
 

Amendement 1: Bescherming en ordening van alle huwelijken 
Ingediend door onderstaande LEDEN van ChristenUnie 

Partijcongres 23 november 2018 te Zwolle 
Amendement behoort bij agendapunt 11 

De indiener stelt voor om 

‘God heeft al in het begin het huwelijk ingesteld. Deze publieke verbintenis tussen man en vrouw is 
uniek en waardevol. De overheid erkent en beschermt het huwelijk naar deze oorsprong en betekenis. 
In haar bescherming en ordening heeft de overheid ook oog voor hen die niet  
of niet meer gehuwd leven.’ 

(Beginselverklaring, pagina 5, Huwelijk) 

te wijzigen in 

‘God heeft al in het begin het huwelijk ingesteld tussen man en vrouw. Het huwelijk als publieke 
verbintenis is uniek en waardevol. Heden ten dage staat het huwelijk ook open voor geliefden van 
hetzelfde geslacht. De overheid erkent en beschermt het huwelijk naar zijn oorsprong en betekenis. In 
haar bescherming en ordening heeft de overheid oog voor alle gehuwden en voor allen die niet of niet 
meer gehuwd leven.’ 
 

Toelichting: 

• ChristenUnie staat voor stabiele relaties als hoeksteen van de samenleving. 
• Het huwelijk, als door God gegeven verbintenis tussen mensen, is uniek en waardevol. Gezin 

en huwelijk staan in de hedendaagse maatschappij onder druk en verdient daarom 
bescherming. De Beginselverklaring besteedt daarom terecht aandacht aan het huwelijk. 

• De formulering van de voorliggende Beginselverklaring spreekt alleen over een huwelijk 
tussen man en vrouw. Dat impliceert dat het voorgaande niet geldt voor een huwelijk tussen 
personen van hetzelfde geslacht. 

• De huidige formulering kan uitgelegd worden als een oproep om enkel het huwelijk tussen 
man en vrouw te beschermen, en andere, door de overheid gelegaliseerde 
samenlevingsvormen aan te vechten. 

• Ook in de afsluitende zin worden deze andere samenlevingsvormen niet benoemd wat 
impliceert dat bescherming en ordening van de overheid niet voor iedereen geldt. 

• Kerken en individuele christenen, op basis van verschillende methoden van uitleg van de 
Bijbel, en specifiek van de teksten in Genesis 2, Markus 10 en Romeinen 1, hebben 
verschillende overtuigingen met betrekking tot relaties tussen twee mensen van hetzelfde 
geslacht. Waar sommige kerken er van overtuigd zijn dat het huwelijk is voorbehouden aan 
man en vrouw, zien andere kerken dit voorbehoud niet en zegenen ook andere relaties (in). 

• De formulering van de Beginselverklaring gaat in tegen de overtuigingen van kerken en 
individuele bijbelgetrouwe christenen in Nederland. ChristenUnie mengt zich zodoende als 
politieke partij in de afwegingen van kerken en individuele christenen. 

• Kerken en individuele bijbelgetrouwe christenen verschillen op meer ethische onderwerpen die 
door het geloof worden vormgegeven, bijvoorbeeld als het gaat om de positie van de vrouw 
in kerk en maatschappij of hertrouwen na scheiding. ChristenUnie neemt op deze 
onderwerpen geen politiek standpunt in. Daarom is het vreemd dat op het punt van het 
huwelijk wel een standpunt wordt gekozen. 

• Het burgerlijk huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht staat politiek op dit 
moment niet ter discussie en zal naar verwachting ook niet ter discussie komen te staan in 
Nederland. 



 

• Het gaat hier om een Beginselverklaring, niet om een verkiezingsprogramma of andere 
opsomming van politieke standpunten. 

• Een politiek standpunt over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor personen van 
hetzelfde geslacht, of onderwerpen die daarmee samenhangen zoals de rechten van 
ambtenaren van burgerlijke stand of regenbooggezinnen, kan worden gevormd als dat 
opportuun is, met een open bijbel, in gebed en met respect voor andermans overtuiging. 

• De beginselverklaring beoogt een christelijke visie te geven op een maatschappelijk leven 
waarbij christen en niet-christen in vrede en harmonie samen kunnen leven. Het is een 
politiek-beginselprogramma, geen geloofsdocument. Daarom is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
het ruimte geeft aan moslims om in vrede en vrijheid hun geloof te kunnen uiten. Op 
soortgelijke wijze kunnen christenen politiek ruimte geven aan LHBT-medemensen om in 
vrede en vrijheid hun seksuele geaardheid te leven en te uiten, ongeacht eenieders 
persoonlijke geloofsopvatting over homoseksualiteit. 

• We zijn, met de woorden van de Beginselverklaring, geroepen tot een leven in verbondenheid 
met elkaar, niet als vrije keuze maar als realiteit van ons leven. Zo zijn we ook verbonden met 
andere mensen in Nederland, christen en niet-christen, met soms andere overtuigingen en 
levenswijzen. Medemensen aan wie we recht moeten doen door ons in te zetten voor hun 
menswaardig bestaan. 
 

Ondertekening indiener: 

Naam lid/ leden   (Eventueel) Namens lokale 
afdeling / PerspectieF 

Handtekening 

1. Walter Brands   

2. Aafke Vreugdenhil-de 
Blécourt 

  

3. William Poutsma   

4. Kees van Kranenburg   

5. Bart Landman   

6. Heleen den Otter-
Kuijper 

  

7. Antonie Fountain   

8. Samuel Gerrets   

9. Roland Waardenburg   

10. Bert Burema   

11. Bas Nanninga   

12. Jan de Wit   

 

  



 

Preadvies Landelijk Bestuur - Ontraden 
De beginselverklaring begint in deze passage over dienstbaar samenleven met het politieke principe 
dat de overheid de ruimte om duurzame relaties te kunnen onderhouden beschermt. Deze 
bescherming geldt voor iedereen. De verklaring onderstreept dat de toewijding van mensen aan de 
relaties in hun leven een zaak is van onze persoonlijke verantwoordelijkheid. 

De beginselverklaring (en onze partij) zijn gefundeerd op de overtuiging dat geloof niet losstaat van 
politiek. In de ordening van de samenleving doen waarden en normen ertoe. In de Bijbelse lijn, van 
Oude en Nieuwe Testament, speelt het beeld van het huwelijk tussen man en vrouw een centrale rol. 
Het huwelijk als publieke verbintenis tussen man en vrouw is uniek, van grote maatschappelijke 
betekenis en het beschermen waard. Het bestuur staat voluit voor dit Bijbelse principe en ideaal, zoals 
de ChristenUnie dat altijd heeft gedaan. Het ontraadt daarom dit amendement, dat in onze beginselen 
het huwelijk tussen man en vrouw gelijk stelt aan andere relatievormen. 

De beginselverklaring wil in alle openheid onze principes en idealen laten zien. Vanzelfsprekend 
vragen idealen altijd een vertaling naar de maatschappelijke realiteit van vandaag, zoals gebeurt in 
verkiezingsprogramma’s. 

Met de indieners is het bestuur van mening dat LHBT’ers in vrede en vrijheid moeten kunnen leven. 
Geaardheid wordt daarom expliciet genoemd in het nondisciminatiebeginsel van de beginselverklaring 
(onder ‘deel de vrijheid’). In diezelfde geest is in verkiezingsprogramma van onze partij en in het 
regeerakkoord het voorstel opgenomen geaardheid op te nemen in artikel 1 van de grondwet. 

Tot slot wil het bestuur aangeven dat auteur en klankbordgroep, ook op dit belangrijke thema, 
zorgvuldig hebben willen zoeken naar formuleringen. Specifiek over dit thema hebben verschillende 
gesprekken met leden plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is de tekst van het oorspronkelijke 
voorstel (besproken op het partijcongres juni 2018) ook aangescherpt.  

Concluderend: het bestuur ontraadt de koerswijziging die dit tekstvoorstel tot gevolg heeft. 

 

 
Amendement 2: klimaat en leefbaarheid 
Ingediend door LOKALE AFDELING VEENENDAAL 

Partijcongres 24 november 2018 te Zwolle 
Amendement behoort bij agendapunt 11 

De indiener stelt voor om 

Wij dienen allen met kracht te kiezen voor duurzaam handelen. Als we als collectief niet 
zorgen voor het kwetsbare in onze wereld, dient de overheid dringend en dwingend op te 
treden. Ook internationaal dient ons land krachtig in te zetten op duurzame keuzes. 

Deze tekst staat op pagina 10 onder het kopje Klimaat en leefbaarheid van de derde kernwaarde 
(Bescherm het leven) uit de Beginselverklaring. 

te wijzigen in 

Wij dienen allen met kracht te kiezen voor duurzaam handelen. Als we als collectief niet 
zorgen voor het kwetsbare in onze wereld, dient de overheid dringend en dwingend op te 
treden. Ook internationaal dient ons land krachtig in te zetten op duurzame keuzes. Hierbij 



 

houden wij zowel internationaal alsmede nationaal rekening met de minder draagkrachtigen 
zodat ook zij aan dit belangrijke punt kunnen bijdragen. 

Toelichting: 

Te vaak worden de belangrijke besluiten genomen waarbij de lasten met name voor de minder 
draagkrachten onevenredig zwaar neergelegd worden. Dit moeten we als ChristenUnie krachtig 
tegengaan. Ook deze groep mensen ziet vaak in dat we niet onbeperkt door kunnen gaan met 
producten die niet duurzaam zijn. Zij hebben niet de middelen om duurzame producten te kopen of 
gebruiken. 

Ondertekening indiener: 

Naam lid/ leden   (Eventueel) Namens lokale 
afdeling / PerspectieF 

Handtekening 

1. G. Juffer Voorzitter Veenendaal  

 

Preadvies Landelijk Bestuur - ontraden 
Het bestuur is het er inhoudelijk mee eens dat er in de transitie naar een duurzame ontwikkeling 
steeds aandacht moet zijn voor de minder draagkrachtige personen, regio’s of landen. Binnen het 
beknopte kader van een beginselverklaring vindt het bestuur dit echter een te grote mate van 
detaillering. In de beginselverklaring is nadrukkelijk gesteld dat de overheid oog heeft voor en 
bescherming biedt aan kwetsbare mensen of gemeenschappen (bv. onder ‘publieke gerechtigheid’.) 
Wel wil het bestuur toezeggen dat het genoemde punt nadrukkelijk wordt meegenomen bij het 
schrijven van verkiezingsprogramma’s.  

 
Amendement 3: Slotwoord 
Ingediend door LOKALE AFDELING VEENENDAAL 

Partijcongres 24 november 2018 te Zwolle 
Amendement behoort bij agendapunt 11 

De indiener stelt voor om 

In een vaak rusteloze samenleving mogen christenen handelen vanuit het rustgevende besef 
dat God deze wereld draagt en leidt met Zijn Geest. Het is goed God te blijven bidden om Zijn 
leiding. Het is goed God te blijven danken voor wat Hij in dit leven aan ons geeft. 

Deze tekst staat op pagina 12 onder het kopje Slotwoord (van: Wie vrede zoekt, moet vrede 
stichten) uit de Beginselverklaring. 

te wijzigen in 

In een vaak rusteloze samenleving mogen christenen handelen vanuit het rustgevende besef 
dat God deze wereld draagt en leidt met Zijn Geest. Het is nodig God te blijven bidden om 
Zijn leiding. Het is nodig God te blijven danken voor wat Hij in dit leven aan ons geeft. 

Toelichting: 



 

Het woordje goed is een stuk vrijblijvender dan het woord nodig. Het woord nodig duidt aan waarvan 
wij afhankelijk zijn. 

Het woordje goed komt twee keer voor, en moet twee keer vervangen worden door nodig. 

Ondertekening indiener: 

Naam lid/ leden   (Eventueel) Namens lokale 
afdeling / PerspectieF 

Handtekening 

1. G. Juffer Voorzitter Veenendaal  

 

 
Preadvies Landelijk Bestuur – oordeel congres 
Het bestuur is het er inhoudelijk mee eens dat het nodig is de Heer dank te zeggen voor wat Hij geeft 
en Hem te blijven bidden om Zijn leiding. De indieners beogen de urgentie van deze belijdenis te 
onderstrepen.  

De beginselverklaring beoogt niet anders te zeggen. Door het gebed ‘goed’ te noemen, is gezocht 
naar de diepere betekenis en naar een appellerende formulering, passend bij de beginselverklaring. In 
onze verbondenheid met God komen wij tot onze bestemming. Onze hoop is in de Heer, wij zijn 
afhankelijk van Hem en daarom is gebed nodig. ‘Goed’ te veranderen in ‘nodig’ zou minder zicht 
kunnen geven op deze diepere laag. Het landelijk bestuur laat deze afweging aan het oordeel van het 
congres. 

 


