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ZONDAG 38 (Deel 2) 

Vraag 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod? 

Antwoord: Ten eerste, dat de kerkelijke Woordverkondiging en de scholen instandgehouden 

worden, en dat ik vooral op de sabbat, dat is op de rustdag, trouw naar Gods gemeente kom 

om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te 

roepen en als christen de armen bij te staan. Ten tweede, dat ik alle dagen van mijn leven 

afstand van mijn boze werken neem, de Heere door Zijn Geest in mij laat werken en aldus de 

eeuwige sabbat in dit leven aanvang. 

  

Dag van God  - Dag vóór God 

1. Kom naar Gods huis 

2. Breng de dag door in toewijding aan Hem 

  

1. Kom naar Gods huis 

Als de rustdag een bijzondere plaats heeft in Gods scheppingsweek, mag zij ook een 

bijzondere plaats hebben in onze week. Ieder mens vaart er wél bij, wanneer het principe 

van zes dagen werken en één dag rust gepraktiseerd wordt. Hoe vullen wij deze rustdag in?  

Het valt niet mee om deze dag echt vrij te houden. Voor je het weet ben je in de greep van 

iets of iemand anders. 

Een niet-christelijke mevrouw schreef eens in de krant: 'Wij hadden de gewoonte om de 

zondag voor ons gezin te houden, en dan te gaan wandelen op het strand of een museum te 

bezoeken. Tegenwoordig mogen we blij zijn als er weer eens een zondag is waarop niemand 

iets te doen heeft, geen sportwedstrijden, geen musicaluitvoering en geen 

diplomazwemmen.' 

Zonder elkaar een wet voor te schrijven (dat is juist niet de bedoeling van de rustdag!), 

mogen we onszelf wel aanvragen of we er alles aan doen en gedaan hebben om de zondag 

als rustdag te laten functioneren. 

De rustdag is een strekdam in de tijd. Ze haalt de vaart uit het leven. Noodzakelijk en goed. 

We worden 'stilgezet'. 

De HC heeft het niet over wat we moeten laten, maar over wat er te doen is op de rustdag. 

Het accent valt op de kerkdiensten. Ze zijn een geweldige hulp bij de heiliging van de zondag. 

Ze helpen ons de zin van de zondag te verwerkelijken (A.A. Van Ruler). Ook de tweede dienst 

is de moeite van het komen waard, vooral ook omdat God Zelf Zijn gemeente samenroept. 

Je moet wel heel goede redenen hebben om daar onderuit te komen! 

Uiteraard houdt de heiliging van de rustdag meer in dan het bezoeken van kerkdiensten. De 

zondag is een kerkdag, gezinsdag, vreugdedag (J.H. Velema). 

 2. Breng de dag door in toewijding aan Hem 

Laten we het eerst over de voorbereiding van de zondag hebben. We kunnen veel leren van 
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de joodse voorbereiding op de sabbat. De sabbat wordt gezien als koningin van de dagen, als 

paleis in de tijd (voor de liefhebbers: lees het mooie boek over de sabbat van Abraham 

Heschel). Een belangrijk aspect van de sabbatsviering is de vreugde, verbonden met het 

sociale aspect. 

Vervuiling van de zondag is gevaarlijk. Een drietal vuistregels bij wat je doet op zondag: 

1. is het echt nodig? 

2. hebben anderen er wat aan? 

3. is het tot eer van Christus? 

Augustinus zei: Heb God lief en doe wat je wilt. Zou dat ook voor de heiliging van de rustdag 

mogen gelden? 

Dit is zeker: de Heere belooft in Jes. 58:13-14 rijke zegen voor hen die geen loopje met de 

rustdag nemen, maar haar heiligen. De zegen van de Heere rust daarop. 

  

Ter bezinning  

De in 1945 overleden hervormde predikant dr. J. Koopmans schreef nu ruim zestig jaar 

geleden: ‘Er is, voor àllen, een dag terwille van het Woord. Een land zonder zondag moet op 

den duur worden een land zonder gemeente, zonder het Woord en de Sacramenten, zonder 

de naam van God en zonder christelijke barmhartigheid. Dat heeft niets te maken met het 

farizeïsme van wat “mag” of niet “mag”; het heeft echter heel veel te maken met de 

zwakheid van ons vlees. Wij hebben dat nodig, bitter nodig: een dag terwille van het Woord. ' 

  

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  

1. Op welke manier is de zondag voor jou een dag van vreugde? 

2. Prof. Dr. A.A. Van Ruler schreef een boekje met als titel ‘Waarom zou ik naar de kerk 

gaan?’ Welke antwoorden geef jij? 

3. Wat vindt u van de uitspraak van wijlen ds. J.H. Velema: de zondag is een kerkdag, 

gezinsdag en vreugdedag? 

4. Stelling: ‘Wie de getijden (bijv. de zondag) verzuimt, wordt door de tijd overspoeld.’ 

(Jan Wit) 

5. Waarom is het onnodig verzuimen van de kerkdienst ernstig te nemen? Hoe kunnen 

we elkaar daar op aanspreken? 

6. Op welke manier bereidt u zich voor op de zondag?  

Voor de kinderen:  

1. -  Vind je zondag een fijne dag of juist niet? Waarom?  

2. -  Waarom ga jij naar de kerk? 
 


