
Gemeentebreed 
 
De zondag: hoelang nog? 
 
A.J. van Zuijlekom 
 
Hoelang zouden we onze zondag nog kunnen vieren zoals we dat gewend zijn? Een vrije 
dag. Alle ruimte om naar de kerk te gaan. Tijd voor een bijbelstudie. Bezoek van 
vrienden of familie. Een wijkavond. Een dag van: als gezin eens heerlijk bij elkaar zijn 
zonder dat je opgejaagd wordt door de stress van je werk, die vergadering, catechisatie, 
huiswerk of sporttraining. 
 
Vandaag is er veel over de zondag te doen. Tenminste, binnen de kerken. Je hoort geluiden 
alsof de zondagsheiliging er niet meer toe doet. Bij de synodes van Leusden en Zuidhorn was 
de zondag (erger nog: het vierde gebod) niet veilig. Werken op zondag zou geen probleem 
meer zijn. 
Is dat zo? 
Ik ga hier niet het besluit van de synode van Zuidhorn verdedigen. Ik noem alleen even dit. 
De synode van Zuidhorn heeft onderkend dat uitspraken van Leusden tot een onjuiste 
beeldvorming in de kerken hebben geleid (als zou de waarde van trouw zijn aan Gods wil in 
het vierde gebod en het belang van verantwoord invulling geven aan de zondag door de 
synode gerelativeerd zijn).(1) Juist daarom heeft synode van Zuidhorn een deputaatschap 
‘vierde gebod en zondag’ ingesteld. Dit deputaatschap moet de kerken dienen met een 
handreiking. Daarin zal een positieve standpuntbepaling worden geboden inzake het ethisch 
handelen als gelovigen en kerken in de 21e eeuw, met betrekking tot het vieren van de zondag 
als dag van de Here in het licht van het vierde gebod. 
 
De blikrichting in ons gesprek 
 
Waar moeten wij het over hebben, als wij over onze zondag spreken? Over zondagsarbeid? 
Zijn we gericht op onze eigen bewegingsruimte? Wat mag en niet mag op zondag? Misschien 
zijn we daar wel eens wat veel mee bezig geweest. We zouden het ook kunnen hebben over 
de eer van onze God! Over: hoe wij de zondag nodig hebben. 
Ik ga hier niet een keus maken uit opvattingen over de zondag als rustdag. Niet omdat ik daar 
geen mening over heb. Maar voor het gesprek lijkt het me boeiender te laten zien dat je (zelfs 
als er in het Nieuwe Testament niet meer gesproken kan worden van een uitdrukkelijk gebod 
van de Here om al je werk te laten rusten) toch op een heel positieve, dankbare manier met de 
zondag hebt om te gaan. Waarom? Omdat geloof niet een zaak is van leven bij regels. Maar 
van wandelen met God. Waarbij je leert gevoel te ontwikkelen voor wat de Here wil. En daar 
je leven op af te stemmen. 
 
De sabbat: een opgestoken vinger! 
 
In Exodus 31 noemt de HERE de sabbat een teken ‘tussen Mij en u’ (vs. 13). Stel je dat eens 
concreet voor: de HERE is als een vader met zijn volk bezig. En dan zegt Hij: die sabbat is een 
opgestoken vinger. Mijn kind, ken je ons geheim nog? Ik heilig jou. Jij bent van Mij. Ik laat 
jou nooit vallen. Blijf je daarom bij Mij in de buurt? Die sabbat is het teken: zul je het niet 
vergeten? 
De HERE noemt het onderhouden van de sabbat een verbond (vs. 16). Ik heb Mij aan jou 
verbonden, zegt de HERE. Zul jij je nu aan Mij verbonden weten? Bedenk dat het zonder mijn 
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zegen niets wordt in je leven. En om te begrijpen wat die zegen inhoudt, wijst de HERE naar 
de schepping. Het gaat er niet om dat je altijd maar doorholt. Nee, kijk eens rond in die 
schepping. In zes dagen schiep de HERE alles. En toen rustte Hij. De HERE ging van zijn werk 
genieten. En wil dat zijn mens met Hem mee geniet. Op adem komt. Denk niet dat het van 
jouw zwoegen en zweten afhangt. Laat je niet altijd maar opjagen door je werk. 
Kijk: daar was de sabbat een teken voor. 
 
Druk, druk, licht! 
 
Ik weet het. Je kunt je opgejaagd voelen door je werk. Zelfs op zondag laat het je niet los. Na 
de zonde werd werken vaak zwoegen. Zweten. Frustratie. Verslavend. Slavernij. Gods volk 
voelde het in Egypte. En wij vandaag…?! 
En toch: de HERE ging zijn volk uit de slavernij bevrijden. Ja, eerst werd de druk nog 
opgevoerd. Maar toen leidde Hij zijn volk uit Egypte weg. De sabbat werd een rustdag. Elk 
zevende jaar een sabbatsjaar. Elk vijftigste jaar een jubeljaar. De HERE wil rust in het leven. 
Het lijkt wel eens of we vandaag weer in een tijd leven dat de druk wordt opgevoerd. 
Kondigt de toenemende druk de grote bevrijding aan? Ik weet immers van mijn Heiland. Hij 
stierf aan een kruis. Maar stond op zondag op uit de dood. En elke zondag bepaalt mij er 
sindsdien bij: alle druk van dood en bloed en zweet en tranen is straks voorbij. De zondag, 
een teken. Een opgestoken vinger. Een vuurtoren: de glans van het komende vrederijk gaat 
wekelijks over de donkere wereldzee. 
 
De zondag: geen probleem… 
 
De eerste christenen hadden op sabbat (de zaterdag!) hun vrije dag. Op zondag konden ze 
geen vrij krijgen. Maar ze zochten elkaar wel op zondag op, voor hun erediensten. De zondag 
was geen rustdag. Wel een dag om samen te komen. ’s Morgens vroeg, vóór het werk. Ik weet 
van christenen in islamitische landen: op zondag hebben ze geen vrij. Ze worden elke dag ver-
druk-t. Maar ze hebben wel op zondag hun erediensten. Voor of na het werk. De kerk speelt 
erop in door extra diensten te beleggen: dan kan iedereen wel een keer komen. Ik weet dat 
christenen vreemdelingen zijn in deze wereld. En ik weet dat het een wonder is geweest dat 
vanaf de vierde eeuw tot op heden christenen in grote delen van deze wereld op zondag een 
vrije dag kunnen hebben. Heel onze samenleving is erop gericht (geweest): op zondag rust. 
Christenen waren vreemdelingen. En toch: heel de weekindeling op die vreemdelingen, op de 
God van die vreemdelingen afgestemd…. 
Ik weet ook dat nergens in het Nieuwe Testament een verbod staat om te werken op zondag. 
Maar daarom ga ik van de zondag nog geen probleem maken. Alsof alles wat niet in de Bijbel 
staat, overboord mag. Zo van: er staat geen verbod om te werken, dus ik kan gewoon een baan 
nemen waarbij ik ook op zondag moet werken. 
Iemand die wandelt met God, hoeft niet overal een tekst voor. In Filippenzen 4:8v lezen we: 
overweeg steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, wat 
deugdzaam is en lof verdient. Breng in praktijk wat je geleerd en overgeleverd is…. Paulus 
noemt hier geen uitdrukkelijk gebod of verbod. Hij zegt: doe dingen omdat ze goed zijn. En 
als je dat vaag vindt, bid dan maar om de Heilige Geest die je wil helpen om te onderscheiden 
waar het op aankomt (Fil. 1:9). Zodat je zicht krijgt op wat goed is voor je geloof, je omgang 
met de Here. 
 
De zondag: juist vandaag! 
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Om te onderscheiden waar het op aankomt (Fil. 1:9), moet je je Bijbel kennen. En je eigen tijd 
kennen. 
Die tijd is een tijd waarin steeds meer mensen afscheid nemen (genomen hebben) van de Here 
en zijn dienst. Ook van de rustdag. Mensen kappen met hun christelijk verleden. God is 
immers dood, voortaan zijn wij de baas. Daar hebben mensen het wel druk van (en mee) 
gekregen. 
De mens die de heiliging van de zondag niet meer wil, wil natuurlijk wel een vrije dag. Liefst 
ook een vrije zondag. Maar de vrijheid van de één wordt slavernij voor een ander. De vrije 
mens wil immers ook op zondag kunnen uitgaan, winkelen. De mens die zelf wil weten wat 
hij op zondag gaat doen, maakt een ander slaaf van zijn wensen. Anderen worden gedwongen 
te werken voor zijn vermaak. Terwijl het vierde gebod juist vrijheid bedoelt voor iedereen: 
voor het vee, je personeel, de gastarbeider die geen weet heeft van Gods feestdag…. 
Ken je tijd. En wees daarom maar zuinig op die éne dag. Om op die éne dag alle ruimte te 
houden voor de opbouw van je geloof. Die éne dag: ze is als een soort eiland in de week voor 
de dienst van de Here. Een eiland dat zomaar afkalft door de secularisatie. 
Zuinig, juist nu. 
Misschien hebben we die éne dag wel eens bedorven door ons wetticisme. Allerlei discussies 
over wat nou wel en niet mag. En uit reactie gaan we er vandaag misschien wel eens wat erg 
vrijblijvend mee om. Werken op zondag terwijl het niet nodig is. Reizen. Verzuimen van 
erediensten. We weten geen inhoud meer te geven aan de vorm van de zondag. 
Zuinig zijn op de zondag. Want je kunt wel heel principiële verhalen houden over de zondag. 
Maar reken erop dat je zelf wordt afgerekend op de manier waarop je inhoud geeft aan die 
zondag. 
Er is er in elk geval één die het heerlijk vindt als wij onze zondag niet meer uitbuiten. Als de 
zondag steeds meer onder druk komt. Hij vindt het heerlijk als we erediensten verzuimen. Als 
we niet meer zoveel mogelijk komen om Gods Woord te horen. Als we sacramenten laten 
voor wat ze zijn. Nalatig worden in het bewijzen van christelijke barmhartigheid (vgl. zd. 38 
HC). 
Juist in een tijd dat we kwetsbaar staan tegenover alle secularisatie, zul je zuinig hebben te 
zijn op de zondag. We hebben haar nodig. 
 
 
 
Noot: 
1 Het is goed te weten dat de GS van Leusden geen leeruitspraak over de sabbat/zondag heeft gedaan. Het ging 

slechts om een uitspraak in een concreet geding dat aan de GS was voorgelegd. Feitelijk kon de GS niet meer 
dan hier een uitspraak in doen, zonder zich verder positief over de zondag en het 4e gebod uit te laten. Een GS 
mag immers slechts dat behandelen wat vanuit de kerken op haar tafel is gelegd.  
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