Voor veel mensen is tegenwoordig de zondag een uit
gesproken geschikte dag om te klussen of voor hobby
en recreatie.
Dat er toch nog mensen zijn die niet (willen) werken en
winkelen op die dag komt bij velen maar vreemd over.
Waarom zien deze mensen die dag nu eigenlijk als een
bijzondere dag waarop een heleboel dingen blijkbaar
niet mogen?
Het beschouwen van de zondag als een afgezonderde
dag vindt zijn oorsprong in de Bijbel.
God, de Schepper van hemel en aarde, heeft die dag
Zelf ingesteld. Hij beval vanaf de Schepping om die dag
voor Zijn dienst af te zonderen (te heiligen).
Het houden van kerkdiensten is daar een direct gevolg
van. In de kerk wordt vanuit Zijn Woord (de Bijbel)
gesproken over God en Zijn werken.
God verbiedt alle niet noodzakelijke arbeid op die dag
en eist van alle mensen dat die ene dag in de week
geheel wordt besteed in Zijn dienst.
Deze kunnen wij iedereen van harte aanbevelen, want
hierin ligt pas échte blijdschap en vervulling. Daarnaast
hebben wij deze dag ook gekregen om te rusten van
ons dagelijks werk.
Vroeger was de zaterdag (de zevende dag) bestemd als
rustdag (sabbat); na de opstanding van Christus uit de
doden (Pasen!) wordt de eerste dag van de week als
rustdag in de christelijke kerk gevierd.

Het zou heel ons volk ten goede komen als er weer een
christelijke rustdag in de Bijbelse zin van het woord
ingesteld en onderhouden werd.
Het aloude en onaantastbare gebod luidt letterlijk:
"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 God; 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
zevende dage; daarom zegende de HEERE den sabbat
dag, en heiligde denzelven."
Wilt u meer weten over de instelling of over de
invulling van de christelijke zondag, dan kunt u zich in
verbinding stellen met personen van de Evangelisatiecommissie in uw regio.
Adresgegevens vindt u hieronder.
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