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Geachte gemeenteraad, 

 

De zondagse winkelsluiting staat ter discussie. Dat veroorzaakt verdriet en onrust bij zeer velen in de 

gemeente West Betuwe. Namens vele verontruste inwoners willen wij u als vertegenwoordigers van 

een aantal kerken (met in totaal ca. 8.000 leden) binnen de gemeente West Betuwe wijzen op Gods 

Woord, de Bijbel. 

 

U als gemeenteraad stelt regels op voor de samenleving in onze mooie gemeente West Betuwe. Niet 

om ons het leven zuur te maken, maar om alle mensen in de samenleving van de gemeente te 

beschermen. Zo is het ook met de bekende Tien Geboden. God gaf ons die om Hem als onze Schepper 

te eren en te dienen, maar ook om ons en onze medemens te beschermen. Als wij die geboden 

erkennen en opvolgen, belooft God ons Zijn zegen. 

 

In het vierde gebod van de Tien Geboden vraagt God ons Zijn rustdag in ere te houden en geeft Hij ons 

een dag van rust. De tekst daarvan is als volgt, geciteerd uit de aloude Statenvertaling, vervaardigd in 

opdracht van de Staten-Generaal: 

 

Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar 

de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, 

noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw 

vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde 

gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de 

HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven. 

 

Tot zover Gods Woord. Duidelijk is dat openstelling van winkels op zondag lijnrecht ingaat tegen dit 

gebod. Burgers en ondernemers zijn dan niet meer beschermd tegen het doldraaien in een 24-uurs 

economie. Dit gebod is maatschappelijk gezien heilzaam, ook voor mensen die niet de Bijbel als 

grondslag voor hun leven hanteren. We leven in een jachtige en gehaaste maatschappij waarin veel 

mensen overbelast zijn of dreigen te raken. Wat is het daarom een zegen dat we iedere week 

gezamenlijk één vaste dag van rust hebben. Een dag waarop we tot bezinning kunnen komen en 

afstand mogen nemen van de waan van alledag. 



Denk daarbij niet alleen aan de consument, maar ook aan de ondernemers en hun personeel. Hoe 

moeten zij nog tot rust komen als de winkel altijd open is? Een ondernemer ben je 24/7 en je krijgt 

alleen nog iets van rust als je bedrijf gesloten is. Ook als je niet aanwezig bent, maar wel open, dringt 

de onrust zich aan je op. Bovendien wordt de druk nog verder opgevoerd door het werven van 

voldoende personeel. Dat is nu al moeilijk, zonder de zondagsopenstelling. 

 

Op u als gemeenteraad rust een grote verantwoordelijkheid. U heeft de eervolle taak gekregen om de 

gemeente te besturen. Met respect en betrokkenheid willen we u waarschuwen om Gods gebod in 

acht te nemen bij uw besluitvorming. Wij allen, u en ik, zijn Gods schepselen. Wij allen zijn afhankelijk 

van Zijn genade. We hebben geen enkele reden om ons boven elkaar te verheffen, of om onszelf beter 

te voelen dan anderen. Het is uit liefde tot Gods geboden dat we u waarschuwen. Onze Schepper is 

het zo waard om gediend en gehoorzaamd te worden. 

 

Het zou getuigen van leiderschap en respect jegens uw inwoners als u zich niet laat meeslepen door 

het dwingende ritme van deze maatschappij en dit voorliggende raadsvoorstel afwijst. Het blindelings 

dienen van onze materiële belangen en persoonlijke voorkeuren leidt op dood spoor. Het dienen van 

God leidt tot tijdelijke én eeuwige zegen. 

 

Wij wensen u van harte wijsheid en Gods leiding toe, en zullen u en uw werk blijven opdragen in onze 

gebeden. 

 

Hoogachtend (met akkoord afzender openbaar publiceren namen en kerken), 

 

H. Welmer, namens de Hervormde Gemeente te Geldermalsen 

D. Bok, namens de Hervormde Gemeente te Haaften 

G. de Kock, namens de Hervormde Gemeente te Waardenburg-Neerijnen 

A.P. de Visser, namens de Hervormde Gemeente (Maranatha) te Tricht 

J.J. Kuyntjes, namens de Gereformeerde Kerk te Herwijnen 

G.A. van Maaswaal, namens de Hersteld Hervormde Gemeente te Haaften-Waardenburg 

K. de Groot, namens de Hersteld Hervormde Gemeente te Spijk 

J. Versloot, namens de Gereformeerde Gemeente te Tricht-Geldermalsen 

A. van de Beek, namens de Gereformeerde Gemeente te Waardenburg 

L. Fris, namens de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen 

G.C. van Tuijl, namens de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Waardenburg 

J.J. Philibert, namens de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen 

 


