. De boer heeft de toekomst.

 

 

 


