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Aan de gemeenteraad West Betuwe 

Geachte gemeenteraad, 

We hebben gehoord dat er binnenkort vergaderd zal worden over de openstelling van winkels op 

zondag binnen onze gemeente. 

Het bedroeft ons dat het plan op tafel ligt om de winkels op zondag gedurende enkele uren open te 

stellen. De zondag is in onze gemeente in veel opzichten al een dag die niet of nauwelijks te 

onderscheiden is van andere dagen, gekeken naar de bedrijvigheid en andere activiteiten. Als het plan 

uitgevoerd wordt zal de zondag nog verder het karakter van een afzonderingsdag verliezen. 

Het is ons als leden van een plaatselijke kerkelijke gemeente in de eerste plaats te doen om het 

naleven van Gods gebod om op de zondag te rusten van het werk wat niet noodzakelijk is. En verder 

die dag te besteden aan onder meer kerkbezoek en onderzoek van de Bijbel. 

Veel mensen houden met bovengenoemde argumenten geen rekening, maar toch geldt dit wel voor 

alle mensen. 

Laten we terugkeren naar Gods wet. Zijn geboden zijn niet zwaar. De Heere zegt er Zelf van in Zijn 

Woord: Vreest God en houdt Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Laat Gods Woord ons 

richtsnoer zijn. God belooft daar Zijn zegen op.  

Eenmaal zullen alle mensen, ook wij en u voor Gods rechterstoel staan. Dan moeten wij rekenschap 

afleggen van alles wat wij gedaan hebben. In dit geloof kunnen en mogen wij niet zwijgen en willen wij 

u ernstig waarschuwen. Als er gevaar dreigt voor mensen, dan zijn wij verplicht en als het goed is 

willen wij dan ook onze naasten waarschuwen. Bijvoorbeeld, let op: daar op die plaats, of op die tijd 

dreigt er gevaar. Het weten van deze waarheid brengt een grote verantwoordelijkheid mee. Als wij niet 

gewaarschuwd hebben zal het van onze hand geëist worden. Daarom, neem het ter harte en weet dat 

God u eenmaal rekenschap zal afeisen, ook in deze zaak.  

Wij wensen u veel wijsheid toe in het verantwoordelijke werk voor onze gemeente. 

Vriendelijke groeten, 

 


