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Uw gift is welkom!
Gaarne bevelen wij het werk van onze
Vereniging ook aan in de belangstelling van kerkenraden en verenigingen.
Mocht onze brochure aanleiding geven
ons financieel te steunen dan zijn wij u
daarvoor zeer erkentelijk.
Overmaking van gelden kan geschieden
op IBAN: NL98 INGB 0000 8786 28 t.n.v.
penningmeester Vereniging Zondagsrust.

Testamentaire beschikking
De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, gevestigd te Rhenen, is opgericht op 12 mei 1954 te Ede.
De Koninklijke Goedkeuring op haar
statuten werd verleend bij Besluit van 28
september 1955, No. 29.

Contributie
De minimum contributie bedraagt 1 euro
per jaar. Gezien de hoge kosten van
drukwerk, porto, enz. zal overbetaling ten
zeerste worden gewaardeerd.
Alle leden (dus ook zij die reeds betaald
hebben) ontvangen tegelijk met het Jaarverslag een acceptgirokaart. Men wordt
vriendelijk verzocht bij betaling (ook per
bank) deze girokaart te gebruiken.

Degenen, die bij testamentaire beschikking onze Vereniging willen gedenken,
attenderen wij op de juiste tenaamstelling: „Nederlandse Vereniging tot
bevordering van de Zondagsrust en de
Zondagsheiliging”, gevestigd te Rhenen.

Melding activiteiten op zondag
Voor berichten aangaande activiteiten,
waardoor de dag des Heeren wordt
ontheiligd, houden wij ons bij de voortduur aanbevolen. Indien mogelijk melde
men naam en adres van de persoon of de
instantie, welke hierbij betrokken is. Dit is
in het belang van een vlotte behandeling
der zaken. Ook zal toezending van artikelen, etc. inzake de zondag, welke voorkomen in de onderscheidene bladen en
periodieken zeer op prijs worden gesteld.

Nederlandse Vereniging tot bevordering van de
Zondagsrust en de Zondagsheiliging te Rhenen.

Uitnodiging
tot het bijwonen van de

Jaarlijkse ledenvergadering
D.V. zaterdag 29 februari 2020
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: “Rehoboth”-kerk, Ds. Fraanjestraat te Barneveld.
5 minuten lopen vanaf Station Barneveld.

Agenda
1.

Opening door de voorzitter

2.

Notulen van de vorige jaarvergadering

3.

Telegram aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

4.

Jaarverslag van de secretaris

5.

Jaarverslag van de penningmeester

6.

Verslag van de controle der boeken door accountantskantoor

7.

Bestuursverkiezing:
Aftredend (herkiesbaar): A.G. Rietveld – Tegenkandidaat G. van Oosterom, Gouderak
Aftredend (herkiesbaar): M.J. van Walsem – Tegenkandidaat A. van Hattum, Achterberg (Rhenen)

8.

Pauze

9.

Uitslag bestuursverkiezing

10. Rondvraag
11. Slotwoord: Ds. W.J. op ’t Hof Hersteld Hervormd emerituspredikant te Gameren.
12. Sluiting

Woord van de penningmeester
Rhenen, februari 2020
Geachte leden,
Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2019 van onze

Indien u gebruik maakt van elektronische betaling,

vereniging met daarbij de acceptgirokaart om de

dan verzoeken wij u in ieder geval het betalings-

contributie voor het jaar 2020 te kunnen voldoen.

kenmerk en/of lidnummer bij de betaling te ver-

Evenals voorgaande jaren willen wij de contribu-

melden in het vakje omschrijving betaling en niet

tie van de vereniging niet verhogen. Door de vele

bij acceptgiro. Dit in verband met de automatische

overbetalingen kunnen wij deze blijven handhaven

verwerking van de betalingen.

op minimaal 1 euro per jaar. Wij zijn alle gevers en
geefsters zeer erkentelijk voor de overbetalingen

Wij vertrouwen erop dat u ons ook dit jaar weer in

waarmee u ons jaarlijks verblijdt. Hierdoor kunnen

staat zult stellen om met het noodzakelijke en ver-

wij de noodzakelijke arbeid blijven verrichten, al is

antwoordelijke werk door te gaan. Daartoe is uw

het soms ploegen op rotsen.

gebed, maar ook uw gave onmisbaar.

Hoewel er een acceptgirokaart bij het jaarverslag

Vanwege de steeds verdergaande zondagsont-

is ingesloten, blijkt dat er toch elk jaar weer een

heiliging en verstoring van de zondagsrust is het

behoorlijk aantal leden is, dat vergeet tijdig hun

meer dan ooit noodzakelijk om onze stem blijvend

contributie te voldoen. U zult begrijpen dat door

te laten horen. Moge de Heere onze gezamenlijke

het versturen van herinneringen e.d. extra werk en

pogingen willen zegenen.

kosten moeten worden gemaakt.
Mogen wij u beleefd verzoeken de contributie zo

Mr. L. Vogelaar

spoedig mogelijk te voldoen? Bij voorbaat hartelijk

penningmeester

dank.
Het komt ook voor dat wij post terug ontvangen
omdat de adresgegevens niet meer corresponderen met het betreffende lid. Gaarne verzoeken wij
u dan ook er zorg voor te dragen, dat eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven
aan nevenstaand adres. Ook hiervoor zeggen wij u
vriendelijk dank.
Gelieve geen wijzigingen op de acceptgirokaart te
vermelden, daar deze niet meer door ons kunnen
worden gecontroleerd.

Nederlandse Vereniging tot
bevordering van de Zondagsrust en de
Zondagsheiliging
Frederik van de Paltshof 15
3911 LA RHENEN
T (0317) 61 43 98
E info@verenigingzondagsrust.nl
W www.verenigingzondagsrust.nl
IBAN: NL98 INGB 0000 8786 28
t.n.v. Vereniging Zondagsrust

Ten geleide
L.S.
Nu aan het jaar 2019 bijna een einde is
gekomen mogen wij opnieuw een ‘ten
geleide’ schrijven voor het jaarverslag
dat u hierbij wordt aangeboden.
Het betreft de periode november 2018
tot en met oktober 2019.
Op 12 mei 2019 was het 65 jaar geleden
dat de vereniging werd opgericht.
Als wij dan op die reeks van jaren
terugzien dan moet opgemerkt worden
dat van jaar tot jaar de verwereldlijking
in ons land, maar ook in de kerk, bij
overheid en onderdaan, ontzettend is
toegenomen.
Dit betreft ook, het zij met droefheid
geschreven, in het bijzonder wel het eerbiedigen van de dag des Heeren. En toch
is het woord ”Gedenk den sabbatdag, dat
gij dien heiligt” met Goddelijke autoriteit
gesproken.

Dat is ook de reden waarom de waarschuwende stem en de oproep tot terugkeer tot Gods heilzame geboden nog
gehoord mag en moet worden.
Er is getracht, met vele tekortkomingen
onzerzijds, op allerlei wijze dat te doen.
Dat het werk wat verricht mag worden
onder Gods onmisbare zegen door mag
gaan is onze hartelijke wens en bede. Het
zou groot zijn als de vruchten ervan nog
opgemerkt mogen worden. Dan zou de
inhoud van het vijfde vers van de Tien
Geboden des Heeren weer uitgangspunt
worden in ons vaderland.
Gedenkt en viert, met vee en magen,
Den sabbat, na zesdaagse vlijt;
God schiep ’t heelal in zoveel dagen,
En heeft den sabbat Zich gewijd.
Genemuiden, december 2019
Namens het bestuur,
D. van der Sluis, voorzitter
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DE HEILIGE WET
OF DE TIEN GEBODEN DES HEEREN
(Exodus 20)
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit
Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid
heb.

Het eerste gebod:
Gij zult geen andere goden voor Mijn
aangezicht hebben.

Het tweede gebod:
Gij zult u geen gesneden beeld, noch
enige gelijkenis maken, van hetgeen
dat boven in den hemel is, noch van
hetgeen dat onder op de aarde is, noch
van hetgeen dat in de wateren onder de
aarde is. Gij zult u voor die niet buigen,
noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw
God, ben een ijverig God, Die de misdaad
der vaderen bezoek aan de kinderen, aan
het derde en aan het vierde lid dergenen
die Mij haten; En doe barmhartigheid aan
duizenden dergenen die Mij liefhebben
en Mijn geboden onderhouden.

Het derde gebod:
Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods
niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE
zal niet onschuldig houden, die Zijn
Naam ijdellijk gebruikt.
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Het vierde gebod:
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 denzelve.

Het vijfde gebod:
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw
dagen verlengd worden in het land dat u
de Heere uw God geeft.

Het zesde gebod:
Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod:
Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod:
Gij zult niet stelen.

Het negende gebod:

Het tiende gebod:

Gij zult geen valse getuigenis spreken
tegen uw naaste.

Gij zult niet begeren uws naasten huis;
gij zult niet begeren uws naasten vrouw,
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch
iets dat uws naasten is.
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Belangrijke mededeling
van de administratie!
Zoals elk jaar is het weer mogelijk gebleken ons jaarverslag uit te geven. Om elk
lid dit jaarverslag toe te zenden is een
omvangrijk werk.
Tot onze spijt geven niet allen die van
adres veranderen dit direct door. Wij verzoeken u vriendelijk om vooral tijdig een
adreswijziging aan ons toe te sturen, daar
anders de mogelijkheid bestaat, dat u
geen jaarverslag meer van ons ontvangt.
Wij vragen het volgende:
- Achter in het jaarverslag vindt u een
kaart voor adreswijziging!
Mogen wij op uw medewerking rekenen dat u deze kaart aan ons opstuurt
als er zich een wijziging voordoet? Als
wij de nieuwe adressen op moeten
zoeken van degenen die dit niet
doorgegeven hebben, geeft dat zeer
veel werk wat extra kosten met zich
meebrengt.
- Wilt u geen bedankjes of iets dergelijks vermelden op de acceptgirokaart
die u bij het jaarverslag ontvangt, dit
i.v.m. de automatische verwerking?

Ten slotte vindt u ook een kaart voor
aanmelding van een nieuw lid.
Weet u nog iemand die geen lid is, maar
wel de doelstelling van onze vereniging
onderschrijft?
Geeft u die persoon dan de kaart, met de
vraag deze ingevuld, zonder postzegel,
aan ons terug te zenden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking.

Indien in uw omgeving activiteiten zullen plaatsvinden die in
strijd zijn met het vierde gebod
van Gods heilige wet, verzoeken
wij u deze zo spoedig mogelijk
te melden aan ons kantoor.
Frederik van de Paltshof 15
3911 LA Rhenen
Tel.: 0317 - 61 43 98
E-mail:
info@verenigingzondagsrust.nl
Web:
www.verenigingzondagsrust.nl
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Beknopt overzicht van de gevoerde
correspondentie
Telegram aan Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander
en Koningin Maxima
Paleis Noordeinde
2300 GK Den Haag.


Rhenen, 25 februari 2019

De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, op zaterdag 23 februari 2019 in jaarvergadering bijeen in de
Rehoboth-kerk van de Gereformeerde Gemeente, ds. Fraanjestraat te Barneveld, wenst Uwe Majesteiten en Uw Koninklijk huis de zegen des HEEREN toe,
voor U en de Uwen zowel persoonlijk als met het oog op het koninklijk ambt
dat U bij de gratie Gods bekleedt.
Moge Gods Woord en Wet ook voor wat betreft de rust op en de heiliging van
de zondag Uw richtsnoer zijn.
Ons volk neemt, het zij met droefheid opgemerkt, steeds meer afscheid van de
heilrijke geboden van de Heere.
Het is onze plicht voor U en Uw gezin te bidden. Wees ervan verzekerd dat dit
ook in deze tijd voor U gedaan wordt.
Ook in ons geliefde Oranjehuis zijn er geweest die de bekering tot God deelachtig waren.
De Koning der koningen geve U wijsheid en voorzichtigheid om in de uitoefening van Uw hoge ambt alles te doen tot Zijn eer en tot waarachtig welzijn van
het Nederlandse volk.
Dit is onze hartelijke wens en bede.
Voorzitter: D. v.d. Sluis
Secretaris: D. Exalto

Het volgende antwoord werd ontvangen:
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Dienst van het Koninklijk Huis
‘s-Gravenhage


12 maart 2019

Graag bedank ik U voor het telegram aan Hunne Majesteiten de Koning en
Koningin namens de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging ter gelegenheid van de jaarvergadering in de Rehoboth-kerk van de Gereformeerde Gemeente Barneveld op zaterdag 23 februari
jongstleden.
De woorden door U geuit in het telegram hebben de Koning en Koningin zeer
gewaardeerd.
Ik hoop dat U kunt terugzien op een geslaagde bijeenkomst.
Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Drs. J.C. Snoek,
Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit de Koning en
Hare Majesteit de Koningin

Aan het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Twenterand


29 november 2018

Op uw verzoek doen wij u toekomen onze zienswijze inzake voorstel pilot
Koopzondag gemeente Twenterand. Het is opvallend dat de enige beperking
of voorwaarde die gesteld wordt in het raadsvoorstel de openbare orde en de
woon- en leefsituatie betreft.
In de afweging van belangen behoort ook de zondagsrust en met name de
Zondagswet betrokken te worden. Er wordt nergens gesproken over hinder
voor kerken en de godsdienstoefening.
Zie de volgende artikelen:
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Artikel 2
1 - Het is verboden op Zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen
voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te
verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd.
2 - De burgemeester treft de nodige maatregelen teneinde te voorkomen, dat op
Zondag door het verkeer op land- en waterwegen in de nabijheid van kerken
of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, meer voor de
godsdienstoefeningen hinderlijk gerucht wordt veroorzaakt dan met het oog
op de eisen van dat verkeer redelijkerwijze onvermijdelijk is. Hij is bevoegd
daartoe verbiedend of bevelend op te treden of te doen optreden.
Maar ook al worden de kerken niet gehinderd in hun godsdienstoefening dan
nog mag de Zondagsrust niet zonder strikte noodzaak worden verstoord. Zie
hieronder. Het gerucht van aanrijden van vrachtwagens en het lossen wordt
op meer dan 200 meter gehoord. Ook blijft de motor vanwege de noodzaak te
koelen lange tijd gewoon draaien en dus gerucht en overlast veroorzaken. En
dat kan vanwege het tijdstip van bevoorrading erg vroeg beginnen. Ook niet
religieuze mensen willen op zondag van de rust kunnen genieten die ze door
de week zo vaak moeten missen.
Artikel 3
1 - Het is verboden op Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken,
dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking
hoorbaar is.
2 - Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op uitingen tijdens
geoorloofde samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergaderingen of betogingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties. Voor zover dat vereist is ter voorkoming van gerucht dat de
viering van de Zondag en de openbare rust op de Zondag ernstig verstoort,
voegt de burgemeester aan de voorschriften en beperkingen bedoeld in
artikel 5, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties voorschriften en
beperkingen toe met betrekking tot het geluidsniveau en met betrekking
tot het gebruik van geluidsapparaten, of worden door hem aanwijzingen ter
zake gegeven.
3 - Voor andere gevallen dan die bedoeld in het tweede lid kan de burgemeester voor de tijd na 13 uur ontheffing verlenen van het bepaalde in het
eerste lid; de gemeenteraad kan ter zake regels stellen.
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Ook artikel 6 is op het raadsvoorstel van toepassing. Is er wel een genoegzame
reden de openbare rust door arbeid in beroep of bedrijf te verstoren? Er wordt
niet over gesproken in het raadsvoorstel. Dat is een omissie.
Artikel 6
Het is verboden op Zondag zonder genoegzame reden de openbare rust door
arbeid in beroep of bedrijf te verstoren.
Verder is het niet nodig dat speciaal voor Vroomshoop een pilot voor een
koopzondag wordt gehouden. Mensen die voor de feestdagen hun inkopen
willen doen, kunnen dat bijvoorbeeld op zaterdag avond doen. Willen ze helaas toch de zondag ontheiligen, dan is het voor hen eenvoudig mogelijk in een
naburige plaats te gaan winkelen. De inwoners daarvan zullen wellicht minder
bezwaar hebben tegen winkelen op zondag dan die van Vriezenveen, maar
de winkeliers en hun personeel, vooral de kleine ondernemers, worden net
zo goed in hun belang getroffen als die van de kern Vriezenveen. Er zijn ook
economische en sociale bezwaren tegen de zondagsopenstelling. In Duitsland
bijvoorbeeld zijn er veel gewesten (deelstaten) waar alle winkels dicht zijn. En
dat wel om sociale redenen.
Voor kleine ondernemers die al lange werktijden maken, is het bijna onoverkomelijk ook op zondag te moeten werken. Om de concurrentie met grootwinkelbedrijven vol te houden, zouden ze dat in geval van een koopzondag wel
moeten doen. Stel dat er winkeliers zijn die om godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden hun winkel gesloten houden op zondag dan worden die
door oneerlijke concurrentie ernstig benadeeld.
Tenslotte, de jacht om maar zoveel mogelijk te kunnen consumeren, heeft
nog nooit iemand gelukkig gemaakt. Een mens blijft buiten de ware rust, altijd
onvoldaan. Zelf willen beslissen wanneer er gewinkeld wordt, eigen baas en
autonoom zijn, leidt niet tot vrijheid. Echte vrijheid is er alleen in gebondenheid aan Gods Woord. En dat zegt ons – dat geldt een ieder – dat we de rustdag
namelijk Gods dag, zullen heiligen.
Mr. L. Vogelaar,
Penningmeester Nederlandse Vereniging tot bevordering
Van de Zondagsrust en - heiliging
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Hierop ontvingen wij het volgende antwoord:
Gemeente Twenteland
Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen


Vriezenveen, 4 december 2018

Geachte heer Vogelaar,
Op 2 oktober 2018 is er in de raadsvergadering een motie aangenomen voor
een Pilot koopzondag Vroomshoop waarbij de winkels geopend kunnen zijn op
23 december 2018. De portefeuillehouder heeft daarbij aangegeven dat er wel
een gelijk speelveld moet zijn voor alle ondernemers in Twenterand. Daarom
is er ook besloten om de koopzondag te laten gelden voor de gehele gemeente
Twenterand en niet alleen Vroomshoop.
Door het aannemen van de motie is de Verordening Winkeltijden Twenterand
2001 aangepast zodat de Pilot koopzondag gerealiseerd kan worden. Het
concept Verordening winkeltijden gemeente Twenterand 2018 heeft van 1
november tot en met 29 november 2018 ter inzage gelegen voor de mogelijkheid tot inspraak. Uw zienswijze is op 29 november 2018 verstuurd per brief
en bij ons binnengekomen op 3 december 2018 en daarmee te laat ingediend.
Uw zienswijze is ter kennisgeving verstuurd naar het college en de raadfracties.
Wij hebben kennis genomen van uw punten en zullen dit alsnog meenemen
als onderdeel van de evaluatie van de Pilot koopzondag.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Twenterand,
Namens deze,
P.A.J. Geerdink
Teamleider Omgeving
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Hoofdredactie Nederlands Dagblad
Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort


Rhenen, 18 januari 2019

Geachte redactie,
Door leden van onze vereniging werden wij benaderd over vermeldingen in
uw blad over zondagvoetbal, wielerrondes op zondag, etc. Het zou voorkomen
onder de rubriek ‘Nieuws vandaag’ in de vorm van korte stukjes. Aan ons het
verzoek om daarop te reageren richting het ND.
Graag zagen wij, met bedoelde leden, dat u berichtgeving over sport op zondag buiten uw ‘Nieuws vandaag’ houdt.
U kent ongetwijfeld onze doelstelling; een nadere uitleg van onze bezwaren
lijkt ons overbodig. Mocht u toch over dit principiële punt nader met ons van
gedachten willen wisselen dan zijn wij daar graag toe bereid.
Uw bericht tegemoet ziend, tekenen wij, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,
Hierop werd geen reactie ontvangen.

College van B&W en leden van de gemeenteraad der gemeente Ede
Postbus 9022, 6710 HK Ede

Rhenen, 23 januari 2019
Geacht College en leden van de Raad,
Met droefheid namen wij kennis via de media dat er momenteel voorbereidingen
getroffen worden voor de Nederlandse Kampioenschappen Wielrennen. Deze
zouden van 22 t/m 30 juni 2019 plaats moeten vinden in de gemeente Ede.
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Als Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging kunnen wij niet nalaten u met ernst te wijzen op de ontheiliging
van Gods dag welke met uw toestemming aan bovengenoemd evenement
gepaard gaat. Wij staan op het standpunt dat deze invulling van de zondag in
strijd is met Gods heilig gebod “Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt.”
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Wij verzoeken u daarom uw medewerking aan deze wedstrijden te heroverwegen en zeker het gebruik van de zondag te laten vervallen.
Mocht u over deze principiële aangelegenheid met ons nader van gedachten
willen wisselen dan zijn wij daartoe uiteraard bereid.
Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,

We ontvingen het volgende antwoord:
Gemeente Ede
Bergstraat 4, Ede

Geachte heer Exalto,

Ede, 13 maart 2019

Op 23 januari heeft u een brief gestuurd aan het college van burgemeester en
wethouders van Ede over het NK wielrennen dat in 2019 in Ede plaatsvindt,
met de vraag of het evenement afgezegd kan worden omdat uw vereniging
op het standpunt staat dat deze invulling van de zondag in strijd is met Gods
heilig gebod.
In het bestuursakkoord is afgesproken dat er jaarlijks een meerdaags evenement met landelijke uitstraling in Ede georganiseerd zal worden. Het college is
er zich terdege van bewust dat het evenement, naast woensdag en zaterdag,
ook op zondag plaatsvindt en dat niet alle Edenaren hier achter kunnen staan.
Daar moet bij opgemerkt worden dat het college niet bewust op zoek gegaan
is naar een evenement dat (ook) op zondag plaatsvindt, maar bij grote meerdaagse evenementen is dit vaak wel het geval. Zo ook bij het NK wielrennen.
Omdat het evenement ook op woensdag en zaterdag plaatsvindt, kunnen onze
inwoners zelf bepalen welke dag zij het evenement willen bezoeken.
Voor de zondag wordt er uiteraard rekening mee gehouden dat de kerkgangers
op zondag naar de kerk kunnen gaan. En daarnaast, dat de kerkdiensten niet
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verstoord worden door geluidsoverlast. Het college heeft samen met de organisator de volgende maatregelen genomen om de zondagsrust en kerkgang zo
min mogelijk te verstoren:
- de toertocht die normaal gesproken tijdens dit evenement op zondag wordt
gehouden, vindt in Ede plaats op zaterdag;
- op zondag wordt, rekening houdend met de kerkdiensten om 10.00 en 18.30
uur, alleen tussen 12.00 - 18.00 uur versterkt geluid gebruikt in het centrum
van Ede/het raadhuisplein. Op het parcours wordt er geen versterkt geluid
gebruikt in de buurt van kerken danwel tijdens kerkdiensten;
- met de start- en finishtijd is rekening gehouden met de tijdstippen waarop de
meeste ochtend- en avonddiensten plaatsvinden;
- met een aantal kerken op de route (die later deze maand bekend wordt
gemaakt) is persoonlijk gesproken over bereikbaarheid, parkeren en informatieverstrekking aan hun kerkgangers. Andere kerken op de route of dicht bij
de route krijgen tijdig informatie hierover die zij aan hun kerkgangers kunnen
verspreiden.
Wij begrijpen uw standpunt en zijn ons er van bewust dat er bewoners zijn bij
wie sport op zondag pijn doet. Vandaar ook de bovenstaande maatregelen. Dat
wij daarmee niet uw standpunt volgen is ons duidelijk.
Hoogachtend,
mr. L.J. (René) Verhulst

Directie Jumper, diersuper
Postbus 5025, 6802 EA Arnhem


Rhenen, 25 januari 2019

Geachte directie,
Via leden van onze vereniging kwamen wij in het bezit van een advertentie
over uw bedrijf. Op zich niets mis mee; zeventig voordeel vestigingen mag
genoemd worden! Wat ons verontrust (en dat is dan ook de reden van ons
schrijven) dat u onder de openingstijden ook de zondag betrekt.
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De zondag is de dag des Heeren. In de Bijbel spreekt de God van hemel en aarde:
’’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’’
Wij zijn ervan overtuigd, dat wij deze dag moeten besteden tot eer van God.
Maar ook, dat dit gebod heilzaam is voor onze gezinnen als een dag van rust
en bezinning. De zondagsopenstelling achten wij een ernstige zonde tegen de
Heere God en tevens een openlijke aanstoot van medeburgers, die Gods dag
willen eerbiedigen.
Wij zouden dan ook niets liever zien dan dat u uw beleid dusdanig wijzigt dat
toch de zondag geëerbiedigd wordt. Wilt u dit eens in overweging nemen?
Mocht u over deze ernstige principiële aangelegenheid met ons nader van
gedachten willen wisselen dan zijn wij daartoe steeds bereid.
Inmiddels verblijven wij, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,
Geen antwoord.

Directie Hoogvliet BV
Ammerzodenseweg 13-a, 5321 GA Hedel


Rhenen, 14 februari 2019

Geachte directie,
Via leden van onze vereniging wonend in de Bommelerwaard vernamen wij dat
uw winkel sinds kort alle zondagen geopend is. Een zaak die ons zeer ter harte
gaat en wij kunnen niet nalaten onze gevoelens hierover te melden.
Wij herinneren ons u in 2011 eveneens geschreven te hebben toen openstelling ter sprake kwam. Onze principiële bezwaren hebben we toen uiteengezet
en die zijn nog ongewijzigd van kracht.
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Wij herinneren ons ook hoe verblijd we waren dat e.e.a. toen geen doorgang
vond en veel van onze leden hebben uw beleid daarin gesteund door de
boodschappen bij Hoogvliet te blijven doen.
Nu is daar dus verandering in gekomen en wij kunnen niet anders dan een
dringend appel doen op u als directie uw beleid dusdanig te wijzigen dat de
zondag toch geëerbiedigd wordt.
Mocht u over deze ernstige principiële aangelegenheid met ons nader van
gedachten willen wisselen dan zijn wij daartoe steeds bereid.
Uw reactie tegemoet ziend, verblijven wij, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,
Als antwoord ontvingen wij:
Hoogvliet BV
Eikenlaan 265, 2404 BP Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn, 20 februari 2019
Geachte heer Exalto,
Dank voor uw schrijven d.d. 14 januari 2019, die wij in goede orde hebben
ontvangen. Wij begrijpen dat de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de zondagopenstelling niet bij iedereen in goede aarde vallen. Supermarktketens zijn in beginsel niet georganiseerd vanuit geloofs- en of politieke
overwegingen. Vanuit deze achtergrond exploiteren wij ook onze onderneming
en beoordelen/en maken op basis van marktomstandigheden onze keuzes.
De 24 uurs economie is al jaren een feit in Nederland met positieve en mogelijk negatieve consequenties. De tijdgeest van nu zorgt voor een retailmodel in
Nederland die daarop aansluit.
Onze verwachting is dat op korte of lange termijn deze openstellingseffecten
overal gemeengoed zijn en dat momenteel in Hedel ook andere retaiIers overwegen om op zondag open te gaan. Het is een kwestie van tijd. Wij zullen de
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komende periode onze ervaringen intern delen op basis waarvan wij definitief
besluiten tot openstelling op zondag.
Met vriendelijke groeten,
Hoogvliet Supermarkten

Directie Spotta
Postbus 9733, 3506 GS Utrecht


Rhenen, 25 februari 2019

Geachte directie,
Helaas krijgen wij steeds berichten van onze leden over bezorging van folders
op zondag door medewerkers die werken voor Spotta. Een concreet voorbeeld
daarvan willen wij u hierbij onder de aandacht brengen: de plaats Punthorst
(bij Staphorst) Wij kregen meldingen binnen vanuit die regio.
Laat duidelijk zijn dat wij met uw schrijven van maart 2017 verblijd waren en dit
gecommuniceerd hebben met al onze leden, zoals ik u reeds eerder deed weten.
Graag zie ik uw reactie tegemoet waarvoor wij u bij voorbaat erkentelijk zijn.
Inmiddels verblijven wij, namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging
tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging,
hoogachtend,
Wij ontvingen hierop als antwoord:
Geachte heer/mevrouw Exalto,
Zoals we in ons eerdere schrijven aangeven respecteren wij de overtuiging van
uw vereniging. De mogelijkheid om op zondag te bezorgen vloeit echter voort
uit wensen van zowel bezorgers, als consumenten en adverteerders.
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We proberen de levering van de pakketten in overwegend christelijke gebieden
zo laat mogelijk te doen om daarmee te voorkomen dat er op zondag bezorgd
wordt. Onze ervaring is dat in christelijke gebieden bezorgers vaak ook een christelijke achtergrond hebben en daarom niet op zondag bezorgen. Indien dit toch
gebeurt staat het de ontvanger vrij om contact met ons op te nemen. Dit kan per
e-mail (consumentenservice@spotta.nl) onder vermelding van de postcode. We
bespreken dan met de betreffende bezorger of het mogelijk is om hier rekening
mee te houden. De dagen waarop het pakket bezorgd mag worden blijven echter
zondag t/m dinsdag. Omdat Spotta als organisatie midden in de samenleving
staat kunnen we niet altijd aan ieders belangen en wensen voldoen.
We respecteren uw overtuiging en proberen door middel van bovenstaande
met alle partijen rekening te houden. Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Veldstra
Algemeen directeur

Aan de directie van Amsterdam Airport Schiphol
Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol


Rhenen, 12 maart 2019

Geachte dames en heren,
Door leden van onze Vereniging werden wij gewezen op een schrijven inzake
Onderhoud banenstelsel Schiphol in de periode 10 maart en 21 april. Wat ons
uiteraard bedroeft is dat juist de zondag hier in geding is.
Onze Vereniging heeft als doel te streven naar de rust op en heiliging van de
dag des Heeren zoals die ons in de Bijbel, Gods Woord, geboden wordt.
Evenals voor ons, geldt ook voor u het Goddelijke gebod: ‘Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.’ Wij mogen onze bezwaren tegen de ontheiliging van
de zondag om die reden dan ook niet verzwijgen.
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Wij zouden daarom verblijd zijn als u bij deze werkzaamheden de zondag zou
mijden. Zou u hierover met ons nader van gedachten willen wisselen, dan zijn
wij hiertoe uiteraard bereid.
Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging,
Hoogachtend,
De volgende reactie werd hierop ontvangen:
Royal Schiphol Group
Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol


1 augustus 2019

Geachte heer/mevrouw D. Exalto,
We hebben uw brief d.d. 12 maart 2019 in goede orde ontvangen. Allereerst
onze excuses voor de late beantwoording onzerzijds.
Naar aanleiding van de door ons aangekondigde onderhoudswerkzaamheden
aan het banenstelsel (in de periode maart-april betrof dit de Zwanenburgbaan) stelt u voor dat Schiphol bij werkzaamheden in het vervolg de zondag
zou mijden. Vanuit het perspectief van uw Vereniging begrijpen wij uiteraard
dit voorstel. Voor Schiphol behoort het echter niet tot de mogelijkheden om op
zondag de werkzaamheden neer te leggen. Als internationale luchthaven zijn wij
7 dagen per week en 24 uur per dag in bedrijf. Wij faciliteren mobiliteit en daarmee een publieke dienst, zoals bijvoorbeeld ook de treinen alle dagen rijden.
Voor onderhoudswerkzaamheden aan onze infrastructuur geldt bovendien dat
wij deze zo efficiënt en kortdurend mogelijk willen uitvoeren. Dit niet alleen
vanwege de effecten op de dagelijkse luchthavenoperatie, maar ook en vooral
om de impact en mogelijke overlast voor de omgeving als gevolg van afwijkend
baangebruik zoveel mogelijk te beperken. Om die reden wordt alle dagen, en
vaak ook nachten, doorgewerkt.
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Ondanks dat we u op dit onderwerp niet anders kunnen berichten, danken we
u voor de genomen tijd en moeite om ons aan te schrijven.
Met vriendelijke groet, namens de Directie,
Vivianne Blommers, Corporate Affairs

Aan de inspectie Leefomgeving en Transport, afd. Team Luchtvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Rhenen, 12 maart 2019
Geachte dames en heren,
Door leden van onze Vereniging werden wij gewezen op een schrijven inzake
Onderhoud banenstelsel Schiphol in de periode 10 maart en 21 april. Wat ons
uiteraard bedroeft is dat juist de zondag hier in geding is.
Onze Vereniging heeft als doel te streven naar de rust op en heiliging van de
dag des Heeren zoals die ons in de Bijbel, Gods Woord, geboden wordt.
Evenals voor ons, geldt ook voor u het Goddelijke gebod: ‘Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.’ Wij mogen onze bezwaren tegen de ontheiliging van
de zondag om die reden dan ook niet verzwijgen.
Wij zouden daarom verblijd zijn dat u de toestemming tot deze werkzaamheden zou heroverwegen en zeker in de toekomst de zondag zou mijden bij gelijke aanvragen. Zou u hierover met ons nader van gedachten willen wisselen,
dan zijn wij hiertoe uiteraard bereid.
Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging,
Hoogachtend,
Hierop werd geen reactie ontvangen.
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Aan het bestuur van kiesvereniging van de CDA Fryslân
p/a Pieter Stuyvesantweg 168, 8933 GK Leeuwarden

Rhenen, 26 maart 2019
Geachte voorzitter, geacht bestuur,
Wij ontvingen een groot verkiezingsbiljet ‘Goed voor elkaar’ met de namen
van de kandidaten en de plaatsten waar verkiezingsbijeenkomsten werden
gehouden. Heel verbaasd te lezen dat daar ook een zondag op gepland staat:
17 maart.
Vanuit onze doelstelling kunnen wij niet anders dan onze bezwaren daartegen
kenbaar maken omreden de zondag niet bestemd is voor verkiezingsbijeenkomsten, e.d.
Wij achten dit in strijd te zijn met Gods heilig gebod ‘Gedenk den sabbatdag,
dat gij dien heiligt’. Wij zouden het liefst zien dat alle niet noodzakelijke arbeid
op zondag verboden werd en de zondag weer die invulling kreeg waar ze oorspronkelijk voor bestemd is. Het is onze vaste overtuiging dat in het onderhouden van Gods geboden heil gelegen is. Wat zou het ons verblijden als wij van
u vernemen mochten dat er voortaan in alles rekening gehouden wordt met
Gods Woord en niet met de vraag van de bevolking, c.q. de kiezers.
Mocht u over deze principiële aangelegenheid met ons nader van gedachten
willen wisselen dan zijn wij daartoe steeds bereid.
Inmiddels verblijven wij, u alle wijsheid en voorzichtigheid toewensend in uw
verantwoordelijk werk, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,
Geen reactie.
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Hoofddirectie Nederlandse Spoorwegen
Laan v Puntenburg 100, 3511 ER Utrecht


Rhenen, 28 maart 2019

Geachte directie,
Naar aanleiding van een door ons ontvangen NS Nieuwsbrief met als aanbieding ‘Gratis reizen op zondag 31 maart met het Boekenweekgeschenk’ willen
wij u langs deze weg onze bezwaren kenbaar maken tegen deze actie.
Onze vereniging heeft als doel te streven naar de rust op en de heiliging van
de dag des Heeren zoals die ons in de Bijbel, Gods Woord, geboden wordt. U
biedt regelmatig aantrekkelijke acties aan waar onze leden ook een dankbaar
gebruik van maken. Voor zover deze op een zondag gepland staan worden zij
echter bij voorbaat daarvan uitgesloten. Dat is naast de principiële bezwaren
(die bij ons voorop staan) frustrerend voor onze achterban.
Onze bezwaren zijn gegrond op Gods heilig Woord en Wet: ‘Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt.’ Uit liefde tot God en Zijn inzettingen mogen wij niet
anders dan onze naasten waarschuwen tegen het overtreden van Gods gebod
en hen wijzen op het heilzame van de onderhouding daarvan.
Het zou ons zeer verblijden van u te horen dat ons schrijven voor u aanleiding
is geweest om uw beleid dusdanig te wijzigen dat er geen voordeel-acties op
zondagen meer aangeboden worden.
Zou u naar aanleiding van dit schrijven met ons nader van gedachten willen
wisselen over dit onderwerp, dan zijn wij hiertoe steeds bereid.
Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging,
hoogachtend,
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Als reactie ontvingen wij hun antwoord:
Van:
Hamelynck, Rutger R <Rutger.Hamelynck@ NS.nl
Verzonden: Vrijdag 5 april 2019 11:32
Geachte heer Exalto,
Namens de Raad van Bestuur van NS reageer ik graag op uw brief van 28 maart
jongstleden. Ik kende uw organisatie nog niet. Daarom zocht ik even op internet en kwam dit artikel tegen:
Weinig respons op brieven ‘Zondagsrust’
BARNEVELD. De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de
Zondagsheiliging krijgt op haar brieven tegen de zondagsontheiliging “veelal geen
enkel antwoord of soms zeer negatief en vijandig getoonzette reacties”, aldus secretaris D. Exalto. Mede door deze “droevige” ontwikkeling was er volgens hem weinig
animo bij het bestuur om aan het zestigjarig jubileum vorig jaar veel aandacht te
schenken. Dat stelde hij zaterdag in Barneveld tijdens de jaarvergadering van de
vereniging.
NS doet dat graag anders. Daarom deze reactie.
Uw verzoek, of eigenlijk oproep, om de aanbieding “Gratis reizen op zondag 31
maart met het Boekenweekgeschenk” kwam iets te laat binnen om nog serieus
te overwegen.
Afgelopen zondag hebben weer duizenden reizigers kunnen genieten van
een gratis treindag. Veelal een aanleiding om op bezoek te gaan bij familie en
vrienden. Een museum te bezoeken of een NS wandeling te maken die start op
een station. Uiteraard staat het ieder individu vrij om hier gebruik van te maken.
Voorwaardelijk is wel het bezit van het Boekenweekgeschenk. Die kan de hele
week – dus niet enkel op zondag – verkregen worden bij de boekhandel bij
besteding van minimaal 12,50 euro.
Op deze manier promoot NS al jaren het kopen en lezen van boeken en hopen
we mensen te laten ervaren hoe fijn het lezen is in de trein.
Uw bezwaar over de zondagsrust herkennen we niet. De actie zet in onze ogen
niet aan tot “arbeid”. Voor velen is treinreizen en lezen juist een rustpunt in de
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week. Moment van bezinning en “eigentijd”. Uw oproep hebben we niet opgevolgd en ook bij volgende Boekenweken zullen we hier geen gehoor aan geven.
Met vriendelijke groet,
Rutger Hamelynck

Axender bv, t.a.v. de directie
Fahrenheitbaan 1, 3439 MD Nieuwegein


Rhenen, 8 mei 2019

Geachte directie,
Van een van onze leden ontvingen wij een kopie van uw schrijven aan de bezorgers met daarin de mededeling dat alle folders in het vervolg in het ‘weekend’
moeten worden bezorgd.
Onze vereniging heeft als doel te streven naar de rust op en heiliging van de
dag des Heeren zoals die ons in de Bijbel, Gods Woord, geboden wordt.
Evenals voor ons, geldt ook voor u het Goddelijke gebod: ‘Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.’ Wij mogen onze bezwaren tegen de ontheiliging van
de zondag om die reden dan ook niet verzwijgen.
Hoewel wij lazen dat u bezwaren van bezorgers serieus neemt, willen wij u
toch vragen om uw keuze voor het bezorgen (ook) op zondag te herzien.
Mocht u over deze principiële aangelegenheid met ons nader van gedachten
willen wisselen, dan zijn wij hiertoe uiteraard bereid.
Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging.
Hoogachtend,
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Hierop de volgende reactie:
Van:
Thomas Hopman I Axender <thomas.hopman@axender.nl>
Verzonden: maandag 20 mei 2019 16:07
Geachte heer Exalto,
Wij hebben uw schrijven van dd 8 mei jl in goede orde ontvangen. De keuze van Axender om haar verspreidmoment van de reclamefolders verder te
concentreren naar het weekend komt voort uit de vraag daartoe van zowel
consumenten alsmede onze opdrachtgevers. In het retaillandschap zien we al
langer dat er een verschuiving plaatsvindt van de bekende koopavond naar
steeds meer het weekend waarbij gemeenten hun openingstijden van winkels
steeds meer verruimen in het weekend. Echter respecteren wij de gebieden
waar arbeid op de zondag niet gewaardeerd wordt door onze bezorgers in deze
gebieden uitloop naar de maandag mogelijk te maken.
Ik hoop hiermee de argumenten achter onze strategie u beter te kunnen
verklaren en ben – vanzelfsprekend – beschikbaar bij eventuele vragen en/of
opmerkingen.
Met vriendelijke groeten,
Thomas Hopman
Directeur

Friesch Dagblad
t.a.v. de heer Lodewijk Born
Sixmastraat 15, 8932 PA Leeuwarden


Rhenen, 23 mei 2019

Geachte heer Born,
Ons werd een artikel uit het Friesch Dagblad van 11 mei met als opschrift ‘Elke
zondag open’ toegezonden; het blijkt van uw hand te zijn.
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Graag betuigen wij onze waardering voor uw positieve toonzetting en respectvolle wijze waarop u onze vereniging ter sprake brengt.
Reeds vanaf 1954 stellen wij ons op om de rust op en de heiliging van de zondag te bevorderen. Helaas laten de kerken dit (te vaak) afweten.
U als journalist en zo ik uit uw artikel begrijp met betrokkenheid op de zondag(s rust) zou er goed aan doen een lidmaatschap in overweging te nemen. U
hebt dan alle info over onze vereniging bij de hand en tevens krijgt u recente
artikelen en activiteiten door ons verricht, onder ogen. U zou daar beroepsmatig best wat mee kunnen. In uw artikel zegt u ook ‘een vereniging die ook leden
zoekt’. Wat mooi elkaar op deze wijze gevonden te hebben.
In Friesland hebben wij van oudsher veel leden (veelal lezers van het Friesch
Dagblad) en wij schrijven regelmatig bedrijven en instanties waarbij de zondag
in het geding is aan, juist ook in uw provincie. Een reden temeer ervan kennis
te nemen.
Ik sluit enkele publicaties hierbij in en zie uw reactie tegemoet.
Inmiddels verblijft, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
hoogachtend,
Geen reactie.
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Redactie opinie - De Stentor


Rhenen, 27 mei 2019

Geachte redactie,
Wij lazen in De Stentor een oproep om te reageren op de voortgaande vermindering van de zondagsrust.
Wij als Vereniging ageren al sinds 1954 tegen de afbraak van de zondagsrust.
Door het voeren van gesprekken en schrijven van brieven hebben wij getracht
het belang van de zondag onder ogen te brengen. Hoewel de eerste insteek
altijd is geweest vanuit een principiële achtergrond hebben wij in toenemende
mate ook het sociale vlak aan de orde gesteld.
Men wordt echt niet gelukkiger wanneer de winkels altijd open zijn, terwijl
velen dus juist op deze dag moeten werken om dit te realiseren.
Onze wens is dan ook dat de verdere uitholling van de zondagsrust een halt
wordt toegeroepen en dat de 24/7 economie geen doelstelling meer zal zijn.
Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,
Er werd geen antwoord ontvangen.

Burgemeester der gemeente Rotterdam,
de hoogedelachtbare heer A. Aboutaleb
Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam


Rhenen, 13 juni 2019

Geachte heer Aboutaleb,
Tot onze grote teleurstelling is in de raadsvergadering van 16 mei jl. besloten
dat de winkeltijden op zondag nog verder worden verruimd. Volgens dit laatste
besluit zouden ook op zondagmorgen de winkels al open mogen.
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Wij als vereniging hebben in het verleden meerdere keren een schrijven aan
het college van B & W gericht met het verzoek er alles aan te doen om toch de
zondag als Gods dag in ere te houden en alle niet noodzakelijke arbeid tegen
te gaan.
Het is om die reden dat wij opnieuw onze bezwaren tegen de verdere uitholling van de zondag onder uw aandacht brengen. Ondernemers, die om principiële redenen niet op zondag willen werken, worden hierdoor steeds meer
in een hoek gedrukt of geprest om toch maar open te gaan. Werknemers die
hetzelfde principe voorstaan komen eveneens steeds vaker in moeilijkheden.
Daarnaast komt de kerkgang meer en meer in gedrang als tijdens de kerkdiensten de winkels open zijn.
Wij verzoeken u daarom al het mogelijke te doen om deze wijziging geen doorgang te laten vinden.
Mocht u over deze aangelegenheid nader met ons van gedachten willen wisselen, dan zijn wij daartoe zeker bereid.
In afwachting van uw bericht, tekenen wij, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
Hierop de volgende reactie:
Gemeente Rotterdam
Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam


14 augustus 2019

Hoogachtend,
In antwoord op uw brief van 13 juni jongstleden aan dhr. Aboutaleb, waarin u
uw zorg uitspreekt voor de gevolgen van het besluit van de Gemeenteraad van
16 mei jongstleden inzake de vrije openstelling van winkels op zondagmorgen
in geheel Rotterdam, bericht ik u als volgt.
Het besluit voor het vrijlaten van de openingstijden voor geheel Rotterdam op
zondagmorgen is wel· overwogen en bij meerderheid van stemmen door de
Gemeenteraad op 16 mei jl. vastgesteld. Daarnaast hebben er in het voor-

27

jaar hier diverse gesprekken en beraadslagingen in de commissie EDEM over
plaatsgevonden.
Wij respecteren uw principiële redenen en bezwaren tegen dit besluit. Dit
heeft ook zeker, mede aangedragen door de christelijke partijen in de raad,
een rol gespeeld in de beraadslagingen. Zoals aangegeven heeft uiteindelijk
de Gemeenteraad in een democratisch proces bij meerderheid van stemmen
onderhavig besluit vastgesteld.
Wel zijn er bij vaststelling van het besluit twee moties aangenomen, die ons
opdragen om met de grote winkelcentra en vastgoedeigenaren in gesprek te
gaan om mogelijk gedwongen openstelling voor de kleine ondernemers tegen
te gaan en om een jaar na vaststelling de gevolgen van het besluit te onderzoeken en te evalueren.
Wij moeten u, een drietal maanden na inwerkingtreding van het besluit, aangeven dat het zeker niet zo is dat alle winkels, terwijl de wens vanuit ondernemend Rotterdam er zeer nadrukkelijk was, nu en masse op zondagmorgen
open zijn. Ook onze bedrijfscontactfunctionarissen hebben gelukkig nog geen
enkel signaal van kleine ondernemers, inzake het al dan niet gedwongen open
moeten, ontvangen.
In de verwachting u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Mw. A.P. de Groene
Directeur Economie en Duurzaam
Stadsontwikkeling Rotterdam

Directie De Markten-Wouw
Keldermansstraat 7, 4724 AT Wouw


Rhenen, 18 juli 2019

Geachte directie,
Via de pers namen wij kennis van ‘Braderie en Rommelmarkten Augustus’ ge-
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organiseerd door ‘De Markten’. Op zich geen enkel bezwaar, maar waar het ons
om gaat is het feit dat u steeds daarvoor de zondag gebruikt. De data 4, 11 en
25 augustus worden genoemd.
De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging wil haar grote verontrusting uitspreken over de steeds verdergaande
ontwrichting van de dag des Heeren, de zondag. Zoals bekend kan zijn, is deze
dag onder ons volk vanouds geweest een dag welke een bijzondere plaats
innam. Vooral om het feit dat deze dag altijd is gezien en beleefd als de rustdag
die God ons in Zijn Woord heeft aangewezen en bestemd is voor de dienst des
Heeren. Het behoeft geen verdere uitleg, dat het karakter van de zondag door
het houden van bovengenoemde activiteiten ernstig wordt aangetast.
Wij verzoeken u dan ook dringend, mocht het maar zijn uit liefde tot de instelling Gods en met respect voor onze naaste, de zondag toch te eerbiedigen en
geen markten e.d. te houden op die dag. In het onderhouden van Gods geboden ligt groot loon.
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven een nader gesprek wensen, dan zijn
wij daartoe steeds bereid.
Inmiddels verblijven wij, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,
Geen reactie.

Directie Luther Museum Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam


Rhenen, 19 juli 2019

Geachte directie,
Via een artikel in het Reformatorisch Dagblad deze week namen wij kennis van
het bestaan van het Luther Museum. Voor veel lezers een eye-opener. Onge-
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twijfeld zal de inhoud van het artikel aanleiding zijn voor lezers van die krant
uw museum te bezoeken. Wel trof het ons dat uw museum ook op zondag
geopend is; reden voor ons u te schrijven.
De reden van ons bezwaar is als volgt. De zondag is de dag des Heeren. In de
Bijbel spreekt de God van hemel en aarde:
‘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’.
Wij zijn ervan overtuigd, dat wij deze dag moeten besteden in Zijn dienst tot
eer van God. Daarmee is openstelling van musea in strijd. Wij willen u vriendelijk, maar wel dringend verzoeken rekening te houden met het Goddelijk gebod
en uw museum op zondag gesloten te houden voor publiek.
Mocht u over deze principiële aangelegenheid met ons nader van gedachten
willen wisselen dan zijn wij daartoe uiteraard bereid.
Inmiddels verblijft, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,
Als reactie onvingen wij de volgende e-mail:
Van:
Verzonden:

Tonko Grever I Luther Museum Amsterdam
<tonkogrever@luthermuseum.nl>
donderdag 25 juli 2019 12:16

Geachte heer Exalto,
Veel dank voor uw brief. De openstelling op zondag heeft ook binnen het museum tot vragen geleid.
Toch heeft het bestuur uiteindelijk besloten ook op de zondag open te gaan.
Redenen waren o.a. de communicatie en het feit dat zondag nu eenmaal de
dag is dat mensen een museum bezoeken.
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Wij hopen als museum een goed alternatief te bieden tegen de druk om
bijvoorbeeld te winkelen. Maar de openstelling op zondag zal zeker worden
geëvalueerd.
Met vriendelijke groet,
Tonko Grever
Kwartiermaker, Nieuwe Keizersgracht 570
1018 VG Amsterdam

De heer prof. dr. W.H.B.J. van de Donk
Commissaris van de Koning der Provincie Noord-Brabant en uw
Gedeputeerden
Postbus 90161, 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Rhenen, 2 augustus 2019
Meneer de commissaris, geachte gedeputeerden,
Uit de media vernamen wij dat er in 2020 enkele etappes van de ‘Ronde van
Spanje’ (Vuelta) staan gepland welke ook meerdere gemeenten in uw provincie
aandoen. Wij kunnen en mogen niet anders dan onze ernstige verontrusting
uitspreken over dit gebeuren waarbij opnieuw de zondagsrust en zondagsheiliging in het geding is. U bezit het bevoegd gezag om toestemming te weigeren.
Wij verzoeken u beleefd van deze mogelijkheid in dit geval gebruik te maken.
U zult het met ons eens zijn dat naast de genoemde zondagsontheiliging ook
de kerkgang voor de mensen in de betreffende plaatsen gehinderd zal worden.
Een zaak welke toch niet zou mogen voorkomen. Wordt er in andere gevallen
nog rekening gehouden met de openingstijden zodanig te plannen dat de kerken er geen hinder van ondervinden, nu is er sprake van een evenement waar
de gemeenten een groot deel van Gods dag voor in de weer zijn. Een ontwikkeling die zeer betreurd wordt en wij hopen dat en de kerken en vele andere
instanties een waarschuwend geluid zullen doen horen tegen deze vreselijke
zaak, in de hoop dat er nog een halt mag worden toegeroepen aan deze zeer
kwalijke ontwikkeling. Er is in ons land een tijd geweest dat de zondagsrust en
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zondagsheiliging een grote plaats had. Het is bijzonder te betreuren dat onze
overheid een en ander tegenwoordig geheel anders benadert. Ook u zult eens
rekenschap moeten geven van zaken welke wij nu onder uw aandacht brengen.
Wij roepen u dan van harte op om medewerking aan dit evenement te heroverwegen en zeker de zondag hierin niet te betrekken.
Mocht u over deze ernstige principiële aangelegenheid nader met ons van
gedachten willen wisselen, dan zijn wij daartoe zeker bereid.
Uw bericht tegemoetziend, tekenen wij, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,
Hierop onvingen wij de volgend reactie:
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, 7 oktober 2019
Geachte heer Exalto,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief d.d. 2 augustus jl. waarin u uw
verontrusting uitspreekt betreffende de Ronde van Spanje in 2020. Dit in relatie tot de eerbiediging van de zondagsrust.
Op dit moment is er nog geen aanvraag binnengekomen van de organisatie
van La Vuelta Holanda waarin de precieze details van het evenement staan. Wij
kunnen nu dan ook nog niet beoordelen of dit de zondagsrust zal beïnvloeden.
Wij zullen de organisatie informeren over uw verzoek en onze reactie daarop.
Wanneer de aanvraag binnen is, zullen wij uw verzoek tot eerbiediging van de
zondagsrust hierin meenemen.
Wij hopen dat wij u voor nu voldoende geïnformeerd hebben.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
A. Doedens,
programmamanager Cultuur van Nu en Sport
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College van B&W der gemeente Rucphen
Postbus 9, 4715 ZG Rucphen


Rhenen, 2 augustus 2019

Geacht college,
De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, heeft in het verleden meerdere keren een schrijven gericht aan
u met de intentie er alles aan te doen om toch de zondag als Gods dag in ere
te houden, alle niet noodzakelijke arbeid tegen te gaan, etc. Onwillekeurig
denken wij dan aan het gesloten houden van winkels en het weigeren van
vergunningen voor evenementen welke op die dag gepland staan.
Nu doet er zich een groot(s) evenement voor, een concreet voorbeeld van hetgeen wij onder andere bedoelen. In 2020 staat gepland de ‘Ronde van Spanje’
(Vuelta) welke ook uw gemeente aandoet. Wij kunnen en mogen niet anders
dan onze ernstige verontrusting uitspreken over dit gebeuren waarbij opnieuw
de zondagsrust en zondagsheiliging in het geding is.
U zult het met ons eens zijn dat naast de genoemde zondagsontheiliging ook de
kerkgang voor de mensen in de betreffende plaatsen gehinderd zal worden. Een
zaak welke toch niet zou mogen voorkomen. Wordt er in andere gevallen nog
rekening gehouden met de openingstijden zodanig te plannen dat de kerken
er geen hinder van ondervinden, nu is er sprake van een evenement waar de
gemeente een groot deel van Gods dag voor in de weer is. Er is in ons land een
tijd geweest dat de zondagsrust en zondagsheiliging een grote plaats innam. Het
is bijzonder te betreuren dat onze overheid een en ander tegenwoordig geheel
anders benadert. Ook zij zal eens rekenschap moeten geven van wat wij nu onder uw aandacht brengen. Wij roepen u dan van harte op om medewerking aan
dit evenement te heroverwegen en zeker de zondag hierin niet te betrekken.
Mocht u over deze ernstige principiële aangelegenheid nader met ons van
gedachten willen wisselen, dan zijn wij daartoe zeker bereid.
Uw bericht tegemoetziend, tekenen wij, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging,
Hoogachtend,
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De aangeschreven gemeenten zoals:
Gemeente Zevenbergen
Gemeente Gilzen en Rijen
Gemeente Alphen-Chaam
Gemeente Baarle-Nassau
Gemeente Breda
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Roosendaal
Gemeente Steenbergen
Gemeente Oosterhout
reageerden niet. Van enkele gemeenten kwam een reactie:
Gemeente Rucphen
Binnentuin 9, 4715 ZG Rucphen

Beste meneer/mevrouw,

Rucphen, 22 augustus 2019

Wij hebben kennis genomen van uw brief van 2 augustus 2019 waarin u
oproept om onze medewerking aan de Ronde van Spanje (La Vuelta) in 2020 te
heroverwegen.
Van uw uitnodiging om met u over deze aangelegenheid van gedachten te
wisselen, zullen wij geen gebruik maken.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Rucphen,
de secretaris wnd,
Kees Konings
de burgemeester
Marjolein van de Meer Mohr
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Gemeente Drimmelen
Postbus 19, 4920 AA Made


Made, 5 augustus 2019

Betreft: Zondagsrust en Zondagsheiliging gemeente Drimmelen
Geachte heer, mevrouw,
Op 05/08/2019 hebben wij uw schrijven ontvangen over het onderwerp wat
hierboven staat.
Uw bericht is ter behandeling doorgestuurd naar de afdeling Dienstverlening
en Ondersteuning en zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de behandeling van uw brief.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Drimmelen
Cluster DIV

Gemeente Halderberge
Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch

Onderwerp: Ronde van Spanje
Ontvangstbevestiging

Oudenbosch, 5 augustus 2019

Geachte heer/ mevrouw,
Wij hebben uw document ontvangen op 05-08-2019. Uw document staat
in ons systeem geregistreerd onder het zaaknummer 399465. Mocht u nog
vragen hebben of tussentijds geïnformeerd willen worden, dan kunt u contact
opnemen met de Gemeente Halderberge.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Gemeente Halderberge

35

Gemeente Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 6 augustus 2019
Beste heer/mevrouw,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw document d.d. 02/08/2019 betreffende: Uitspraak over evenement Ronde van Spanje in 2020.
Uw document is geregistreerd onder nummer: 119-080631 .
Met vriendelijke groet,
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Dongen
Van
: info@dongen.nl
Verzonden : donderdag 29 augustus 2019 12:33
Aan
Info - Vereniging Zondagsrust
Onderwerp : Betreft: 00074326 - Nederlandse Vereniging tot bevordering van
de Zondagsrust en Zondagsheiliging - verzoek omtrent evenement op zondag
Geachte heer/mevrouw,
Wij hebben uw aanvraag/melding ontvangen. Uw zaak is geregistreerd onder
nummer 00074326. Wij verzoeken u het zaaknummer te velmelden in uw
correspondentie aan de gemeente.
Naar aanleiding van de door u uitgesproken zorg kunnen wij u meedelen dat
de Vuelta in 2020 de gemeente Dongen slechts gering aandoet/passeert. Het
kerkbezoek zal geen hinder ondervinden.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en danken u voor
uw bericht.
Met vriendelijke groet,
Namens gemeente Dongen,
Karin Verbaan- Crielaard
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Scriba Protestantse Gemeente Eastermar
Torenlaan 12-14, 9261 VZ Eastermar


Rhenen, 27 augustus 2019

Geachte kerkenraad,
Wij kregen van een van onze leden een krantenstukje onder ogen over exposities van Quilts in de Hege Stins. Te bezichtigen elke zondagmorgen na de
kerkdienst.
Onze vereniging heeft als doel te streven naar de rust op en heiliging van de
dag des Heeren zoals die ons in de Bijbel, Gods Woord, geboden wordt.
In Gods Woord staat het Goddelijke gebod: ‘Gedenk den sabbatdag, dat gij
dien heiligt.’ Dit geldt o.i. voor iedereen. Wij mogen daarom onze bezwaren
tegen de ontheiliging van de zondag om die reden dan ook niet verzwijgen.
Vriendelijk verzoeken wij u dergelijke exposities niet op de dag des Heeren te
laten plaatsvinden.
Zou u over deze principiële aangelegenheid met ons van gedachten willen
wisselen, dan zijn wij hiertoe uiteraard bereid.
Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.
Hoogachtend,
Geen reactie.
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Bestuur Nat. Fonds tegen Kanker
W.G. Plein 187, 1054 SC Amsterdam


Rhenen, 5 september 2019

Geacht bestuur,
Via leden van onze vereniging kwamen wij in het bezit van uw Nieuwsbrief van
augustus jl. Uw stichting is ons niet onbekend; veel van onze leden steunen
ook uw instelling. De strijd tegen kanker gaat ons hele volk aan en uw voorlichting over voeding, beweging en welzijn zijn daarbij heel belangrijke elementen.
Uw inspanning is indrukwekkend en wij willen niet anders dan met groot
respect daarover spreken.
Een zaak welke ons in uw Nieuwsbrief opvalt en waarover wij u thans benaderen is het zumba-fitnessevenement in Geleen op zondag 6 oktober a.s. waar u
op de voorpagina uitgebreid aandacht voor vraagt. Tegen uw activiteiten op de
zondag menen wij een waarschuwend signaal te moeten afgeven en aandacht
te vragen voor de eerbiediging van de zondag.
Onze vereniging heeft als doel te streven naar de rust op en heiliging van
de dag des Heeren zoals die ons in de Bijbel, Gods Woord, geboden wordt.
Hopelijk begrijpt u dat genoemde activiteiten weerstand oproepen bij onze
achterban.
Evenals voor ons, geldt ook voor u het Goddelijke gebod: ‘Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt.’ Wij mogen onze bezwaren tegen de ontheiliging van
de zondag om die reden dan ook niet verzwijgen, moge het zijn met gevoelens
van respect voor onze naaste.
Het zal ons zeer verblijden als wij van u vernemen mogen dat ons schrijven voor
u aanleiding is om uw beleid zodanig te wijzigen dat de zondag geëerbiedigd
wordt.
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven met ons nader van gedachten willen
wisselen over deze principiële aangelegenheid, dan zijn wij hiertoe uiteraard
gaarne bereid.
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Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging,
hoogachtend,
Geen reactie.

Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen


Rhenen, 27 september 2019

Geacht bestuur,
Wij kregen van een van onze leden een artikel uit de krant onder ogen over
exposities van Omke Oudeman in de Coendersborg in Nuis. Te bezichtigen ook
op de zondagen.
Onze vereniging heeft als doel te streven naar de rust op en heiliging van de
dag des Heeren zoals die ons in de Bijbel, Gods Woord, geboden wordt.
In Gods Woord staat het Goddelijke gebod: ‘Gedenk den sabbatdag, dat gij
dien heiligt.’ Dit geldt o.i. voor iedereen. Wij mogen daarom onze bezwaren
tegen de ontheiliging van de zondag om die reden dan ook niet verzwijgen.
Vriendelijk verzoeken wij u dergelijke exposities niet op de dag des Heeren te
laten plaatsvinden.
Zou u over deze principiële aangelegenheid met ons nader van gedachten
willen wisselen, dan zijn wij hiertoe uiteraard bereid.
Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.
Hoogachtend,
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Geen antwoord.

Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger


Rhenen, 16 oktober 2019

Geachte directie,
Wij kregen van een van onze leden een bericht uit een krant toegezonden
waarin de Oktobermaand tot kindermaand bij het Hunebedcentrum werd gepromoot. Helaas zou dit ook op zondag plaatsvinden.
Onze vereniging heeft als doel te streven naar de rust op en heiliging van de
zondag, de dag des Heeren, zoals die ons in de Bijbel, Gods Woord geboden
wordt.
In Gods Woord staat het Goddelijke gebod: ‘Gedenk den sabbatdag, dat gij
dien heiligt.’ Dit geldt o.i. voor iedereen. Wij mogen daarom onze bezwaren
tegen de ontheiliging van de zondag om die reden dan ook niet verzwijgen.
Vriendelijk verzoeken wij u dergelijke activiteiten niet op de zondag te laten
plaatsvinden.
Zou u over deze principiële aangelegenheid met ons nader van gedachten
willen wisselen, dan zijn wij hiertoe uiteraard bereid.
Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.
Hoogachtend,
Hierop werd niet gereageerd.
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Verslag jaarvergadering
Verkorte weergave van het openingswoord jaarvergadering 2019.
Gehouden op 23 februari in een zaal van
de ‘Rehobothkerk’ der Gereformeerde
Gemeente te Barneveld.
De voorzitter, de heer D. van der Sluis,
stelt voor de vergadering te openen met
het zingen van Psalm 42: 4 en 5. Hij leest
uit Gods Woord Psalm 36 en gaat voor in
gebed.
Vrienden,
Namens het bestuur mogen wij u allen
hartelijk welkom heten ter gelegenheid
van onze jaarvergadering. In het bijzonder Ds. Van de Kieft. U was direct bereid
om voor ons vanmiddag een slotwoord te
spreken.
Met kennisgeving zijn afwezig: De heer
F. Duerink uit Stroe, De heer P. Hardam
uit Alblasserdam, J. van der Heide uit
’s-Gravenhage, de heer H. Herweijer uit
Dirksland, ons bestuurslid de heer A.
Rietveld en onze administrateur de heer
A. Kloppenburg die vandaag op de beurs
in Hardenberg de vereniging vertegenwoordigt.
Gewoontegetrouw noemen wij ook de
predikanten, leden van onze vereniging,

die ons door de dood zijn ontvallen. Dit
zijn: Ds. J. Schelhaas uit Zwolle, Ds. G.C.
Kunz uit Dordrecht, Ds. J. van Prooijen uit
Hendrik Ido Ambacht en Ds. L. Quist uit
Groot Ammers.
Zo zijn ook vele anderen in de afgelopen
periode ons voorgegaan naar de eeuwigheid. De Heere moge de nagelaten
betrekkingen van hen en anderen die wij
niet met name genoemd hebben, nog
goed en nabij willen zijn en in Zijn gunst
gedenken.
Zo, geachte vergadering, zijn er ook in
de achterliggende periode weer vele
werkzaamheden verricht door onze
administrateurs, andere medewerkers
en bestuursleden. Van een gedeelte van
die werkzaamheden bent u op de hoogte
gesteld door middel van ons jaarverslag.
De secretaris en de penningmeester
komen daar straks in hun verslagen nog
nader op terug. Het is mij ook een reden
tot dankbaarheid (en dat zijn wij uit en
van onszelf niet, maar dat kan gegeven
worden), dat wij als bestuur in onderlinge eensgezindheid onze vergaderingen
nog mochten houden. Wij mogen dat wel
achten als een voorrecht. Het is een tijd
van grote verwarring. Ook in het licht van
de voor ons naderende eeuwigheid mag
dit werk nog voortgang vinden in Gods
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algemene genade. Maar ook van dit werk
zullen wij persoonlijk rekenschap moeten
afleggen voor Gods rechterstoel; en dat
kan zo snel zijn. We lazen van een kapitein
die voor zijn soldaten stond, die zei: Over
100 jaar zal niemand van ons meer in
het heden der genade zijn. Onze wens en
bede moge zijn, dat de Heere Zijn bijzondere genade ook in ons aller hart nog zou
willen werken en verheerlijken.
Toen onze vereniging op 12 mei 1954
werd opgericht, dus bijna 65 jaar geleden, werd de noodzaak gevoeld om
te waarschuwen tegen de voortgaande
ontheiliging van de dag des Heeren. De
eerste ledenvergadering werd gehouden
op 5 maart 1955. Daar sprak Ds. A. van
der Kooij, Nederlands Hervormd predikant te Zuilichem. Hij had als onderwerp:
Is er nog tijd? Toen heeft hij gewezen op
enkele historische feiten met betrekking
tot ons vaderland en verschillende zaken
betreffende zijn onderwerp naar voren
gebracht. Toen wekte hij alle aanwezigen
die bidden geleerd hadden op, om de
overheid ook in onze gebeden te gedenken. Er werd ook een telegram gestuurd
naar de Minister van verkeer en waterstaat. Dat had de volgende inhoud:
“De Nederlandse Vereniging Tot Bevordering Van De Zondagsrust En Zondagsheiliging, in vergadering te Utrecht,
wendt zich langs deze weg tot u, met de
verschuldigde eerbied, gaarne u verzoekende om bij de huidige geestelijk
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ondermijnde situatie der eenmaal gekerstende volken, alles te willen doen wat
in uw vermogen is om mede zondagsrust
en zondagsheiliging te bevorderen tot de
noodzakelijke bezinning”.
Alle aanwezigen gingen met dat voorstel
akkoord. Als we dat zo lezen, dan denken
we weleens: Wat is er dan nog helemaal
niets veranderd, ja, zelfs veel erger
geworden. Want dan zijn er ook heel veel
andere dingen die nu de aandacht vragen. Dan wil ik toch weer zeggen (bijna
jaarlijks terugkerend), de invloed van
de moderne media wordt onderschat.
Het misbruik ervan is ontzettend groot.
Onze kinderen, onze jeugd is er in veel
gevallen aan verslaafd. Wij zien het toch
als een middel in de hand van satan om
van de waarheid die naar de godzaligheid is, af te trekken. Die invloed ervan
is veel groter dan wij kunnen bevroeden.
Daarnaast is het alleen nog maar meer
geworden, de voortgaande opening
van de winkels op de dag des Heeren.
Dat feit was ook de aanleiding tot een
gesprek dat wij op 18 januari jongsleden hadden met het hoofdbestuur van
de Staatkundig Gereformeerde Partij. U
weet, er was in sommige gemeenten in
de raad en colleges een ander stemgedrag dan wij zouden mogen verwachten.
Welnu, het was een goed gesprek. Dat wil
ik hier uitdrukkelijk zeggen en het doet
ons goed, dat het hoofdbestuur ons heeft
verzekerd dat er geen enkele wijziging
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gekomen is voor wat betreft het oude beginsel ten aanzien van de zondagsrust en
zondagsheiliging. Ook het hoofdbestuur
keurt het toestaan van winkelopenstelling op meer of minder zondagen af. Het
is zo dat het overleg was beperkt (en dat
wil ik onderstrepen), tot zondagsrust en
zondagsheiliging. Daar ging het over. Het
standpunt van de vereniging is u bekend,
dat is ook het standpunt van de Staatkundig Gereformeerde Partij, wat het
hoofdbestuur betreft. Geen 4 of 12 zondagen open, nee, niet toegeven aan een
gedeeltelijke opening, maar volledig voor
sluiting blijven staan. Die toenemende
ontheiliging van de dag des Heeren is
geen op zichzelf staand probleem, maar
zij hangt samen met en is een gevolg van
de vervreemding van God, waardoor de
ontkerstening van ons volk verder om
zich heen gaat grijpen. Reeds nu leeft de
Christen die naar het richtsnoer van Gods
Woord begeert te leven, bij uitzonderingsbepalingen. Ook in ’s lands wetgeving wordt de consciëntievrijheid steeds
meer gekrenkt. Wellicht is de tijd niet ver
meer, dat men niet meer kan deelnemen
aan de regeringszaken, omdat in veel
andere landen de verkiezingen op zondag worden gehouden. Geleidelijk zal er
dan worden vervuld hetgeen geschreven
is, dat Gods kinderen niet meer kunnen
kopen of verkopen.
Een volgende zaak waar ik iets over
wil zeggen, betreft de vele brieven die

wij ontvangen met als onderwerp: Het
sabbatisme, op zaterdag de rustdag
vieren. Velen laten zich niet overtuigen
dat het toch anders is. Nu las ik in de
kleine Catechismus van Westminster in
het hoofdstuk: ‘De verandering van de
sabbat’ hierover in een vraag: Welke van
de zeven dagen heeft God als sabbat
aangewezen? Dan is het antwoord: Aan
het begin der wereld tot de opstanding
van Christus, wees God de zevende dag
van de week als de wekelijkse sabbat en
sindsdien, namelijk na de opstanding van
Christus tot aan het einde der wereld, de
eerste dag van de week, die de Christelijke sabbat is. Dan komt de vraag: Waarom veranderde of verplaatste God Zijn
rustdag? Dat antwoord luidt: Omdat Zijn
rust in het werk der schepping verstoord
en bedorven werd door de zonde van
de mens, terwijl Zijn rust in het werk
der verlossing die bij de opstanding van
Christus begon, die rust is, waarin Hij een
eeuwig en onveranderlijk genoegen zal
hebben. En op de laatste vraag: Hoe kan
de verplaatsing van de sabbat van de
laatste naar de eerste dag der week uit
de Schrift bewezen worden? Onze Heere
Jezus Christus kwam na Zijn opstanding
gewoonlijk met Zijn discipelen samen op
de eerste dag der week. Na Zijn hemelvaart heeft Hij op buitengewone wijze
Zijn Geest op die dag uitgegoten. In het
voorbeeld en de praktijk van de apostelen en eerste Christenen in het Nieuwe
Testament vermeld, werd de eerste dag

43

van de week meer dan enig andere dag
geheiligd tot de openbare godsdienstoefeningen. De apostelen schreven deze
dag eerder dan een andere voor om als
sabbat te houden. Deze dag werd in het
bijzonder genoemd de dag des Heeren.
Dit alles bewijst ongetwijfeld dat de
Christelijke sabbat een Goddelijke instelling is. Tot zover datgene wat ik zeggen
wilde over het voortgaande sabbatisme.
Dan enkele opmerkingen over het voorgelezen Schriftgedeelte. Dat betreft met
name het 6e vers van Psalm 36. Daar zou
ik het volgende van willen zeggen:
De dichter mag in de grootheid van
de liefde Gods zich verheugen. David
beschrijft het gedrag van de goddelozen,
maar hij mag daar tegenover ook Gods
goedertierenheid ruim vermelden. Als
mensen kwaad tegen ons beramen, zijn
Gods gedachten over ons, als wij Hem
dicht blijven aankleven, ten goede. Op
aarde ontmoeten wij weinig voldoening,
maar zeer veel onrust en teleurstelling.
Doch in de hemelen waar de genade
Gods heerst in volkomenheid en tot
in alle eeuwigheid, is alle voldoening.
Indien Gods goedertierenheid niet tot in
de hemelen was, ver boven de goedertierenheden van enig schepsel, Hij zou
reeds voorlang de wereld opnieuw onder
een zondvloed hebben bedorven. Hij is
ook een God van onkreukbare waarheid.
“Uw waarheid is tot de bovenste wolken
toe”.

44

Hij is ook getrouw aan Zijn verbond met
Zijn volk, dat niet verbroken zal worden.
Geen tittel of jota zal ervan tenietgedaan
worden door de boosaardigheden van
de aarde of de hel. God is getrouw. Gods
trouw reikt zo hoog, dat is tot boven
de wolken. Geen goddelozen zal Hem
belemmeren in Zijn doen. De goddelozen
zullen vallen, maar Gods volk wordt zalig,
omdat God het wil. Want bij God is de
fontein die niet ophoudt te springen, de
bron van alle licht; en dat licht schijnt tot
in der eeuwigheid.
Nog een tweetal kleine opmerkingen ten
besluite. Eens werd ons een oud schilderijtje aangeboden.
Daar stond een gedicht op met de volgende inhoud:
Een welbesteden zondag geeft kracht voor
dagelijks werk;
Geeft moed om ’t kruis te dragen, maakt
mij sterk.
Maar een misbruikte zondag, wat wens u
verder biedt,
Verarmt het rijkste leven en baart in ’t eind
verdriet.
Nu zou de opmerking gemaakt kunnen
worden: Het is alles wat negatief wat er
gezegd is. Dat brengen de omstandigheden ook met zich mee; want als wij straks
het jaarverslag horen, dan bemerken we
elk jaar weer (en dat wordt steeds meer),
de weinige positieve reacties die wij nog
ontvangen. Dat mag ons er echter niet

van weerhouden om ons werk voort te
zetten. Dat hopen wij te mogen doen, als
de Heere het nog geeft.
Tenslotte:
Vroeger was er op school een onderwijzeres en die vroeg aan de kinderen
enkele plaatsen te noemen waar een
paleis stond. De één antwoordde, in
Amsterdam; de andere noemde Het Loo;
een derde zei: Soestdijk. Maar een meisje
(we noemen haar Marietje) zei: Aan het
eind van het dorp, onderaan de dijk, daar
staat een paleis. De juffrouw zei: Wat
zeg je nu? Wie woont daar dan? Toen zei
Marietje: Daar woont opoe in en moeder
zegt altijd: Opoe woont in een paleis,
want die heeft een Vader in de hemel en
een Borg voor de schuld.
Nu, ik denk, dat Marietje dit het beste
begrepen heeft. Met deze woorden zou
ik dit openingswoord willen besluiten en
wij spreken nogmaals de wens uit, dat
onze vergadering, zoals wij altijd gewoon
waren, in onderlinge saamhorigheid mag
verlopen.

2. Notulen van de jaarvergadering 2018
Deze staan afgedrukt in het jaarverslag
2018, pag. 41-46. Er werden geen opmerkingen over gemaakt.
3. Telegram aan Hunne Majesteiten
Koning Willem-Alexander en Koningin
Maxima
(zie pagina 5).
4. Jaarverslag secretaris
Staat vermeld op pagina 56 e.v. Er werden geen vragen over gesteld.
5. Jaarverslag penningmeester
Naar gewoonte werden de aanwezigen
in het bezit gesteld van een verkorte
Verlies- en Winstrekening en Balans per
31 december 2018. De penningmeester
lichtte de cijfers toe.
Er werden vragen gesteld over de spreiding van de liquide middelen, de ANBI,
de kosten doelstelling, de leden die
alsmaar geen contributie betalen, etc. De
vragen werden achtereenvolgens door de
penningmeester beantwoord. Ook werd
medegedeeld dat het bestuur besloten
heeft dit jaar over te gaan tot het laten
ontwikkelen van een website.
6. Verslag van het controleren van de
administratie door een accountant
Accountantskantoor Boonzaaijer & Merkus te Bilthoven heeft de boeken gecontroleerd en de cijfers met de penningmeester besproken. De voorzitter leest
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vervolgens de akkoordverklaring voor
waaruit blijkt dat de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de grootte en
de samenstelling van het vermogen per
31 december 2018.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren
A.J. Doorn en P. Hartog. Tegenkandidaten
resp. de heren G. van Aalst te Nederhemert en A.J. v.d. Schans te Sprang Capelle.
Voor uitbreiding van het bestuur is het
volgende tweetal gesteld: de heer J. Hartman te Leerbroek en de heer H. Herweijer te Dirksland.
8. Pauze

9. Uitslag bestuursverkiezing
De heren Doorn en Hartog zijn herkozen.
Zij nemen beiden hun herverkiezing aan.
Uit het tweetal dat gesteld is voor uitbreiding van het bestuur is gekozen de heer
J. Hartman. Ook hij neemt zijn verkiezing
aan. De gekozenen danken de aanwezigen
voor het in hen gestelde vertrouwen en
hopen met Gods hulp zich in te zetten
voor het werk van de vereniging.
10. Rondvraag
Een lid uit Urk maakt de aanwezigen erop
attent dat door het bestuur lezingen
verzorgd kunnen worden voor de jeugd
en voor ouderen. Afgelopen jaar werd er
op Urk zowel op een school als op een
jeugdvereniging een presentatie gegeven
wat heel goed is ontvangen. Hij kan dit
aanbevelen.
Alvorens het slotwoord wordt gesproken
laat de voorzitter nog zingen: Ps. 92 vers 1
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Slotwoord door ds. D.E. van de Kieft
Vooraf wordt gezongen Psalm 92:1
Geacht bestuur,
Hartelijk dank voor de uitnodiging. Geachte aanwezigen, we willen vanmiddag
dit samenzijn besluiten en willen een
gedeelte lezen uit Hebreeën 4:1-13.
We willen een ogenblik met u stilstaan
bij het 9e vers:
“Er blijft dan een rust over voor het volk
Gods”.
Gods volk heeft zijn hele leven te strijden om straks de overwinning te mogen
behalen, maar Gods volk heeft ook zijn
hele leven lang te rusten om straks in de
eeuwige rust te mogen ingaan. Nu zult
u zeggen: Hoe kan dat? Moet Gods volk
dan zijn gehele leven strijden? En ook
zijn hele leven rusten? Want hier staat
toch: “Er blijft dan een rust over voor het
volk Gods”.
Geliefden, die strijd en die rust gaan tegelijkertijd. We zullen proberen u hierbij
te bepalen, want in dit hoofdstuk, Hebreeën 4, gaat Paulus de Joden wijzen op
de grote voorrechten die ze van de Heere
hebben gekregen. Dat waren twee grote
voorrechten: Het eerste was het grote
voorrecht van de sabbatdag, de rustdag.
Dat grote voorrecht, werd nooit genoeg
in acht genomen, nooit genoeg als voorrecht gezien. We zien het ook in onze tijd.

Het voorrecht van de zondag wordt niet
erkend, wordt niet gezien. Wat hebben
we dan ook Israël tot een voorbeeld,
Israël die de sabbatdag ontheiligde, die
ook het sabbatsjaar niet meer hield, die
de wetten des Heeren niet in acht nam.
Wat was het gevolg? Ze werden weggevoerd in ballingschap, totdat het land
aan Zijn sabbatten een welgevallen had,
aan de gewone sabbatten en de sabbatsjaren. Dat is een voorbeeld voor ons.
Israël staat getekend als een voorbeeld
voor het Nederlandse volk. Mochten we
dan smeken in het gebed en ook op alle
plaatsen waar we staan, om nu ook die
sabbat aan te prijzen; want ook niet kerkelijke mensen snakken naar een rustdag,
maar krijgen die niet. Dat was het eerste
voorrecht waar de Heere Israël ook in het
derde hoofdstuk van Hebreeën en ook in
het vierde hoofdstuk bij bepaalde.
Het tweede voorrecht was een andere
rust. Niet de rust van de zevende dag,
maar de rust na veertig jaar in de woestijn geweest te zijn; ze werden Kanaän
binnengeleid en ze mochten in de rust
ingaan. Dat was een groot voorrecht, dat
ook weer schandelijk door het Joodse
volk, door het volk Israël is misbruikt. Alle
zegeningen die de Heere ons geeft, worden door ons, verloren mensenkinderen,
altijd veronachtzaamd, verkeerd gebruikt,
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altijd naar onze eigen wil ingezet. Nu
gaat de Heere door middel van Paulus in
de Hebreeënbrief die tweeërlei rust, de
rust van de zevende dag en de rust van
het land Kanaän, voorstellen om nog te
wijzen op een derde rust die veel hoger,
veel dieper en inhoudsvoller is; en om
dat uit te tekenen, gaat Paulus hier in het
9e vers van ons teksthoofdstuk spreken:
“Er blijft dan een rust over voor het volk
Gods”.
Maar om tegenover de Joden duidelijk te
maken dat het hier om een andere rust,
een veel diepere rust en een veel geestelijker rust gaat, gebruikt hij ook een
ander woord. Als u het in de Kanttekening nakijkt, staat er bij rust een woordje
in het Grieks, sabbatismos. Een paar keer
is vanmiddag het woord sabbattisme
voorbijgekomen en daar moeten we ons
verre van houden, maar nu mogen we u
aan het eind van deze vergadering wijzen
op een nieuw sabbattisme, dat Paulus
door Gods Geest geïnspireerd het volk
der Joden voorhield en wat voor ons zulk
een nuttige noodzakelijke onmisbare rust
is. Want wanneer Paulus spreekt over de
sabbatdag, dan heeft hij het over een katapausis, het beëindigen van het werk, na
6 dagen even stoppen met het werk en
dan weer verdergaan. Het is maar een tijdelijke rust. Als hij spreekt over het land
Kanaän, gebruikt hij datzelfde woord;
want die rust is maar tijdelijk, is maar
betrekkelijk, want het is hier het land
der ruste niet. Of we de zondag netjes in
ere houden (en dat is onze plicht), in het
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land Kanaän of wij hier in Nederland in
rust en vrede mogen verkeren, het is een
voorrecht, maar het is niet genoeg. Het is
hier het land der ruste niet. Marnix van
Sint Aldegonde zei: repos ailleurs, de rust
is elders. Daarom, geliefden, is het zo’n
wonder dat de Heere door middel van
Paulus in de Hebreeënbrief ons wijst op
een diepere, op een hogere en op een
geestelijke rust. Wanneer begint die rust?
“Er blijft dan een rust over voor het volk
Gods”.
Dan wordt er vaak gezegd: Dat is aan het
einde van het leven, als de Heere Zijn
volk opneemt in de eeuwige rust; en dat
is waar. Maar die rust begint toch hier
in dit leven. De Heere schenkt Zijn volk
hier in dit leven iets van die geestelijke
rust, van dat sabbattisme, maar dan op
de juiste wijze. Maar hoe kunnen we
dan die rust vinden? Als ik aan u vraag:
Zoekt u rust? Dan is er niemand die geen
rust wil, want we leven in een gejaagde
tijd, in een tijd dat alles meer moet, dat
alles sneller moet, waar onze vrije tijd
opgeslokt wordt door jong en oud, door
de sociale media, door de computer; en
de ouderen gaan daarin ook niet vrijuit.
Zelfs stokoude mensen zijn verslaafd en
daarom, geliefden, wij hebben hier op
aarde het land der rust niet; en daarom
snakken we allemaal naar die rust, u en
ik. Want als we nu aan het eind van de
dag moe thuiskomen en we hebben nog
werk, dan willen we rust. Als we zorgen
hebben, dan willen we van die zorgen
af, want we willen rust. Als we verdriet

hebben, dan zouden we een ogenblik
dat verdriet willen neerleggen, want we
zoeken rust; maar die rust is hier niet te
vinden. Wat doen we dan? Dan gaan we
als verloren Adamskinderen de rust zelf
zoeken. Dan gaan we de rust zoeken in
alles wat ons hart bekoort. De een doet
dat op een wereldse manier en de ander
doet dat op een nette manier. Als we nu
goddeloos zijn, dan gaan we de wereld
in. Dan zoeken we de festivals op om ons
daarin onder te dompelen en zoals gezegd werd, kunnen we daar ons vermaak
in vinden en proberen we daar de rust
te vinden; maar de rust is daar niet te
vinden. Als we nu een net kerkmens zijn,
dan proberen we onze plichten te doen.
Dan proberen we netjes te leven en dat
moeten we ook niet nalaten. We hebben
onze plicht te doen, om Gods Woord te
onderzoeken, om naar de kerk te gaan,
om de dag des Heeren goed te besteden
en de rust te bewaren, maar wij zoeken
zo snel de rust in de plichten en daar ligt
de rust niet in. De rust ligt dieper. De rust
ligt hoger; en om nu onze plicht te mogen
doen en te vragen: Heere, wilt U in die
plicht van de sabbatsheiliging, de plicht
van het houden van Gods geboden, daar
een diepere waarde in geven en zoudt U
daar Uw genade in willen schenken. Dat
we het gebruik van de middelen mogen
doen en dat U ze wil zegenen. Het is niet
om onze sabbatsheiliging, het is niet om
onze zondagsheiliging, het is niet om het
gebruik van de middelen dat wij bekeerd
worden. Laten we daarvoor oppassen,

want we denken dat wel, als wij maar een
stapje naar God toe zetten, dat de Heere
dan wel een stap naar ons toe zet; als wij
onze plichten waarnemen, dat de Heere
dan wel de plicht heeft om ons genade
te verlenen, maar wij hebben geen enkel
recht meer. Die hebben we verloren in
het paradijs. Wij hebben alleen nog maar
plichten om naar Gods Woord en Wet
te leven, naar de eis van het werkverbond: Doe dat en gij zult leven. Ik hoop
dat u het daarin mag verliezen. We zijn
allemaal rustzoekers, maar daar zit geen
rust in het wereldse. Daar zit geen rust
in onze plichten. Daar zit zelfs geen rust
in onze tranen. Daar is geen rust in onze
bevinding. Waarom niet? Alles van een
mens is eigenliefde. Alles wat wij klaarmaken voor de Heere, is hoogmoed; en
hoogmoed geeft onrust. Hoogmoed is
eigenliefde en eigenliefde geeft verdriet.
Eigenliefde is zonde en zonde baart altijd
smart. Geliefden, als er in ons midden
zijn die de rust zoeken in het tijdelijke
leven, dat kan ook in uw bedrijf wezen,
het kan in uw gezin wezen, het kan in de
mooie spullen die u bezit, ieder heeft zijn
eigen hartstochten, zijn eigen begeerten,
eigen hobby’s, vermakingen en waar we
de rust in zoeken; misschien door verre
reizen te maken om de rust te zoeken,
maar hier is het land der ruste niet. Daar
is geen enkele rust in het aardse, maar
bent u daarachter gekomen? Bent u
daarachter gekomen dat hier het land
der ruste niet is? Dan bedoel ik niet dat
u tegenspoed gehad hebt en dat u door
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de tegenspoed de moed verloren bent, of
dat u gezien hebt dat door alle tegenslag
uw idealen niet bereikt werden. Maar is
het in uw leven gebeurd dat toen u de
rust zocht, dat God de rust opgezegd
heeft, dat er een wonder in uw leven gebeurd is, een wonder van wedergeboorte
dat de Heere u levend maakte? Want wij
zoeken allemaal rust, ik ook, maar dan
kunt u ook vertellen dat toen de Heere in
uw leven kwam, de rust opgezegd werd.
Waarom werd de rust opgezegd? Omdat
u erachter kwam dat u op aarde leefde in
een korte tijd, dat het eeuwigheid werd
en dat het God ontmoeten werd, dat u
moet sterven en God ontmoeten en dat
u niet kunt sterven. Dan hebt u geen tijd
meer van leven. Dan staat u vlak voor
de eeuwigheid. Dan staat de dood voor
ogen. Dan ziet u God als de Almachtige,
de Alwetende, maar dat u ook voor die
rechtvaardige Heere niet kunt bestaan.
U hebt alleen maar schuld en zonde. Als
de Heilige Geest door het ontdekkende
licht u daaraan gaat bekendmaken, dan is
er totaal geen rust meer. Dan komt er een
heilige onrust die de Heere Zelf werkt.
Want wij kunnen geen heilige onrust
werken. Dat is een eenzijdig Godswerk.
Als die onrust geschonken wordt, dan
gaan we het overal zoeken waar het maar
te vinden is. Dan gaan we het zoeken in
Gods Woord. Dan gaan we het zoeken
in de kerk. Dan gaan we het zoeken in
de goede boeken. Wat zoeken we dan?
Zoeken we dan God? Ten dele ja, maar
we zoeken ook rust. We hebben geen
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rust meer, want we moeten God ontmoeten in onze zonde. Dan gaan we aan de
ene kant God zoeken en aan de andere
kant zoeken we onszelf. Geliefden, zou
de Heere daar genoegen mee nemen,
als we nu gedeeltelijk God zoeken en
gedeeltelijk onszelf zoeken? Dat zoeken
van ons eigen behoud en dat zoeken van
onze eigen zaligheid, gaat de Heere nu
afbreken. Want alles wat wij proberen op
te bouwen, wat wij nu proberen voor de
Heere te doen (en misschien lukt dat een
tijd lang, ook bij Gods volk, misschien
proberen ze naar God toe te werken), nu
gaat de Heere dat alles afsnijden. Kent u
dat in uw leven? Niet alleen dat de Heere
in uw leven kwam en dat u van de wereld
afgesneden werd, maar dat de Heere
u ging ontdekken aan uw werkheilig
bestaan dat u meegenomen hebt uit het
paradijs. Dat u uit het verbroken werkverbond bezig bent om God te behagen.
Maar dat u van al uw werken afgesneden werd, dat u inzag: “Goed doet geen
nut ten dage der verbolgenheid, maar
de gerechtigheid redt van den dood”.
(Spreuken 11:4)
Dan wordt die onrust alleen maar groter.
Dan komt u steeds verder van die rust af
te staan, want God stapt van Zijn recht
niet af. God eist volkomen betaling van
de zonde. Nu heb ik niets om te betalen.
Als de Heere verder onderwijs geeft
en ons verder afsnijdt, dat we in Adam
verdoemelijk liggen voor de Heere, dat er
nu uit ons geen vrucht meer is tot in der
eeuwigheid, dat wij alleen maar schuld

met schuld kunnen vermeerderen, dat
wij alleen maar onrust kunnen brengen,
dat bij ons nooit de rust te zoeken en te
vinden is; als we dan zien dat God heilig
en rechtvaardig is, dat ik een Adamskind
ben, dat ik het verbond verbroken heb,
dat ik nooit naar God gezocht heb en
ook nooit naar God zal vragen, dan is het
verloren. Als het dan voor het aangezicht
des Heeren een verloren zaak wordt, dan
is de Heere recht. Dan doet de Heere geen
kwaad en ik kan geen goed meer doen.
Dan mag u buigen onder de Heere en dat
bukken en buigen geeft rust. Dat is niet
dé rust, dat geeft een ogenblik zo’n stilte
in de ziel, want God is recht; maar juist
omdat de Heere recht is, omdat de Heere
goed is, omdat de Heere de dienenswaardige Heere is, daarom is er zulk een bede
en verlangen in de ziel: “O God, zijt mij
zondaar genadig”. (Lukas 18:13b)
Kent u daar iets van? Als de Heere dat
schenkt, dan zal Hij ook niet achterblijven. Dan zal Hij doorgaan. Hij zal u niet
laten liggen in uw verlorenheid, maar Hij
zal tot uw ziel spreken; en als dan tot uw
ziel gesproken wordt: “Komt herwaarts
tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op
u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig
ben en nederig van hart; en gij zult rust
vinden voor uw zielen”. (Matthéüs 11:2829)
Geliefden, als dat met kracht en met
majesteit in uw ziel gesproken wordt,
dan komt er zulk een onuitsprekelijke
rust, die Kanaän niet kan brengen, die

de zondag niet kan brengen, maar die
bij God vandaan komt. Dan mag u voor
het eerst rusten buiten uzelf; en daar ligt
dat sabbatismos. Waar ligt dan die rust?
Buiten onszelf in Christus. Als de Heere
daar onderwijs in gaat geven dat in u alleen maar onrust is, maar dat Christus de
ware rust verdiend heeft, dat Christus de
ware Rustaanbrenger is, dat Hij nu alles
heeft betaald voor een onrustig, voor een
goddeloos en voor een verloren mensenkind, dat Hij nu voor al Zijn uitverkorenen
volkomen heeft betaald en volkomen
heeft verdiend. Wat komt er dan een
blijdschap, een eerbied, maar ook een
diepe verwondering in uw hart. Wat
komt dan er een onuitsprekelijke liefde,
omdat God ons eerst heeft liefgehad. Als
de Heere Zijn liefde doet afdalen in uw
hart en de rust in uw hart schenkt, komt
er dan een wederliefde. Dan komt er ook
een stilte in uw ziel, een rust in God. Daar
is het beginsel van de rust waarover hier
ook gesproken wordt in Hebreeën 4:9:
“Er blijft dan een rust over voor het volk
Gods”.
Die rust is zo hemels, die rust is zo zoet,
want die ligt in God en die komt uit God.
Daar is God met Zijn genade en met Zijn
liefde volkomen in vertegenwoordigd. Als
u dat in uw ziel hebt ervaren, geliefden,
dan is alle rust van de wereld bedrog.
Alle vreugde van de wereld is schijn.
Dan zegt u: Alles wat ik probeer klaar te
maken aan rust in deze wereld, in deze
jachtige tijd, dat is misschien voor de tijd
even rustgevend, maar deze rust stijgt
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daar ver bovenuit. Dit is een rust die ligt
in de hemel, die komt uit God vanuit de
eeuwigheid en die blijft tot in eeuwigheid; en die rust blijft. Dat staat ook in
onze tekst: “Er blijft dan een rust over
voor het volk Gods”.
Dat is niet iets dat een keer geschonken
wordt en dan weer wegvalt, nee, dan
gaat de Heere elke keer weer opnieuw
die rust schenken. Maar hoe schenkt de
Heere nu elke keer weer die rust? Door
elke keer weer de ziel te ontledigen en
begerig te maken naar die rust. Elke keer
gaat de Heere Zijn volk weer opnieuw
ontledigen om weer opnieuw die heilige
onrust te werken, om niet te rusten in de
rust, niet te rusten in hetgeen u ontvangen hebt, maar om nu te rusten in God;
om nu niet te rusten in de weldaden,
maar om te rusten in de Weldoener. Nu
zijn mensen altijd bezig om te rusten in
de weldaden en de Heere is een jaloers
God op Zijn eer. Hij geeft Zijn eer niet
aan Zijn weldaden, Hij geeft de eer niet
aan Zijn volk, maar Hij houdt de eer aan
Zichzelf. Hij ontledigt hen en geeft ze
weer opnieuw onrust in hun leven, of
door een kruisweg, of door aanvechtingen van satan, of door hun eigen boze
zondig hart, dat ze weer voelen wat
voor een ongerechtigheid er vanbinnen
omhoogkomt, opdat ze weer gaan roepen
tot de Heere om door de Heere geholpen te worden ter bekwamer tijd, op
Gods tijd, op Zijn wijze. Nu is de Heere
zo getrouw dat Hij Zijn volk nooit loslaat;
al laten zij de Heere los, Hij laat ze nooit
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los. Al laat Gods volk de zonde niet na,
al gaan ze toch weer proberen de rust te
zoeken in het hier en nu; de Heere slaat
ze uit hun valse rustplaatsen en brengt
ze elke keer weer naar die enige ware
Rustaanbrenger, Jezus Christus. Elke keer
als Hij ze daar weer brengt, geeft Hij weer
nieuw onderwijs, geeft Hij meer onderwijs en mogen ze meer leren kennen van
die Rustaanbrenger, Jezus Christus. Dan
mogen ze meer leren kennen van Zijn
vernedering en dan wordt de verwondering nog groter, dat God op zo’n zondaar
neergezien heeft. Dan wordt de blijdschap nog inniger. Dan wordt de liefde
nog inniger, want dan zien ze dat Christus
naar deze aarde gekomen is, Zijn heilige
rustplaats heeft verlaten, hier op aarde
gezworven heeft en onrustig geweest is.
“De vossen hebben holen, en de vogelen
des hemels nesten; maar de Zoon des
mensen heeft niet waar Hij het hoofd
nederlegge”. (Lukas 9:58)
Hij heeft een leven vol onrust gehad en
dan Zijn lijden en sterven. Hoe heeft Hij
in Gethsémané gekropen in het stof als
een worm en geen man. Wat zijn daar de
angsten der hel op Hem gekomen. Wat is
daar de toorn Gods op Hem gekomen. Hij
vond geen rust, zoals Psalm 22 zegt. De
volle toorn van God de Vader kwam op
Hem. De volle angsten der hel kwamen
op Hem. De volle straf van Gods kinderen kwam op Hem. Wie kan dat lijden in
zijn diepte in woorden uitdrukken? Die
diepte van onrust, die diepte van lijden,
kunnen wij niet peilen, maar die heeft

Christus willen ondergaan voor al Zijn
kinderen. Die eeuwige straf heeft Hij in
korte tijd geleden, om daar een eeuwige
waarde aan te geven. Nu is Hij onrustig
geweest om de ware rust aan Zijn volk
te kunnen schenken. Nu heeft Hij de
rust verlaten om Zijn volk in die eeuwige
rust te brengen. Als daar het hart voor
geopend wordt en als de Heilige Geest
daar onderwijs in geeft, dan blijven er
geen woorden meer over. Dan wordt een
mens nog ootmoediger, nog kleiner, nog
ellendiger. Dan voelt hij zich nog nietiger.
Dan zegt hij met Job: “Met het gehoor
des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet
U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik
heb berouw, in stof en as”. (Job 42:5-6)
Geliefden, toets uzelf daar eens aan. Als
u nu een weldaad van de Heere ontvangen hebt, dan wordt u niet groot, maar
dan wordt u klein. Als Christus in uw
ziel alles mag wezen en als Hij die ware
Rustaanbrenger mag wezen, dan is Hij
alles en bent u niets. Dan bent u niet
bekeerd, maar dan bent u niets en is Hij
alles. Niets is er waar ik in kan rusten, dan
alleen in Hem. Dan ligt in Hem de ware
rust voor een nietig sterveling, voor een
nietige zondaar; en dat Hij nu de dood
is ingegaan om het leven, de rust en de
zaligheid te schenken aan Zijn Kerk. Dan
zegt u ook met verwondering: “Er blijft
dan een rust over voor het volk Gods”.
En dat niet uit de hoogte, maar uit de
diepte. Dan kunt u ook niet neerzien op
anderen, maar dan gunt u ook anderen
die rust.

Daarom, onbekeerden in ons midden, u
zult hier nooit rust vinden in de wereld,
buiten deze enige Rustaanbrenger.
“Hier wordt de rust geschonken;
Hier ’t vette van Uw huis gesmaakt.
Een volle beek van wellust maakt,
Hier elk in liefde dronken”. (Psalm 36:2
berijmd)
Daarom, zoek het niet in de wereld. Zoek
het niet in de plichten. Zoek het niet in
uzelf. Zoek het niet in uw eigen hart. De
rust is elders. Niet alleen in tijd, maar ook
in plaats. De rust is elders. Christus is
boven. Daar is de rust. Hij is die Rustaanbrenger. Ik kan het alleen maar bederven.
Ik kan alleen maar onrust veroorzaken.
Daarom, leeft u nog voor uzelf? Leeft u
nog buiten God? Smeek of de Heere dat
wonder wil schenken om u die heilige
onrust te schenken; of u mag zien dat
hier op aarde het land der ruste niet is,
maar dat de rust hierboven werkelijk
volledig geschonken zal worden. Er blijft
dan een rust over voor het volk van God,
in Christus, in de ziel. Maar nu zei ik: Die
rust begint hier al in dit leven. Dat is een
gedurig rusten en een gedurig strijden.
Waarom is het een gedurig rusten? Daar
wijst de Catechismus zo heel duidelijk
op in zijn verklaring in het antwoord op
vraag 103 van Zondag 38: “dat ik al de
dagen mijns levens van mijn boze werken
ruste, den Heere door Zijn Geest in mij
werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange”.
Nu is het leven van Gods volk een rusten
van alle boze werken, maar dat kost
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strijd. Dat is een bittere strijd. Waarom?
Omdat de doodsvijanden, satan, de wereld en mijn eigen boze hart niet ophouden mij aan te vechten, dat ik maar een
arme, onmachtige zondaar ben en dat die
vijanden mij zo hard aanvallen, dat ik niet
staande kan blijven! Daarom is ook het
gebed in de ziel: O Heere, houd mij vast.
O Heere, houd mij staande tegenover
die vijanden. Leid mij niet in verzoeking,
maar verlos mij van de boze; want ik kan
niet tegen die vijanden staande blijven.
Ik kan niet uit mijzelf rusten van mijn
boze werken; want de zonde omringt
mij lichtelijk en die zitten in mijn hart;
en mijn hart gaat uit tot de zonde. Wat
komt dan die strijd tussen de oude en de
nieuwe mens ook in het leven van Gods
volk zo duidelijk naar voren, dat ze zeggen met Paulus: “Zo vind ik dan deze wet
in mij: als ik het goede wil doen, dat het
kwade mij bijligt”. (Romeinen 7:21)
Is dan de zonde mij de dood geworden?
Ja, de zonde is mij de dood geworden;
maar de zonde laat mij niet los. Satan
blijft mij aanvechten en probeert mij tot
de zonde te verlokken. De wereld met al
zijn begeerlijkheden hebben steeds vat
op mij. Is dat nu rust? Geliefden, dat is
een heilgeheim. Al is er nog zoveel strijd
in de ziel, strijd tegen de zonde, strijd tegen satans aanvechtingen en listen, toch
zou u niet willen ruilen met iemand die
al het gemak van deze wereld heeft, want
daar bent u bedorven voor. Als u iets van
Jezus gezien hebt, dan bent u bedorven
voor het aardse en voor het hier en nu;
54

want dan weet u, daar is de rust niet in te
vinden; maar met al uw strijd ligt er een
gebed naar boven: Heere, bewaar mijn
ziel. “Mijn God, op U vertrouw ik; laat mij
niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over
mij”. (Psalm 25:2)
“Leid mij in Uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag”. (Psalm 25:5)
Dan hebt u geen kracht in uzelf. Dan
denkt u ook niets van uzelf. Dan denkt
u ook niet van: Ik kan dat zelf, die rust
hier bewerkstelligen. Maar als dan de
Heere met Zijn Geest en met Zijn liefde
overkomt in de ziel en Hij schenkt een
ogenblik die stille rust in de ziel te
midden van de strijd. Dan wijkt satan en
Christus komt met Zijn liefde en tegenwoordigheid in uw hart en Hij zegt tegen
uw ziel: “Komt gijlieden in een woeste
plaats hier alleen, en rust een weinig”.
(Markus 6:31m)
U mag dan een ogenblik in de nabijheid
van de Heere wezen en u mag de stem
des Heeren horen door Zijn Woord en u
mag zich verblijden in de rust die er overblijft voor het volk Gods, dat is een rust
die alle verstand te boven gaat, die hier
in dit leven al geproefd wordt. Kent u die
rust? Wie van ons mag die rust in beginsel kennen? Als u iets van die rust mag
kennen, dan gaat u uitzien naar de volle
rust. Want als u iets gesmaakt hebt van
de zoetheid van die rust, dan zou u altijd
die volle rust wel willen genieten; maar
de Heere geeft geen twee hemelen. Hij

geeft hier op aarde de rust om u dicht bij
Zich te houden; maar daarna gaat u weer
de strijd in. Maar de rust in de hemel
wordt bewaard voor hierna, als ze straks
de strijd mogen beëindigen en ze mogen
dan over de strijd en over de dood heen
zien naar de eeuwige overwinning, dan
kunnen ze met Paulus uitroepen: “Ik heb
den goeden strijd gestreden, ik heb den
loop geëindigd, ik heb het geloof behouden”; (2 Timótheüs 4:7)
Dat is een wonder. Niet door mijn eigen
kracht, maar omdat God mij vastgehouden heeft. “Voorts is mij weggelegd de
kroon der rechtvaardigheid, welke mij de
Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien
dag geven zal; en niet alleen mij, maar
ook allen die Zijn verschijning liefgehad
hebben”. (2 Timótheüs 4:8)
Dan ligt er zulk een verlangen om bij de
Heere te wezen, zo’n verlangen om Hem
eeuwig te loven, want dat is de eeuwige
rust. Geliefden, een werelds mens en
ook een natuurlijk kerkmens denkt dat
de rust in de hemel te vinden is, doordat
u geen vijanden meer hebt, doordat u
niets behoeft te doen; maar de rust in de
hemel is, dat u eeuwig in de nabijheid
des Heeren mag wezen, dat u nooit meer
behoeft te rusten, maar eeuwig God mag
loven, dat u altijd mag rusten van uw
boze werken, nooit meer één zondige
gedachte behoeft te doen, niet één zondig woord behoeft te spreken, maar dat u
altijd in de nabijheid Gods Hem mag eren
en loven, dat u eeuwig mag rusten door
niet te rusten; eeuwig mag rusten door te

zingen van Gods goedertierenheên. “’k Zal
eeuwig zingen van Gods goedertierenheên”. (Psalm 89:1 berijmd)
Daar wordt de eeuwige rust geschonken.
Daar wordt eeuwig het vette van Gods
huis gesmaakt. Daar is een volle beek van
de rivier des waters. Daar is Christus alles
en in allen. Daar is God de Vader en de
Heilige Geest, ja de drie-enige God alles
en in allen. De God Die ze hier in dit leven
hebben mogen leren kennen, waar ze de
rust in hebben mogen vinden, Die mogen
ze straks eeuwig grootmaken. “Er blijft dan
een rust over voor het volk Gods”.
Geliefden, zijn er hier die in de strijd zijn,
die niet weten hoe ze de strijd moeten
winnen, u moet de strijd winnen door het
te verliezen, te verliezen voor de Heere.
U moet de strijd winnen door de wapens
uit handen te geven en de geestelijke
wapenrusting van de Heere te ontvangen. Dan strijdt u buiten uzelf. Dan mag u
strijden in Hem, Die de strijd heeft overwonnen, Die satans kop al heeft vermorzeld. Als u denkt dat u het niet meer wint,
smeek of Christus Zich wil openbaren. Hij
heeft de strijd overwonnen en Hij zal Zijn
volk de zegen geven tot in eeuwigheid. Er
blijft dan een rust over voor het volk van
God, de rust is elders. Dat zij zo.
De voorzitter dankt ds. Van de Kieft voor
het gesproken woord en verzoekt hem de
vergadering te besluiten. Ds. Van de Kieft
laat nog zingen Psalm 36: 2 en eindigt
met dankgebed.
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Jaarverslag van de secretaris over 2018
Geacht bestuur, geachte leden en
belangstellenden,
Gewoontegetrouw mag ik u een overzicht
geven van de werkzaamheden die in het
achterliggende jaar verricht zijn.
Opmerkelijk vaker dan voorheen werd
in 2018 de gelegenheid geboden om
tijdens raadsvergaderingen, e.d. in te
spreken. Al vele jaren zijn we betrokken
bij beslissingen over openstelling van
winkels op zondag. Was dit aanvankelijk
voornamelijk in meer seculiere plaatsen,
de laatste jaren speelt het ook binnen
meer behoudende gemeenten. Het CDA
is veelal een voorstander en ook blijkt
de CU niet altijd onopgeefbare bezwaren
te hebben. Nog erger wordt het als er
ook gevallen zijn waarbij de SGP-fractie
voor verruiming stemt. Recent was er
(opnieuw) contact met het Hoofdbestuur
van de SGP over deze ontwikkeling. De
voorzitter heeft dit alreeds benoemd.
Een heel bijzondere vermelding verdient
het gebeuren in Alkmaar. Afgelopen
zomer draaide daar een musicfestival
getiteld ‘De Brug Draait Door’ op zondag
midden op de dag. Daar werden wij ingeschakeld door een bewoner om mede bezwaar te maken tegen het feit dat en de
zondagsrust in het geding was, maar ook
de geluidsoverlast alle perken te buiten
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ging. Het evenement is wel doorgegaan,
maar omdat de toetsing aan de Zondagswet niet had plaatsgevonden zijn wij in
hoger beroep gegaan. Wij werden weliswaar in het gelijk gesteld, maar het feest
mocht toch doorgaan. Het feit dat er niet
getoetst was aan de Zondagswet was
kennelijk niet zwaarwegend genoeg om
de vergunning in te trekken. Er is in zo’n
geval vereist dat er een beoordelingskader wordt opgesteld waaruit blijkt dat na
toetsing aan de Zondagswet er gesteld
kan worden dat aan alle eisen is voldaan.
Aan dit laatste was dus niet voldaan.
Daarover loopt nu opnieuw een procedure; een hele groep mede bezwaarmakers woonde de laatste zitting bij. De
definitieve uitslag is op dit moment nog
niet bekend. Als deze negatief uitvalt kan
er nog via de Rechtbank verder worden
geprocedeerd.
Verblijdend is te vermelden dat deel 5
van ‘Een lied op den sabbatdag’ afgelopen
zomer aan alle leden (gratis) kon worden
toegezonden. Inmiddels zijn er reeds
meer dan 2.000 nabesteld. Nog steeds
zijn de boekjes verkrijgbaar; de prijs is
slechts € 5,- Voor de andere boeken in
ons fonds is minder belangstelling. Op
de periodiek verschijnende Nieuwsbrief
vindt u op de achterzijde al onze uitgaven

vermeld; naast de genoemde boeken een
aantal brochures welke alle gratis verkrijgbaar zijn, inclusief de lesbrief.
De Nieuwsbrief zelf voorziet nog steeds
in een behoefte. De lay-out onderging
een verandering, de opzet inhoudelijk
bleef ongewijzigd.
Er werden in het afgelopen jaar een
drietal streekbijeenkomsten gehouden
te weten in Scheveningen, Achterberg
en Geldermalsen; respectievelijk gingen
daarin voor: de predikanten Britstra,
Heemskerk en de eerw. heer P. de Boer.
De opkomst bij deze diensten is matig.
Ook zijn er op drie plaatsen voor een
vereniging een avond verzorgd, te weten
in de plaatsen Zwolle (voor Solidamentum), Oosterwolde (voor een seniorenbijeenkomst van de HHG.) en voor de
jeugdvereniging van de GG te Urk. Ook
kregen we op diverse plaatsen gelegenheid voor de kinderen op de scholen een
presentatie te verzorgen. We noemen de
ds. J. Fraanjeschool te Barneveld en de
Joh. Calvijnschool te Urk.
Ik noemde reeds dat er op veel plaatsen
ingesproken kon worden op gemeenteraadsvergaderingen, e.d.; ik noem de
plaatsen: Smallingerland (Drachten),
Huizen, Hoogeveen, Alkmaar, Harderwijk,
Krimpen a.d. IJssel (2x) Twenterand, e.a.
Evenals voorgaande jaren was de
vereniging vertegenwoordigd op een
aantal verkopingen. Wij noemen de
Mbuma-zendingsdag te Gorinchem, de

zomermarkt op de Duikenburgse dagen
te Echteld en op de Familiedagen te Gorinchem en te Hardenberg; het blijkt nog
steeds zinvol te zijn ons daar te vertegenwoordigen.
Er komen nog dagelijks nieuwe aanmeldingen van leden binnen. Wij mochten
1085 nieuwe leden inschrijven in het
achterliggende jaar. Zeer tot onze spijt
moesten er 1248 leden worden uitgeschreven. We denken aan de vele leden
die overleden zijn (346), bedankjes, etc.
Maar een fors aantal moest weer worden
uitgeboekt wegens het steeds maar niet
betalen van de contributie, al zeker een
vijftal jaren achtereen. Per saldo komt het
aantal leden per ultimo 2018 op 27.734.
We mochten ook een aantal nieuwe vertegenwoordigers aanstellen. Momenteel
zijn er ongeveer 125. Een aandachtspunt
voor het bestuur blijft het grote aantal
plaatsen waar na diverse oproepen in
de Nieuwsbrief nog steeds geen vertegenwoordiger is gevonden. De oproep
in de laatste Nieuwsbrief leverde helaas
geen enkele reactie op. Zijn er onder de
aanwezigen nu echt geen mensen die het
bestuur hierin tegemoet willen komen?
Wat de bezetting op kantoor betreft zijn
er in het afgelopen jaar geen veranderingen te melden.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar
zevenmaal. Het dagelijks bestuur komt
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tussen de bestuursvergaderingen in,
regelmatig bijeen.
Hiermede zijn wij gekomen aan het
eind van ons Jaarverslag. Een Jaarverslag vormt veelal een opsomming van
een reeks feiten en gebeurtenissen. Dat
neemt niet weg dat naast het zojuist
gehoorde principiële openingswoord van
de voorzitter ook bij deze gelegenheid
gewezen mag worden op de ernst van
de tijd die wij beleven. De ontkerstening van de samenleving, de alsmaar
doorgaande ontheiliging van de dag des
Heeren, enz. Wat zou het een wonder
zijn als we allen hoofd voor hoofd recht
schuldenaar gemaakt werden onder al
deze ontwikkelingen. Wij spreken erover,
wij schrijven brieven, wij proberen

een vermanend woord te brengen op
plaatsen waar het nodig is, maar waar is
ons werk in de binnenkamer? We lazen
recent van ouderling Cornelis Terlouw in
Lexmond eind 1800 hoe hij op zondagmiddag familie op bezoek kreeg die zijn
bedrijf wilde zien. Node stond hij het
toe, maar kreeg daarna de slag zo naar
binnen alsof hij een onvergefelijke zonde
bedreven had. Willens en wetens Gods
dag ontheiligd. Na een bange worsteling
toonde de Heere hem dat het wel wetens
maar niet willens geschied was en er dus
voor hem vergeving was, ook voor deze
zonde tegen het vierde gebod. De Heere
schenke ons iets van die werkelijkheid en
gedenke ons tezamen met onze gezinnen
voor het komende seizoen en lere ons te
wandelen in de vreze van Zijn Naam.
Ik dank u.
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Financieel jaarverslag 2018
Het verslagjaar werd afgesloten met een
positief exploitatieresultaat van ruim
€ 48.000, -.
De inkomsten lopen behoorlijk parallel met voorgaande jaren De uitgaven
zijn door de kosten van het drukken en
verzenden van het boekje “Een lied op
de sabbat” deel 5 ca. € 56.000, - hoger
dan vorig jaar. De post legaten (ad ruim
€ 97.000, -) maakt het belangrijkste verschil. Maar ook de overbetalingen bij de
contributies zijn toegenomen. Verschillende leden hebben heel wat meer betaald dan het minimumbedrag. Waarvoor
onze hartelijke dank! Het bestuur acht
ook dit jaar weer ruimschoots voldoende
garantievermogen aanwezig.
We hebben weer veel geadverteerd,
ook wel eens in bladen die tot nu toe
daarvoor niet gebruikt werden. Het heeft
veel nieuwe leden opgeleverd en de
doelstelling van de vereniging kan ook
door advertenties meerdere bekendheid
krijgen en zo bevorderd worden.
Zoals gezegd, is er gelukkig ruim voldoende garantievermogen aanwezig om
menselijkerwijs gesproken de werkzaamheden van de vereniging voort te zetten.
Er zouden zelfs extra activiteiten mee
verricht kunnen worden. Daar mogen

we dankbaar voor zijn. Het is goed om
weer te vermelden dat de vereniging ook
volgens de nieuwe criteria erkend is als
ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Uit het verslag van de secretaris hebt u
wel begrepen dat er veel brieven zijn
verstuurd en bezoeken aan verenigingen,
gemeenten en nu ook de Rechtbank zijn
afgelegd. Er moet steeds meer geprotesteerd worden tegen de ontheiliging van
de zondag bijvoorbeeld door openstelling van de winkels en evenementen
op zondag. Dat alles kost natuurlijk de
nodige middelen. Gelukkig hebben de
leden wel geld over voor het doel van
onze vereniging, het bevorderen van de
zondagsrust en de heiliging van die dag.
Het besef dat de zondag niet onze dag,
maar een dag van de Heere, een voor
Hem afgezonderde dag is, gaat steeds
meer verdwijnen in ons land. Toch is er
nog steeds een Zondagswet die regels
geeft ter bescherming van de zondagsrust, met name de erediensten. Maar men
laat zich toch over het algemeen niet
gezeggen door Gods Woord. Gemeenten
geven heel gemakkelijk een vergunning
voor evenementen op zondag ondanks
de Zondagswet, terwijl er toch vaak sprake is van geluidsoverlast.
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Het streven van (groot)winkelbedrijven
hun omzet en winst te vergroten door
ook op zondag open te zijn, miskent het
veel grotere – geestelijke – verlies dat
hierdoor geleden wordt. Ook het pogen
voldoening te vinden in het zich laten
onderdompelen in de roes van muziekfeesten enz. zal nooit tot verzadiging en
werkelijk geluk leiden. Integendeel.
En al zouden we nog zoveel kunnen winkelen en nog zoveel evenementen bezoeken op zondag, ons hart blijft onrustig
in ons totdat het rust vindt in God.

het eind van de wereld. Hij heeft op de
vraag: waarom Gods volk een vermaak in
de sabbat heeft, geantwoord: 1. Het is de
dag waarop Christus opstond. Iedere gelovige moet zich verheugen in de dag des
Heeren. De zondag ontsteekt een vuur in
zijn hart en roept hem als het ware toe:
De Heere is waarlijk opgestaan! 2. Het is
de dag van bijzondere zegen. Het is de
dag waarop Hij in het bijzonder de Zijnen
ontmoet, hen zegent en zegt: Vrede zij u.
Zijn volk krijgt de dag des Heeren lief en
mag weleens uitrusten in Gods huis of
thuis op die dag.

McCheyne zegt dat de erfenis van Christus een andere rustdag was, die gehouden moet worden door Zijn eigen volk tot

Het is te wensen dat het werk van de vereniging aan meerdere heiliging van deze
dag des Heeren mag bijdragen.
L. Vogelaar

Het is voor u wellicht van belang te weten dat de Nederlandse Vereniging
tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging erkend is als
algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de
vereniging fiscaal aftrekbaar zijn.
Bij ontvangst van schenkingen en legaten is de vereniging met deze erkenning
geen schenkingsrecht verschuldigd.
Het RSIN/fiscaalnummer van de vereniging is 4629875.
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Nederlandse Vereniging tot bevordering
van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging

Resultatenrekening over het jaar 2018
baten

31-12-2018

31-12-2017

Contributies
Giften
Giften boekje

€
€
€

20.713
265.262
6.743

€
€
€

20.467
251.788
93

Bijdragen kerken en
verenigingen
Collecten
Legaten
Verkoop boekje
Intrest

€

13.750

€

12.442

€
€
€
€

2.144
97.242
8.734
1.611

€
€
€
€

7.505
113.043
2.282
1.404

Ontvangsten

€

416.199

€

409.024

lasten
Uitgaven doelstelling
(o.a. drukwerk, adv.)
Kosten boekje
Huisvestingskosten
Algemene kosten (waaronder bureaukosten)
Organisatiekosten

€

157.472

€

172.404

€
€

56.536
4.068
37.018

€
€

7.153
5.613
35.825

€

112.683

€

103.818

Totaal lasten

€

367.777

€

324.813

Resultaat

€

48.422

€

84.211
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Balans per 31 december 2018
31-12-2018

31-12-2017

activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
- Gebouwen
- Inventaris
Totaal materiële vaste activa

€
€
€

28.288
1.200
29.488

€
€
€

20.000
2.720
22.720

Totaal vaste activa

€

29.488

€

22.720

Vlottende activa
Vorderingen
- Waarborgsom
- Toegezegd legaat
- Overlopende activa
- Voorraden

€
€
€
€
€

4.090
6.000
1.611
12.747
24.448

€
€
€
€
€

4.090
0
1.404
9.045
14.539

Liquide middelen

€

Totaal vlottende activa

€

491.350

€

551.140

Totaal activa

€

620.838

€

573.860

566.902

€

536.601

passiva
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Eigen vermogen

€

575.189

€

526.767

Voorziening groot onderhoud

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

45.649

€

47.093

Totaal passiva

€

620.838

€

573.860

Verslag vertegenwoordigersvergadering
Gehouden op 18 mei 2019 te
Hardinxveld-Giessendam
(Samenvatting van het openingswoord)
De voorzitter opent de vergadering
met het laten zingen van Psalm 36 het
1e en het 2e vers. Leest vervolgens uit
Gods Woord psalm 83, waarboven staat:
‘Gebed om hulp tegen vijanden’, en gaat
voor in gebed.
Geachte aanwezigen, vrienden van de
vereniging.
Namens het bestuur mag ik u allen hartelijk welkom heten. Het is verblijdend dat
wij hier op deze laatste werkdag van de
week nog met zovelen aanwezig kunnen
en mogen zijn.
Het is een goede gewoonte om zo jaarlijks van onze betrokkenheid bij het werk
van de vereniging blijk te geven. En het
mag ook ervaren worden als een blijk van
meeleven.
Wij denken ook aan degenen die ontvallen zijn door de dood, zoals de heer van
Vugt uit Bruchem.
In dit verband willen wij ook noemen
de moeder van ons bestuurslid de heer
Doorn. Zij mocht zeer oud worden (103
jaar), maar ook hier is het: en zij stierf.

Ongetwijfeld zullen er ook onder ons zijn
waar geliefden zijn ontvallen. De Heere
moge ondersteunen en sterken.
Na onze vorige vertegenwoordigersvergadering zijn er weer veel werkzaamheden
door onze administrateurs en bestuur
verricht. Als wij zo een overzicht geven
van de activiteiten valt direct op de vele
malen dat de openstelling van de winkels op de dag des Heeren aan de orde
was. Gisteravond stond in het RD nog de
ruimere openstelling in Rotterdam.
Vele keren is er van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken
bij vergaderingen van commissies of
gemeenteraden.
Het is uitermate teleurstellend dat in
bijna alle gevallen de voorstellen, tot
opening of uitbreiding van het aantal
koopzondagen, telkens weer door de
verschillende gemeenteraden met veelal
grote meerderheid werden aangenomen.
Enkele willen wij noemen:
Hardenberg:
alleen ChristenUnie
tegen.
Smallingerland: ChristenUnie, C.D.A. en
S.P. tegen
Harderwijk:
S.G.P. en Gemeentebelang tegen
Een uitzondering is de gemeente WestBetuwe. In het RD van 25 januari 2019
konden wij lezen dat er de komende
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jaren geen koopzondagen in West-Betuwe
komen. Van S.G.P.-zijde is toen het volgende opgemerkt: “De zondag is de rustdag
die God heeft ingesteld. Een dag om naar
de kerk te gaan, waarop we tijd hebben
voor elkaar en de ander. Een dag waarop
we iets mogen uitstralen van het voorbeeld dat God gegeven heeft. Bovendien,
iedereen heeft rust nodig. Zondagsrust
voorziet in regelmaat en rust. Dat maakt
deze dag tot een kostbaar bezit.”
Ook door ons is dit ervaren als een bijzonder feit. In die tijd was ook de streekbijeenkomst in Geldermalsen waarin de
eerwaarde heer P. de Boer voorging, Bij
een en ander was onze vertegenwoordiger, de heer P. Hoogendoorn, nauw betrokken. Door hem werden ook een groot
aantal nieuwe leden aangebracht.
Een zaak die ook veel aandacht heeft
gevraagd was het evenement ‘De brug
draait door’ in Alkmaar. Dit strekte zich
uit over de periode van 23 juli 2018 tot
18 april van dit jaar.
Ons bestuurslid, de heer Vogelaar, is hier
indringend mee bezig geweest. Hij heeft
met name gewezen op enkele artikelen
van de Wet op de Zondagsrust welke onjuist werden toegepast. Echter het besluit
om vergunning aan dit evenement te
verlenen is op 18 april 2019 bekrachtigd
door de commissie bezwaarschriften.
Daarnaast waren er vele andere zaken
die de aandacht hadden. Wij willen nog
noemen:
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Overleg met het hoofdbestuur van de S.G.P.
Overleg S.G.P. en ChristenUnie in Veere.
Op de verschillende Familiedagen (Hardenberg en Gorinchem), Duikenburgse
Dagen en op de Mbuma-zendingsdag
is getracht het doel en streven van de
vereniging naar voren te brengen.
Ook werden bij verschillende bijeenkomsten voor de jeugd en voor ouderen,
inleidingen en presentaties verzorgd.
Recent werd er nog aandacht besteed
aan zondag 5 mei waar door velen
Bevrijdingsdag werd gevierd. Er werden
brieven naar verschillende gemeenten
verzonden in verband met het voornemen op zondag 16 augustus 2020 de
Ronde van Spanje in Nederland te laten
beginnen. Op 16 augustus zal de 3e etappe worden verreden.
Vele zijn de middelen in de hand van
satan, ook nu, om van de waarheid af te
houden.
Als wij dan denken aan de tijd dat onze
regering bededagen uitschreef. Wat is er
dan veel veranderd. Dan lezen wij in een
biddagpreek van Th. van de Groe:
‘Onze Overheden hebben, in de uitschrijving van dezen bededag, met ons
gehandeld, als getrouwe Vaderen des
Vaderlands; zij hebben den slechten,
bekommerlijken en hoogst gevaarlijken
staat van ons Land, voor ons niet willen
verbergen; zij hebben noodig geacht,
ons openlijk bekend te maken en te
vermanen, dat hun het gevaar, dat den

Staat schijnt boven het hoofd te hangen,
tegenwoordig zwaarder voorkomt, dan ooit
voorheen’.
En op 28 november 1918 was er de nationale bededag, ook toen nog, uitgeschreven door de regering. Ds. G.H. Kersten zei
hiervan:
“Onze, regering nam het initiatief tot het
houden van een nationale bededag. Zij
schreef ons de 18e oktober: De nood der
tijden, die zich ook in ons land zozeer
doet gevoelen, dringt in het bijzonder tot
verootmoediging en tot het inroepen van
Gods hulp. Daarvan is de regering ten
volle overtuigd.”
Maar toch:
Ondanks alle aanvallen op Gods Woord
en Wet is er alle eeuwen door een volk
geweest dat mocht geloven: “Door diepten en afgronden heen gaat het toch naar
de zaligheid. In de hemel zal geen vijand
meer zijn, geen onrust, maar eeuwige
zaligheid in de Heere.”

Een land en volk dat de geschiedenis niet
kent is de ondergang als natie nabij en
vervalt tenslotte in nihilisme.
Wat dit alles betreft is er ook, nu de vereniging 65 jaar bestaat, alle reden dat dit
werk, wat soms moedeloos kan maken,
toch door moet gaan. Bij de oprichting op
12 mei 1954 is opgemerkt:
“De rustdag is krachtens zijn oorsprong
een Goddelijke instelling en dient als zodanig tot Gods eer te worden geheiligd.
Bovendien is deze dag van onschatbare
waarde voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens. Vandaar dat de
veronachtzaming van de rustdagviering
niet anders dan tot oneer van God en tot
schade van land en volk kan strekken.

Gewoonlijk gaan deze drie samen: het
geloof, de dienst van God en het zedelijk leven; en het verval van deze zaken,
sleept gewoonlijk het verval van de
andere met zich mee.

Door allerlei van de Schrift afwijkende
tendensen in onze samenleving wordt
de rustdagviering echter steeds meer
een bedreigde zaak. Helaas verzuimt
de overheid schromelijk haar plicht om
aan de toenemende ontheiliging van de
rustdag paal en perk te stellen. Ook de
kerken gaan hierin niet vrijuit, aangezien
er weinig of niet tegen de onderscheidene vormen van de zondagsontheiliging
wordt geprotesteerd.

De overheid moet vooral waakzaam
toezien, dat haar onderdanen niet door
valse en dwalende leerstellingen verleid
worden, en moeite doen om bij allen de
toestemming van de ware leer te bewaren.

Reformatie dient een zaak des harten
te zijn en zal zich dan ook metterdaad
naar buiten openbaren. Het verval in
de zondagsviering is te herleiden tot
het geestelijk verval temidden van ons
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volksleven, ten gevolge waarvan ook de
zondagsviering wordt aangetast. Vandaar dat de noodzaak werd gevoeld om
een landelijke Vereniging in het leven
te roepen, teneinde hierdoor protest te
kunnen aantekenen tegen de voortgaande ontheiliging van de rustdag.”
Wat toen opgemerkt werd is ook nu nog
aan de orde en zelfs meer noodzakelijk
geworden!
Wij moeten in afhankelijkheid ons werk
doen, zij het met vele gebreken en
tekortkomingen. De oprichter van de
Vereniging, Ds. J. van Prooijen, sluit zijn
ten geleide in het boekje ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan als volgt af (en
hiermee eindig ik het openingswoord):
“Welk een eerbied had vroeger Gods volk
voor de dag des Heeren en de instellingen Gods. Welk een hoogtijdag was de
rustdag in het opgaan naar Gods huis,
maar ook in het onderling samenzijn.
Men besprak met elkander de gepredikte
waarheid tot leiding en steun der zielen.
Dan mocht men ervan getuigen, wat de
Heere had gedaan op weg en reis naar de
eeuwigheid. De Heere mocht ons geven
ook in deze tijd te arbeiden tot Zijn eer
onder ons volk in Nederland. Dat onze
geringe arbeid door Hem mocht worden
gezegend is onze hartelijke wens en
bede!”
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Ten slotte
Wij hebben gelezen psalm 83. Enkele
opmerkingen hierover:
Deze psalm is de laatste van die psalmen,
welke den naam Asaf in het opschrift
hebben. Evenals de meeste van die
psalmen, is deze geschreven betreffende
openbare aangelegenheden, de beledigingen van de vijanden der kerk, die haar
verderf zochten. De psalmist beroept
zich hier ten 1e op Gods kennis, door een
voorstelling van de bedoeling en het
streven om Israël te verderven, vers 2-9
en ten 2e Op Gods gerechtigheid en op
Zijn ijver voor Zijn Kerk en Zijn eigen eer.
De psalmist geeft hier een bericht van
het grote verbond der naburige volken
tegen Israël, en bidt God het te verbreken
en er de plannen van te doen mislukken.
Dit verbond was gericht tegen het Israël
Gods, en dus in werkelijkheid ook tegen
de God Israëls.
Maar: Gods erfenis is een gesprenkelde
vogel, de vogelen zijn rondom tegen haar,
Jer. 12: 9, waardoor de macht van God
grotelijks verheerlijkt wordt daar Hij Zich
een Kerk in de wereld bewaart in weerwil
van de verenigde machten der aarde en
der hel.
Op enkele vragen wordt kort ingegaan.

Mededelingen:
Van de zijde van de administratie wordt
nog het volgende meegedeeld.
De vereniging bestaat 65 jaar. Alle vertegenwoordigers zullen daarom dit jaar een
balpen ontvangen met inscriptie.
Verder wordt er gewezen op het teruglopend aantal leden. Er wordt een dringend
appel gedaan op de inzet van alle vertegenwoordigers.
Er wordt nog herinnerd aan het tekenen
van de presentielijst. Ook worden er
enkele afmeldingen en zieken gememoreerd.

Mevr. P.H. van Vliet verkoopt wenskaarten
en enkele boekjes waarvan de opbrengst
(vandaag) voor 50% ten goede van de
vereniging komt.
Na deze mededelingen wordt bestuurslid
L. Vogelaar gevraagd de morgenvergadering te besluiten. Hij laat nog zingen
Psalm 138 vers 1 en gaat voor in gebed
waarin hij tevens een zegen vraagt voor
de maaltijd.
Na de maaltijd wordt door de heer J.
Westerbeke een gedeelte uit Gods
Woord gelezen en het gebed gedaan.
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Lezing ‘Het gereformeerde natiebesef’
door de heer H.J. van Berkum

1. Inleiding

2. Het natiebesef

De vraag ligt voor de hand waarom ik
vanmiddag met u wil stilstaan bij het
onderwerp ‘Het gereformeerde natiebesef’. Zeker, in politiek-staatkundig opzicht
een uiterst belangrijk onderwerp. En met
het oog op de Europese Integratie en het
voortdurend voortgaande streven naar
een Europese Unie als superstaat is het
ook een zeer actueel onderwerp. Maar,
zo kan de vraag terecht worden gesteld:
‘Ontbreekt bij dit thema niet al te zeer
het verband met de werkzaamheden
van uw vereniging ter bevordering van
zondagsrust?

Om ter zake te komen allereerst de vraag:
“Wat is een natie?”
Van een natie is sprake als een viertal
hoekstenen aanwezig zijn die onderling
in een samenhangend verband staan:
een land, een volk, een overheid en
onderdanen.
De onderlinge gehechtheid wordt versterkt als er sprake is van een gemeenschappelijke taal. Van een wezenlijke
eenheid is eigenlijk alleen sprake als er
een band is waarin land en volk zich verenigd weten, als overheid en onderdaan
zich verbonden weten, eensgeestes zijn
en samen een bezielde totaliteit vormen.
Nu ligt daar meteen ook de kern van het
probleem: het eensgeestes zijn in een
bezielde totaliteit kan ideologisch gefundeerd zijn. Dan dient zich het nationalisme aan. De ene staat verheft zich boven,
acht zich superieur, aan andere staten.
Bijvoorbeeld op grond van ras, bloed en
bodem. Denk bijvoorbeeld aan het nationaalsocialisme.
Maar vergeet vooral ook niet dat er
een supervorm van nationalisme is, het
europeanisme, gebaseerd op de ideologie van het supra nationalisme. Hierop
berust het ideaal om de Europese Unie te
ontwikkelen tot een superstaat.

In het hiernavolgende wil ik proberen
duidelijk te maken dat dit onderwerp,
het gereformeerde natiebesef de basis
is voor de oproep tot zondagsrust en…
zondagsheiliging.
Intussen hierbij even een kanttekening:
waar de betekenis van de zondagsheiliging gaat ontbreken, wordt ook getornd
aan het draagvlak voor de zondagsrust.
Het brede draagvlak voor de zondagsrust
bestaat uit het respecteren, mogelijk
zelfs het eerbiedigen van de religieuze
opvattingen en gevoelens van medeburgers.
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Het zal duidelijk zijn dat wij het ideologisch bepaalde natiebesef volstrekt
verwerpelijk achten en het europeanisme
verreweg het meest.
Zo geheel anders ligt dat voor een religieus bepaald natiebesef, beter gezegd
een natiebesef in godsdienstig opzicht.
En in het bijzonder het gereformeerde
natiebesef is hiervan wezenlijk onderscheiden.

3. Het gereformeerde natiebesef
Allereerst wordt in het gereformeerde
natiebesef uitgegaan van Gods Woord en
ligt vast dat al het aardse geen bestaan
op zichzelf heeft. En hoe noodzakelijk is
het, hoe waardevol ook om te beseffen
dat de betrekkelijkheid van het aardse leven wordt gezien in het licht der eeuwigheid. De aarde is des Heeren. Hij regeert
en zal Zijn almacht tonen.
Landen en volken, overheden en onderdanen zijn onderworpen aan Zijn wil en
aan Zijn wenken.
Als land en volk, als overheid en onderdaan zich hiervan rekenschap geven, zal
het natiebesef niet ideologisch worden
ingekleurd, maar godsdienstig, klassiek
gereformeerd. Eensgeestes in een bezielde totaliteit zal de kerk het centrum van
het volk zijn en de staat de samenleving
ordenen en regeren als dienaresse Gods.
En dit alles op de vaste grondslag van
Gods Woord en Wet. Dat is het gereformeerde natiebesef.
Wanneer dat gereformeerde natiebesef

de grondslag is van een nationale samenleving is dat ongetwijfeld heel bijzonder
te noemen. Het is een bijzondere gave
wanneer een volk leeft in een land
waarvan de overheid en de onderdanen de noodzaak zien om te leven naar
Gods Woord en hun samenleving ook
dienovereenkomstig willen ordenen en
inrichten: de staat met de Bijbel.
Het is een grote weldaad als een land en
volk zo geheel anders dan vele andere
landen door God zo bijzonder worden
gezegend om zich naar Zijn inzettingen
te richten. En dan komt uiteraard ook
de vraag aan de orde, waarin dat onderscheid dat van Godswege wordt gemaakt
nu ligt.
Uiteraard kan in dit verband ook de
vraag worden gesteld of er dan sprake is
van een volksuitverkiezing. Meerderen
hebben zich over die vraag gebogen.
Maar het valt niet te ontkennen dat God
onderscheid maakt tussen de volkeren.
Dit ligt zelfs vast in onze gereformeerde
belijdenis, in de ‘Drie Formulieren van
Enigheid’. Ik verwijs daarvoor naar het
eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels. Om precies te zijn het negende
artikel van de Verwerping der Dwalingen
wel te verstaan.1
Van belang is het om in dit verband kennis te nemen van de uiteenzetting die dr.
G. Groenhuis in zijn dissertatie gaf over
1 In dit artikel wordt niet de volksuitverkiezing
als zodanig verworpen, maar de remonstrantse
visie hierop.
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‘Het Nederlands Israël.’2
Er zijn er die menen dat het beslist af te
wijzen is om zich hierop te beroepen. 3
Maar hier wordt er nadrukkelijk van
uitgegaan dat God tot het ene volk meer
dan tot het andere volk het Evangelie
zendt. Maar het is een dwaling hieruit te
concluderen dat het ene volk beter en
waardiger is dan het andere. Integendeel,
het onderscheid dat God hier maakt
berust louter en alleen op grond van het
Goddelijk welbehagen.

4. Nederland als gereformeerde natie
Onder de vele volkeren, ook in vergelijking met Engeland en Schotland neemt
ons Nederlandse volk onmiskenbaar een
uitzonderlijke positie in.
Groen van Prinsterer: “De Heere heeft hier
zijne Kerk geplant; voor haar instandhouding tegen aanval van buiten en afval van
binnen gezorgd; den met haar vereenigden
Staat, om harentwil, met de keur en den
overvloed zijner weldaden begunstigd;
zodat onze geschiedenis, meer welligt dan
die van eenig christelijk Volk, het verhaal
der leidingen en wonderen Gods is.” 4
Er zijn meerdere volkeren die bedeeld

2 Groenhuis, G.: De Predikanten, blz. 77 en
verder. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1977. Zie
met name blz. 82
3 Zo dr. H.A. Hofman die denkt dr. G. Groenhuis
in een warrig relaas de les te kunnen lezen in ‘De
Reformatorische School’16e jrg. nr. 8 – september
1988 blz. 417.
4 Groen van Prinsterer, G.: Handboek der
geschiedenis van het Vaderland, vierde druk, blz.
67 - H. Höveker en Zn., Amsterdam, 1875
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zijn met de weldaden die God hen heeft
bewezen. Waarom zou ons volk dan wellicht meer dan enig ander volk bevoorrecht zijn met Gods gunst en weldaden.
Nee, niet omdat ons volk zich dit heeft
waardig gemaakt. Integendeel, louter en
alleen omdat het Gods welbehagen was
zo wonderlijk met ons volk te handelen.
Hoe treffend is dit niet door Groen van
Prinsterer onder woorden gebracht:
“Elders is de Kerk opgenomen door den
Staat; hier is de Republiek niet slechts met
de Kerk vereenigd, zij is geboren uit de
belijdenis der Kerk.” 5
De vraag die in dit verband kan worden
gesteld, is of Nederland te beschouwen
is als een tweede Israël. Bij de beantwoording moeten we allereerst onder
ogen zien dat de positie van Israël
als Gods bondsvolk uitzonderlijk was,
onvergelijkbaar met die van welk land
ook. Gods Woord laat daar geen misverstand over bestaan. “Hij maakt Jakob Zijn
woorden bekend, Israël Zijn inzettingen
en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk
gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet.
Hallelujah”.6
Toch neemt dat niet weg dat de wonderlijke leiding van God met ons volk in
menig opzicht overeenkomsten vertoont
en derhalve vergelijkbaar is met het volk
Israël, zodat hier terecht kan worden
gesproken van een ‘Tweede Israël’. Weer
kan hiervoor worden verwezen naar
Groen van Prinsterer: “Nederland een
5
6

Groen van Prinsterer, G.: a.w., blz. 55
Psalm 147:19 en 20

tweede Israël? niet bij gelijkstelling, maar
bij vergelijking. De zegeningen van het
Evangelie, niet bij uitsluiting, bij uitnemendheid aan Nederland verleend. Geen
hoogmoed dit te beweren; grove ondankbaarheid dit te miskennen.” 7

5. God, Nederland en Oranje
U houdt het niet voor mogelijk hoe
diepgaand de revolutionaire tijdgeest
zich heeft weten te nestelen in het middelpunt van onze samenleving en in het
centrum van de macht. Hoe breed verbreid ook werkt die revolutiegeest door
in alle samenlevingsverbanden. Ook in
onze gereformeerde gezindte heeft men
steeds meer afstand genomen van dit karakteristieke gegeven, deze kenmerkende
identiteit, het kernmotief van ons land en
volk, zoals dat vanouds is uitgedrukt met
de drieslag: God, Nederland en Oranje.8
Wie daaraan vasthoudt, wordt meelijwekkend aangekeken. Wetenschappelijk
onhoudbaar toch? Smalend wordt er mee
afgerekend: oerconservatief, romantisch
idealisme, in religieus opzicht verstard en
verdwaasd. Het zij zo. Het mag volstrekt
buiten de orde zijn van wat in onze samenleving gangbaar is, maar we mogen,
we kunnen en we willen er in geen enkel
7 Groen van Prinsterer, G.: a.w., blz. 67
8 Is het niet diepdroevig als het reformatorisch onderwijs hieraan voorbijgaat, of zich
hierover zo kritisch uitlaat dat dit voor een
aankomende generatie als betekenisloos wordt
afgedaan en als een gepasseerd station wordt
beschouwd?

opzicht ook maar iets van afdoen.
Ook de betekenis van deze drieslag, God,
Nederland en Oranje wil ik weergeven met
de woorden van Groen van Prinsterer. Bij
zijn beschrijving van de Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648, merkte hij op: “De HEER’
geeft uitkomst aan zijn Volk. Nederland,
door het Evangelie hervormd, wordt door de
hand des Allerhoogsten en het zwaard der
Prinsen van Oranje beschermd.” 9
En om niet meer te noemen wil ik de
betekenis van de indringende drieslag,
God, Nederland en Oranje nog één keer
door Groen van Prinsterer onder woorden laten brengen:
“Het Huis van Oranje is door God tot eene
taak geroepen, met de roeping van geen
ander Stamhuis vergelijkbaar; de taak
om, aan het hoofd van de Republiek, ten
behoeve ook van geheel de Christenheid,
te waken en te strijden voor Evangelie,
vrijheid en regt.” 10

6. Kerk en Staat
Tegen deze achtergrond kunnen we pas
echt zicht krijgen op de onderlinge verhoudingen in de Nederlandse Republiek,
met name die van Kerk en Staat. Groen
van Prinsterer merkte in dit verband op:
“De Overheid, voor de uitoefening van
haar wettig gezag verantwoordelijk
alleen aan GOD, was verpligt zorg te
dragen voor het regt en de belangen van
9 Groen van Prinsterer, G.: a.w., blz. 88
10 Groen van Prinsterer, G.: 1813 in het licht
der Volkshistorie herdacht, blz. 2 - H.J. Gerritsen,
’s-Gravenhage, derde druk, 1869
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de Kerk. – Gods Woord, naar de leer der
Hervormde Kerk, was de grondwet van
den Staat.” 11
Er kan derhalve met recht worden gesteld
dat de Nederlanden zich ontwikkelden
tot een protestantse natie, tot een ‘Staat
met de Bijbel’.
En dat spitst zich ook toe op het grootste
geschenk dat Kerk en Staat vanuit hun
onderscheiden verantwoordelijkheid aan
het Nederlandse volk hebben gegeven:
De Statenbijbel.
Op de Nationale Synode te Dordrecht in
1618 en 1619 werd de gereformeerde
leer nader uiteengezet onder weerlegging en verwerping van de remonstrantse
dwaalleer. Op verzoek van deze synode
besloot de Staten-Generaal ook mee te
werken aan de totstandkoming van een
“goede ende getrouwe Oversettinge des
Ouden ende Nieuwen Testaments in goet
Nederlandsch uyt de originele Talen uytgedruckt, …”.12
In 1637 mocht de eerste Statenbijbel van
de drukpers rollen. Het meest kostbare
geschenk, dat illustreerde hoezeer Kerk
en Staat, overheid en onderdaan zich
ieder vanuit eigen onderscheiden verantwoordelijkheid gebonden wisten aan de
Heilige Schrift die als Statenbijbel alom
ingang vond.

11 Groen van Prinsterer, G.: Handboek der
geschiedenis van het Vaderland, vierde druk blz.
55 - H. Höveker en Zn., Amsterdam, 1875
12 Nauta, D, e.a..: De Statenvertaling 16371937, blz. 17 – Haarlem, 1937
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7. Woord en Geest
Een tweetal kanttekeningen wil ik hierbij
nog plaatsen.
Allereerst over de omgang met de Statenbijbel, zeg maar in het algemeen door
de onderdanen. Dr. W. Aalders liet in dit
verband weten dat “... de Bijbel, vertaald
in de landstaal, onder het volk verbreid
was en in elk gezin als huisbijbel een ereplaats had. (…) En wat men ’s zondags van
de preek verwachtte, was niet anders dan
een inleiding in de taal en gedachtewereld
van de Heilige Schrift als gids ten leven en
als teerkost op de weg. Hoe sterk de Bijbel
in het gewone, dagelijkse leven van alle
dag doorwerkte, bleek uit het feit dat de
Psalmen Davids in de berijming van Datheen vaak op het werk, en meer nog in de
huiselijke kring gezongen werden, zo dat
de voorbijgangers het konden horen.” 13
In de tweede plaats een kanttekening
over het verstaan van de Heilige Schrift.
Ik sluit hiervoor aan bij de Reformator Johannes Calvijn. In de tijd der Reformatie,
maar ook van de Nadere Reformatie en
daarna is steeds gewezen op de betekenis van de inwerking en de doorwerking
van Gods Woord door de Heilige Geest.
Calvijn merkte in dit verband op dat God
in Zijn uitverkorenen op tweeërlei wijze
werkt: “inwendig door de Geest, uitwendig
door het Woord.” 14

13 Aalders, W.: De overlevingskansen van een
protestantse natie, blz. 83 Den Haag, 1987
14 Calvijn, J.: Institutie of Onderwijzing in de
Christelijke Godsdienst, II.V,5 Delft, z.j.

Elders vroeg hij daar als volgt de aandacht voor:
Het “open en uiterlijk betoog van Gods
Woord moest ruimschoots genoeg zijn om
geloof te wekken, indien niet onze blindheid en hardnekkigheid het verhinderde.
Maar, daar ons verstand geneigd is tot
ijdelheid, kan het Gods waarheid nooit
aanhangen, en daar het stomp is, is het
altijd blind voor zijn licht. Daarom, zonder
de verlichting des Heiligen Geestes wordt
er door het Woord niets gewerkt.” 15

8. Een viertal kernzaken in het
gereformeerde leven
Vanuit het gereformeerde natiebesef
gezien, zijn een viertal kernzaken van
beslissende betekenis. En op voorhand
zeg ik er al bij dat die kernzaken niet op
zichzelf staan. Uiteraard kunnen we ze
elk afzonderlijk beschouwen, maar ze
hebben onderling zo’n grote samenhang
dat ze ook als een totaliteit, als een eenheid moeten worden beschouwd. Vanuit
die eenheid gezien zijn ze als volgt te
onderscheiden:
a. Gods Woord
Over de betekenis van Gods Woord
heb ik al het een en ander naar voren
gebracht. Nederland, een protestantse natie, een staat met de Bijbel. Gods
Woord, naar de leer der Hervormde Kerk
de grondwet van de Staat. Het praktisch
gebruik van de Statenbijbel, die in het

gezin een ereplaats had als huisbijbel,
een gids ten leven en teerkost op de weg.
In het bijzonder ook de noodzaak om bij
het uitwendig kennis nemen van Gods
Woord verlicht te worden door de Heilige
Geest, want de natuurlijke mens verstaat
niet de dingen die des Geestes Gods te
zijn. Vandaar ook de voortdurende bede:
Leid ons in de Waarheid van Uw Woord
door Uw Heilige Geest, want Die leidt in
alle Waarheid.
b. Gods Kerk
In de tijd der Reformatie heeft God in
ons land Zijn kerk geplant. Het is Zijn
kerkvergaderend werk geweest waardoor
Zijn kerk een centrale plaats in onze
nationale samenleving verkreeg. Het is
die kerk der Reformatie geweest die in
zijn openbaringsvorm een landskerk, een
volkskerk is geweest, maar in het diepe
besef dat het niet alles Israël is, dat Israël
heet. Wat het wezen betreft, is de Kerk
Gods uitverkoren volk.
In dat besef werd daar ook van gezongen
zoals uit de bundel van Adriaan Valerius:
‘Nederlandtsche Gedenckclanck’ (1626).
Heere, kere van ons af
Uw vertorend aangezicht,
en door deez’ verdiende straf
ons verblind verstand verlicht!
Dat uw vriendelijk gelaat
lichtend over ons mag staan,
en uw uitverkoren zaad
eens toch mag met vrede gaan.

15 Calvijn, J.: a.w., III.I,32
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In overeenstemming met de belijdenis
van de kerk van alle eeuwen heeft de
aloude kerk der Hervorming zich gefundeerd op het heilig recht van het Goddelijk getuigenis.
c. Gods Naam
Bij de betekenis van Gods Naam moet de
heiligheid van die Naam voorop staan. De
Joden droegen daarvan het besef in zich
om als zij alleen de naam Gods wilden
benoemen met de woorden ‘De Naam’.
Niet voor niets is ook de eerste bede
van het ‘Onze Vader’: “Uw Naam worde
geheiligd.’’
En in de Wet des Heeren wordt ons ook
nadrukkelijk voorgehouden: ‘Gij zult de
Naam des Heeren Uws Gods niet ijdellijk
gebruiken.’ De misbruiker, de vloeker was
des doods schuldig.
d. Gods Dag
Uiteraard vraagt in uw midden de betekenis van Gods dag, de dag des Heeren
bijzondere aandacht. Het is niet de bedoeling hier nu uitvoerig bij stil te staan.
Tal van vragen kunnen in dit verband aan
de orde worden gesteld.
a. Is de betekenis van de sabbatdag als
de zevende dag overgegaan op de
zondag als de eerste dag der week?
b. Wat is de betekenis geweest van de
17e -eeuwse sabbatsstrijd waarbij de
preciese Voetianen zich nadrukkelijk
keerden tegen de ruimhartige Coccejanen?
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c. Kan het onderscheid tussen de zondagsrust en de zondagsheiliging zodanig worden uiteen getrokken dat de
zondagsrust tot het publieke domein
wordt gerekend en de zondagsheiliging tot het private terrein?
d. Is de zondagsrust inmiddels ook op
het private terrein zodanig centraal
komen te staan dat de betekenis van
de zondagsheiliging steeds meer
vervluchtigt?
Uitdrukkelijk verwijzen we hier naar deze
vier kernzaken: ‘Gods Woord, Gods Kerk,
Gods Naam en Gods dag’. Samen zijn ze
van beslissende betekenis voor land en
volk, voor overheid en onderdaan.
Hoezeer zijn deze kernzaken echter uit
het centrum van onze hedendaagse
samenleving weggeweken. De religie
van het secularisme viert hoogtij. En
het dogmatisch principe van de gelijkheidsideologie voert ons met harde hand
steeds verder af van de grondslagen van
Gods Woord en Wet, van Gods geboden
en inzettingen.
Zou het dan niet terecht zijn wanneer wij
ons overweldigd weten en met een zeker
heimwee terugzien op het rijke verleden
van ons land en volk?

9. De inzet van de revolutiegeest
In de tijd der Hervorming ontwikkelde
het humanisme zich steeds meer tot
een voedingsbodem van de Renaissance
waarin de basis werd gelegd voor ideeën

van de Verlichting en de wortels van de
revolutie. Terecht stelde dr. W.F. Dankbaar
dat er een principiële scheiding loopt
‘tussen het antropocentrische Humanisme en het theocentrisch bijbels-reformatorisch geloof.’16 En vanuit dit
gegeven diende zich de fundamentele
tegenstelling aan tussen ‘Reformatie en
Revolutie’.17
In de tijd der Verlichting ging men de
menselijke rede, de ratio, meer en meer
zien als de levensbron. De autoriteiten
die vanouds in kerkelijk en wereldlijk
opzicht gezaghebbend waren, hadden
afgedaan. Mensen moesten in vrijheid
zichzelf kunnen zijn om hun eigen leven
in alle redelijkheid in te richten. Verlichting is ‘het uittreden van de mens uit zijn
onmondigheid.’ Emancipatie tot mondigheid is het program van de Verlichting.
Een maakbare samenleving diende zich
aan waarin het beginsel van de vrijheid
ook burgerlijke gelijkheid zou uitwerken in een klimaat van broederschap en
solidariteit. Het streven was gericht op
een rationele, universele moraal als de
grondslag voor heel de westerse samenleving.
Zoals al is opgemerkt, heeft deze revolutionaire tijdgeest zich ook diepgaand
weten te nestelen in het middelpunt van
onze westerse samenleving. En eenmaal
16 Dankbaar, W.F.: Hervormers en Humanisten,
blz. 18 - T. Bolland, Amsterdam, 1978
17 Zie hiervoor Aalders, W.: Revolutie en Réveil
1789-1989, Voorhoeve, Den Haag, 1989

in het centrum van de macht wist de
revolutiegeest in alle samenlevingsverbanden door te dringen.
Wat hebben wij onder die revolutionaire tijdgeest te verstaan? Met een citaat
van de Franse filosoof L.G.A. de Bonald
(1754-1840) vatte Groen van Prinsterer
de kern van de revolutiegeest samen: “De
Revolutie is begonnen met de verklaring
van de rechten van de mens, zij zal pas
eindigen door de verklaring van de rechten
Gods.”18
Veelzeggend is ook de krachtige omschrijving die Groen van Prinsterer zelf
gaf:
“Tot haar eigenlijke oorsprong teruggebracht is de Revolutie één enkel en zelfs
belangrijk historisch feit; te weten de
overmeestering van de geesten door de
leer van de volstrekte soevereiniteit van
de mens, een leer die de mens tot bron en
centrum van alle waarheid maakt.”19

10. De doorbraak van de revolutiegeest
Met de Franse Revolutie van 1789 vond
de doorbraak plaats van de revolutiegeest, zowel in godsdienstig en levensbeschouwelijk als in politiek-staatkundig

18 Groen van Prinsterer, G.: Ongeloof en Revolutie, een reeks van historische voorlezingen,
editie H. Smitskamp, 2e druk blz. 20 - T. Wever,
Franeker
19 Groen van Prinsterer, G.: De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands
Hervormde Kerk, blz. 69 – Oosterbaan & Le
Cointre, Goes 1954
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en maatschappelijk opzicht. Bekend is de
negatieve grondhouding van de revolutiegeest: ‘Ni Dieu et ni maître’. In het
diepst van zijn gedachten wilde de mens
zichzelf als God zien en ook geen heer
en meester boven zich dulden. ‘Vrijheid,
gelijkheid en broederschap’, ontdaan van
iedere Christelijke betekenis, zijn van
beslissende betekenis in het menselijk
leven en denken.

het stemregt en het eenige cement der
zamenleving is het geld.” 21
Tegenwoordig denkt men een rechtsstaat
in stand te kunnen houden in een democratisch bestel waarin alleen de euro van
waarde is en de criminaliteit hoogtij viert
omdat die zich door niets laat weerhouden hiervan kost wat kost te profiteren.

Verwacht nu ook niet dat deze consequenties tot het revolutionaire Frankrijk
beperkt zouden blijven. Verre van dat.
“De Revolutie is een Europese revolutie,
een omwenteling in de Christenheid.”
Frankrijk wilde de West-Europese samenleving doordringen van die revolutiegeest en deelgenoot laten maken van de
zegeningen van de Franse Revolutie.
En Groen van Prinsterer doorzag dat
daarmee de rechtsorde van de westerse
samenleving fundamenteel werd ondergraven: De Revolutie-leer ondermijnt
en vernietigt de grondslagen van het
regt. Overal ziet zij in het regt conventie,
voortbrengsel van den menschelijken wil;
zij stelt in willekeur den steeds wisselbaren oorsprong van het regt. Aldus wordt
wettigheid door wettelijkheid vervangen;
legitimiteit door l’ordre legal.20
Zelfs de consequenties heeft Groen van
Prinsterer helder en scherp verwoord:
De grondslag der burgermaatschappij is

In ons land waren met name de patriotten gegrepen door de revolutiegeest. Zij
bonden de strijd aan tegen het vorstelijk
absolutisme, in eigen land belichaamd
in stadhouder Willem V (1748-1806),
de prins van Oranje-Nassau. Zij eisten
hervormingen door democratisering van
het overheidsbestel.
Toen zij zich zelfs in ‘vrijkorpsen’ gingen
organiseren, kon een conflict met de
prinsgezinden niet uitblijven. In 1786 en
1787 braken gevechten uit en woedde
een korte burgeroorlog. Een Pruisische
inval leidde tot het herstel van de stadhouderlijke macht.

20 Groen van Prinsterer, G.: Ongeloof en
Revolutie, 4e druk, blz. 205 en 206 - H.A. van
Bottenburg, Amsterdam 1940
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11. God heeft een twist met
Nederland

Duizenden patriotten vluchtten naar
Frankrijk om na de revolutionaire Franse
veldtocht in 1795 als ‘landverraders’
zegevierend terug te keren in de Bataafse
Republiek en daar hun winst te incasseren. Stadhouder Willem V restte geen
andere uitweg dan om uit te wijken naar
21 Groen van Prinsterer, G.: a.w., blz. 199 en
200

Engeland. Gereed voor zijn vertrek wist
hij bijzonder treffend de kern te verwoorden van wat zich had afgespeeld:
“De ware bron van onze ongelukken ligt
niet in de onverantwoordelijke handelwijze
van zovele Nederlanders of in de kwade
trouw van de bondgenoten, maar in de nationale zonden en ongerechtigheden. God
heeft een twist met Nederland en toont het
in de mislukking van alle pogingen en ook
nu door de felle vorst die de wateren tot
een gebaanden weg maakt. Wie zal oprichten als God te neêrwerpt!”22

12. Het oordeel begint bij het huis
Gods
Na de Franse overheersing keert het
huis van Oranje terug met koninklijke
allure. Nederland wordt een constitutionele monarchie met een parlementaire
democratie.
Maar de twist die God heeft met Nederland en Oranje duurt onverminderd
voort. En het mag ons niet ontgaan
hoezeer de breuk geslagen is door een
voortwoekerende revolutiegeest.
Het is de tijd dat het oordeel begint van
het huis Gods.23 Zou het ons dan niets
te zeggen hebben dat bij de invoering
van het Algemeen Reglement in 1816
de Koning der Kerk is uitgebannen en
koning Willem I (1772-1843) zich aan

22 Groen van Prinsterer, G.: Handboek der
geschiedenis van het Vaderland, vierde druk, blz.
699, 670 - H. Höveker en Zn., Amsterdam, 1875
23 1 Petrus 4:17a

het hoofd van de kerk der Hervorming
heeft gesteld? Ds. F. Mallan liet er geen
misverstand over bestaan: “De Koning
der Kerk is met het reglement van Koning
Willem I uit de Hervormde Kerk gebannen.
En waar de Koning uitgebannen is, daar
volgen vanzelf de onderdanen, want als
levende lidmaten der Kerk hebben zij een
ware levende gemeenschap aan Christus
als het Hoofd.”24
Deze kerk der Hervorming is geworden
tot een Hervormd genootschap. En ook
de predikanten die getrouw bleven aan
Gods Woord en de belijdenisgeschriften
der kerk hebben de voortgang van het
diepe verval niet kunnen keren.
Evenmin kan eraan worden voorbijgegaan hoezeer zijn de kerken van de
Afscheiding ook verdeeld en verscheurd.
Ondanks het grote verval is ook hier
echter gebleken dat de Hand des Heeren
niet verkort is.
Werpen wij een blik terug op de aloude
kerk der Hervorming dan past ons slechts
één woord: Ikabod. De ere is weggevoerd.
Het is al verzondigd en verscheurd. Waar
wordt met profetisch élan nog de stem
gehoord: ‘KOMT en laat ons wederkeren
tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd
en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen
en Hij zal ons verbinden?’ 25

24 Mallan, F.: De Koning uitgebannen in ‘Tien
keer gereformeerd’, blz. 41 – Kok, Kampen, 1973
25 Hosea 6:1
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13. De doorwerking van de
revolutiegeest
In het revolutiejaar 1848 braken in heel
Europa waar sprake was van vorstelijk
absolutisme en conservatief koninklijk gezag, liberale opstanden uit. Ook
de heerschappij van koning Willem II
(1792-1849) was toen bepaald niet
onbedreigd. In de eerste jaren van zijn
regeringsperiode had hij er geen misverstand over laten bestaan. Nog liever zou
hij naar het schavot gaan dan dat hij zou
instemmen met een liberale grondwet.
Maar toen een mogelijke opstand ook
in de Nederlanden dreigde, veranderde
hij vrij snel van gedachten. Naar eigen
zeggen veranderde hij ‘in één nacht van
conservatief in liberaal’ en stemde hij in
1848 in met de opstelling van een nieuwe liberale grondwet door de staatsman
J.R. Thorbecke (1798-1872). En ondanks
het tegenspel van koning Willem III
(1817-1890) moest de constitutionele
monarchie meer en meer aan betekenis
inboeten om ruimte te bieden aan een
revolutionair democratiseringsproces
waarbij de regeermacht in toenemende
mate door het parlement zou worden
ingevuld.
Inmiddels heeft de revolutiegeest zich
zozeer in het hart van de parlementaire democratie genesteld dat daar het
regeerbeleid tot stand komt en praktisch
gezien onmiskenbaar in het kader van
volkssoevereiniteit. Wat nog resteert van
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de constitutionele monarchie is het feit
dat de handtekening van de koning bij de
uitvaardiging van wetten niet kan worden
gemist.
Zeker, naar de vorm niet onbelangrijk
want hij ondertekent als regerend vorst
bij de gratie Gods. Op de inhoud heeft
hij strikt genomen geen enkele invloed.
Maar feitelijk is hiermee in ons land
formeel nog steeds geen sprake van
volkssoevereiniteit.
Helaas is de rol van de koning bij de
kabinetsformatie volledig beperkt tot de
beëdiging van de ministers, de ‘dienaren
van de kroon’, die een kabinet vormen
dat geheel buiten zijn toedoen tot stand
is gekomen.

14. De uitwerking van de
revolutiegeest
De kerk ligt verslagen en verscheurd.
Niet midden in onze samenleving, maar
in de periferie, als een randverschijnsel.
Geïsoleerd van de ontwikkelingen in de
samenleving proberen de kerken zichzelf
te zijn en te blijven. En wezenlijke diensten die des kerks zijn, zijn uitbesteed
aan dienstverlenende organisaties. Op
die manier wordt een uitweg gezocht om
de kerkelijke verscheidenheid te boven
te komen.
Zie hier de positie van Gods Kerk, van
ouds in ons land de kerk der Hervorming.
De kerkelijke zorg voor Gods Woord is
overgedragen aan de GBS.

De kerkelijke zorg voor Gods Naam wordt
met name behartigd door de Bond tegen
het vloeken.
De kerkelijke zorg voor Gods dag wordt
door uw vereniging behartigd, de Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust
en de Zondagsheiliging.
Van de inzet die bij al deze zorg aan de
dag wordt gelegd wens ik niets af te
doen. Veel meer past het ons hierover
met waardering te spreken. Maar hoe
pijnlijk is deze verbrokkeling als we het
gemis onder ogen zien van een kerkelijk
draagvlak om recht te doen aan de samenhang van dit werk. Het zou goed zijn
om deze actualiteit nader te analyseren.
Vooralsnog rest mij slechts op te merken,
onder verwijzing naar het de berijming
van psalm 79:
Getrouwe God, het moderne heidendom
is gekomen.
Stout heeft het Uw erfland ingenomen.
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.

15. Tot besluit
Ik wil afsluiten met een citaat, ook weer
van Groen van Prinsterer, dat mij, als het
gaat om het gereformeerde natiebesef
gaat, zeer ter harte gaat.
“Neen, de ergste volksramp is het niet
wanneer onder de strenge tuchtroe van

de vreemdeling door de verdrukking zelve
een nationale wedergeboorte voorbereid
wordt. Dit is het ergste (en moge door
Gods ontferming Nederland ervoor behoed
worden!), wanneer een natie, die, in de
wereldgeschiedenis, een toonbeeld der
zegeningen Gods op de belijdenis van het
Evangelie geweest is, door eigen ontzenuwing verbastert; wanneer ze, in de ondankbaarheid van haar afval, een nationale zielenmoord pleegt, en, eer ze het doodvonnis
ondergaat, het levensrecht verbeurt.”26

Naar aanleiding van het referaat werden
enkele vragen gesteld inzake het verschil
tussen zondagsrust en zondagsheiliging.
Naast de taak van de overheid werd gesproken over de taak van de kerk hierin.
Nadat diverse aanwezigen hierover
hun mening te kennen gaven wilde de
voorzitter tot een afronding komen. Hij
bedankte de inleider voor zijn keurige
referaat, de organist voor de eerbiedige
begeleiding van het zingen en verder
allen die op enigerlei wijze hadden
meegewerkt deze jaarlijkse vertegenwoordigersdag op gepaste wijze te doen
verlopen.
Hij verzocht de heer Van Berkum te dag
te besluiten. Deze liet nog zingen psalm
79:4 en eindigde met dankgebed.
26 Groen van Prinsterer, G.: Wat dunkt u van het
voorstel De Brauw?, deel II, blz. 76 - H. Höveker,
Amsterdam, 1867
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Een ernstige toespraak tot degenen, die
de dag des Heeren ontheiligen
door ds. Matthew Henry

De dag des Heeren werd ingesteld om een
onderpand en teken van onze eeuwige
rust te zijn – de rust, die erover blijft
voor het volk van God. Hij is bedoeld, om
ons te herinneren aan de hemel, om ons
bekwaam te maken voor de hemel en
om enige aangename onderpanden en
voorsmaken van de vreugden en heerlijkheden van die gezegende staat te geven
aan allen, wier wandel in de hemel is en
die bedenken de dingen, die boven zijn.
Dit zijn de dagen des hemels; en indien
de hemel een eeuwige sabbat is, voorzeker is de sabbat een hemel op aarde.
Op dezelve is de tabernakel Gods onder
de mensen; en stelt ù geen prijs op het
eeuwige leven, stelt ù er geen belang
in? Betekent de hemel niets voor u, niet
waard om eraan te denken? Versmaadt u
werkelijk dat aangename land en verkiest
u Egypte en knoflook en ajuinen boven
de melk en honing van Kanaän; en een
schotel linzenmoes voor zo’n geboorterecht en de voorrechten ervan?
Uw ontheiliging en verachting van de
dag des Heeren toont duidelijk, dat gij
dat doet en overeenkomstig uw keus,
zult gij uw deel hebben – zò zal uw lot
zijn. U zegt, dat u hoopt zalig te worden,
maar welke grond heeft u voor die hoop,
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daar u duidelijk toont, dat u deze grote
zaligheid verwaarloost door uw verzuim,
om de opstanding van Christus, waardoor
hij werd uitgewerkt, te herdenken en
door uw verzuim om u de middelen der
genade ten nutte te maken door welke
gij voorbereid wordt.
Indien u inderdaad enige goede hoop
op het eeuwige leven had, zo zou u zich
niet lang bedenken, om één dag van de
zeven, in de vreugdevolle overpeinzing
ervan, door te brengen en om er uzelf toe
voor te bereiden. U zegt, dat u naar de
hemel hoopt te gaan, maar wat behagen
kan u scheppen in het vooruitzicht van
een eeuwige sabbat en van de bezigheden en genietingen van die wereld,
wanneer u zo gauw moede wordt van
deze korte sabbatten, welke daar een
voorbeeld van zijn, en u gereed bent om
te zeggen: “Wanneer zal hij overgaan?”
Wat vermaak kan het voor u zijn, om
eeuwig met de Heere te zijn, voor wien
het een pijn en een straf is, om nu één of
twee uren met Hem te zijn?
Wat geluk zal het voor u zijn, om te wonen in Zijn huis en om in de hemel Hem
steeds te loven, gij, die Hem nooit door
uw welwillendheid zou prijzen op aarde,

maar met tegenzin de paar minuten, die
zo gebruikt worden, toestaat? De hemel
zal voor de sabbatschender geen hemel
zijn, want daar is geen ijdel gezelschap,
geen nutteloze sport, geen dwaze vrolijkheid of onvruchtbaar gepraat en deze
zijn nu zijn behagen, welke hij verkiest
boven de gemeenschap met God, welke
is beide, het werk èn de gelukzaligheid
van die wereld.
Allen, die hierna naar de hemel zullen
gaan, beginnen hun hemel nu hier. Zoals
in andere dingen, zo ook bijzonderlijk
in hun vrolijke, nauwgezette waarneming van de dag des Heeren; nu, leg dit
alles bij elkaar en vertel me, of er niet
heel veel redenen zijn, waarom u de
sabbatdag zou heiligen, hem noemende een verlichting, de geheiligde dag
des Heeren en die daarom waarlijk te
eren is en waarom u Hem daarvoor op
die dag behoort te eren en te heiligen,
niet uw eigen wegen doen, maar de
Zijne; niet vindende uw eigen lust, maar
trachten God te behagen; niet uw eigen
woorden spreken als op andere dagen,
maar sprekende van de dingen, die het
Koninkrijk Gods aangaan. (Jes.58:13).
Kan de verstrikking van gewoonte,
gezelschap, vleselijk vermaak of werelds
voordeel krachtiger op u werken dan al
deze heilige touwen en banden? Kan het
behagen van een klant, de verplichting
van een vriend, veel minder de bevrediging van een gemene lust, opwegen
tegen het mishagen van God, het onteren

van Christus en het verongelijken van uw
eigen zielen? Ik smeek u, overweeg het
ernstig en zijt wijs voor uzelven.
Na deze overwegingen, waar ik de nadruk
op gelegd heb – ’t is voorwaar niet nodig,
dat ik op enige andere aandring – ben ik
er van overtuigd, dat de heersende liefde
van God in uwe harten en een diepe en
ernstige bezorgdheid over uw kostelijke
zielen en hun eeuwig welzijn, u voldoende nadenken zal verschaffen, om u tot
zoveel nauwgezetheid en zorg in de heiliging van des Heeren dag zal verplichten,
zoals Gods Woord vereist; en daar het
noodzakelijk is, om aan de bedoelingen
van de instelling te beantwoorden, en op
meer dan dit dringen we niet aan, denk
veel aan datgene van de Farizeërs, wat,
alhoewel godslasterlijk en verkeerdelijk
toegepast op onze Zaligmaker, gegrond
was op een grote waarheid: “De mens is
van God niet, want Hij houdt de sabbat
niet” (Joh. 9: 16).
Mocht het zijn, om tot enige raadslag te
dienen, overweeg bij uzelven deze volgende beschouwing: dat de weg, om in
de week voorspoedig te zijn in uw zaken
en de zegen van God erover te hebben,
is, door ernst te maken met de dag des
Heeren. Die waarlijk grote en goede man,
die hoogste rechtelijke ambtenaar Hales,
schrijft het zeer ernstig aan zijn kinderen:
“Ik heb bevonden, door een nauwgezette
en ijverige waarneming, dat een gepaste
naleving van de plichten van de dag des
Heeren altijd een zegen met zich mee
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gebracht heeft over de rest van mijn
tijd, en de week, die zo werd aangevangen, is gezegend en voorspoedig voor
mij geworden; en aan de andere kant,
wanneer ik de plichten van deze dag
verwaarloosd had, was de rust van de
week zonder succes en ongelukkig voor
mijn eigen wereldlijk beroep in de week,
die daags volgde. Dit schrijf ik (zo zegt
hij) niet lichtvaardig of onbedachtzaam,
maar gebaseerd op een lange en degelijke waarneming en ondervinding”.
Zal ik u eraan herinneren, hoe veel het
zal strekken tot uw eer, en tot eer van alle
verstandige en eerbare mensen? “Zij, die
God eren, zal Hij eren”. Zal ik u vertellen,
met welk een troost gij aan het einde van
een sabbat des nachts moogt nederliggen, nadat gij het werk ervan op die dag
zorgvuldig hebt gedaan? “Maar gij zult
nederliggen en uw slaap zal zoet wezen”.

Denk bijzonderlijk, hoe zoet en gerust
uw overdenking over goed doorgebrachte sabbatten zal zijn, wanneer u komt te
sterven en met wat aangenaamheid u dan
zal uitzien naar de eeuwige sabbat, welke
u hoopt te houden binnen in de voorhang.
Verwonder u niet, dat ik zo ernstig met u
handel in deze zaak. Ik zie, hoeveel ervan
afhangt en ik overtuig als iemand, die
verlangt en hoopt, u te bewegen. Laat me
niet teleurgesteld worden; indien u de
heerlijkheid van uw Schepper, de eer van
uw Verlosser en uw eigen troost en geluk
in beide werelden liefhebt, ik smeek u,
gedenk den sabbatdag – de christelijke
sabbat – dat gij dien heiligt. Dàt gezegde is zeer zeker waar, hetwelk ik ergens
tegenkwam: dat de stroom van heel de
godsdienst òf diep, òf ondiep gaat, naarmate de dijken van de sabbat worden in
stand gehouden of verwaarloosd.
(Vertaling: Wijlen de heer H. van Vliet)
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Nederlandse Vereniging tot bevordering van de
Zondagsrust en de Zondagsheiliging, te Rhenen.

De Vereniging is op 12 mei 1954 opgericht,

de bon in, en zend deze in een enveloppe

en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit.

zonder postzegel aan:

De Vereniging staat buiten elke politieke
richting en is interkerkelijk.

Nederlandse Vereniging tot bevordering van de

Wilt u zich opgeven als lid, en daarmee blijk

Zondagsrust en de Zondagsheiliging,

geven dat u daadwerkelijk protesteert tegen

Antwoordnummer 2218, 3900 ZB RHENEN.

alles wat de zondag ontheiligt en de zondagsrust verstoort? Vul dan nu onderstaan-

De minimum contributie bedraagt 1 euro per jaar.

De Vereniging streeft naar:
• De inachtneming van de rust op en de heiliging van de dag des Heeren, overeenkomstig
Zijn inzettingen.
• Bestrijding van het heersende kwaad door woord, geschrift en/of persoonlijk bezoek.
• Vermijding van het verrichten van ongeoorloofde zondagsarbeid door te protesteren bij
overheid, semi-overheid, organisaties en bedrijven.
• Het weren van sport en spel op de dag des Heeren; zij komt op tegen het organiseren
van tentoonstellingen, die op de dag des Heeren zijn geopend en het deelnemen aan
amusementen op die dag, enz.
• Het tegengaan van openstelling van beurzen, winkels, etc., op de dag des Heeren.
• Het beleggen van vergaderingen.
• De jaarlijkse uitgave van een brochure, bevattende o.a. de werkzaamheden, die door
haar zijn verricht.

Ja, ik wil toetreden als lid; ik zie uw acceptgiro tegemoet.
Ik wil graag meer informatie over de Vereniging.
Ik wil graag
brievenbusstickers ontvangen tegen lectuurverspreiding op zondag.
Voorletters:_____________ Achternaam:_________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________
Postcode:_______________ Woonplaats_________________________________________________
Telefoonnummer:�������������������������������������������������������������������
IBAN:___________________________________________________________________________
Handtekening:___________________________________________________________________
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Aanmeldingskaart
Ondergetekende,

Adres: _____________________________________________

verklaart hierbij te willen
toetreden als lid van de
Nederlandse Vereniging tot
bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging,
gevestigd te Rhenen.

Postcode:__________________________________________

Handtekening:

Dhr.

Mevr.

Fam.

Voorletters:________________________________________
Achternaam:_______________________________________

Woonplaats:_______________________________________
Telefoonnummer: __________________________________
IBAN:____________________________________________
E-mail :__________________________________________
Voor de betaling van de contributie, minimaal € 1,- per jaar, zal een acceptgirokaart
worden toegezonden. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Adreswijziging
Geacht lid,
Is uw adres juist? Zo niet, wilt u dan zo vriendelijk zijn, door middel van deze kaart, uw
juiste adres aan ons te doen toekomen. Postzegel is niet nodig. Indien mogelijk graag
uw lidnummer vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Oud Adres:

Nieuw adres:

Naam: __________________________________

Naam: __________________________________

Adres:___________________________________

Adres:___________________________________

Postcode:________________________________

Postcode:________________________________

Woonplaats:_____________________________

Woonplaats:_____________________________

Lidnummer: _____________________________

Telefoonnummer: ________________________

Postzegel
niet nodig

Ja, ik word lid!

Nederlandse Vereniging tot bevordering
van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging
Antwoordnummer 2218
3900 ZB Rhenen

Postzegel
niet nodig
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