
Verbinding tussen de

zondag en de andere dagen

van de week

Al generaties lang woont de familie Van Tuijl langs 

de dijk van Gameren naar Zaltbommel. Tegenwoordig 

bewonen Peter en Jobertine met hun zes opgroeiende 

kinderen een gedeelte van de monumentale oude 

boerderij. In het andere gedeelte wonen de ouders van 

Peter. Jobertine is bereid om een aantal vragen van de 

Vrouwenbond over de zondag te beantwoorden.

A. Rijken-Ubak

Is er bij u en uw gezin een toele-

ven naar de zondag?

Het gebeurt wel dat er over gesproken 

wordt, maar vaak worden we zo door 

de alledaagse beslommeringen in be-

slag genomen, dat het toeleven dan 

ook meest praktisch van aard is. Wel 

wordt er bij het avondeten in het gebed 

bij stilgestaan.

Wat betekent de zondag voor 

u? Is het voor u en uw gezin 

een bijzondere dag?

Deze vraag zouden we onszelf wel mo-

gen blijven stellen, omdat het uit onszelf 

toch onmogelijk is in de rechte zin de 

sabbatdag te onderhouden. Als we zien 

op hetgeen we bij de doop beloofd 

hebben en wat Gods Woord ons leert in 

Deuteronomium 6:7 en Spreuken 22:6, 

mogen en moeten we wel in het bijzon-

der op Gods dag de middelen waarne-

men, die de Heere kan en wil gebruiken 

om een zondaar te bekeren. Hoewel dit 

net zo goed geldt voor de andere dagen 

van de week.

 

Hoe brengt u als gezin deze dag 

door?

Na het dagelijks lezen van Gods Woord, 

proberen we samen de Heere een zegen 

te vragen op het te verkondigen woord. 

Wanneer we dan met z’n allen naar de 

kerk geweest zijn, proberen we direct 
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na de dienst, vooral door middel van 

vragen, met de kinderen over de preek 

te praten. Daarna gaan we met de klein-

sten de zondagsschoolversjes overhoren, 

waar ze ‘s middags naar toegaan. Met de 

anderen proberen we een poosje apart 

te zitten, om ze iets over de Bijbelse leer 

te laten leren. Verder lezen we veel. Ge-

lukkig is er een schat aan goede boeken 

voor jong en oud.

’s Avonds voor de kerkdienst lezen we 

voor het hele gezin een verhaal voor, 

over en uit het leven van Gods volk. Na 

de kerkgang zingen we Psalmen bij mijn 

schoonouders, die in hetzelfde huis wo-

nen. Wanneer de jongsten naar bed zijn, 

lezen we met de oudste nog een preek. 

Dit is vaak een oudvader of ook wel een 

latere predikant.

Haalt u doordeweeks weleens 

iets uit de preek aan?

Ja regelmatig, meest indirect. Er zijn 

vele zaken en situaties die aanleiding 

kunnen geven om de kinderen onder-

wijs te geven. Dat kan over de Bijbelse 

geloofsleer gaan of bijvoorbeeld over de 

voorzienigheid Gods.

Naast de Bijbel kan dan ook een ge-

hoorde preek of een gedeelte daaruit 

nuttig zijn, om iets uit te leggen.

Wat raadt u, wat de zondag 

betreft, ouders met opgroei-

ende en jongere kinderen aan?

Wat zien de kinderen bij ons? Is Gods 

dag ons tot een lust of een last? Als we 

de zondag als een heilige dag mogen 

houden, zoals Gods Woord ons dat 

leert, zullen de kinderen er mee op-

groeien en er als vanzelf mee vertrouwd 

raken. Aan de andere kant moeten wij 

als ouders ons ook afvragen: 'Hoe is 

ons leven doordeweeks?' Als we onder 

biddend opzien in eenvoud naar Gods 

Woord proberen te leven, zal het ook in 

betrekking tot Gods dag te merken zijn. 

Kinderen voelen snel genoeg als dit niet 

overeenkomt. Dan is het ook vanzelf-

sprekend dat we zondags in onze ge-

sprekken doordeweekse zaken mijden, 

we binnenblijven (waar minder a!eiding 

is dan buiten), niet knutselen en alle di-

gitale middelen uit hebben staan. Lezen 

en voor de kleinsten een simpel spelle-

tje of kleuren kan ook. Wij hebben hier 

nooit problemen mee ervaren. De kin-

deren weten niet anders. Besef bovenal 

dat het bij ons niet wordt gevonden. Het 

zal een wonder zijn als het aardse al een 

ogenblik uit ons hart en onze gedachten 

is. Smeek daarom God of Hij ook hierin 

ons en onze gezinnen wil gedenken. 

Wat kunnen wij betekenen 

voor onze naaste?

Ds. J. Joppe

Elk jaar wordt Marja benaderd door 

het plaatselijke comité van stich-

ting Ontmoeting om te helpen bij de 

huis-aan-huiscollecte. Ondanks haar 

drukke baan maakt ze daar graag tijd 

voor vrij. De dak- en thuislozen in onze 

samenleving moeten immers geholpen 

worden. Ook gaat ze jaarlijks een wijk 

door met een collectebus voor de ZOA. 

Zo kunnen slachtoffers van rampen en 

con�icten in de wereld geholpen wor-

den. Goed werk, vindt Anna, juist als 

bij die hulp ook Gods Woord opengaat. 

Als er in de kerk voor zulke doelen 

gecollecteerd wordt, geeft ze wat extra. 

Dan heeft ze haar plicht als christen in 

de samenleving weer gedaan.

Er is geld nodig om de nood in de sa-

menleving dichtbij en ver weg te leni-

gen. Toch dienen we de samenleving 

niet alleen door collecteren. We zijn ge-

roepen om, naast delen van wat we uit 

Gods hand ontvangen, er ook concreet 

voor de ander te zijn. Als christenen 

moeten we oog hebben voor de nood 

heel dichtbij. Christus zag de verlamde 

te Bethesda, die geen mens had. Ken-

nen wij zulke mensen in de buurt waar 

we wonen? Stap eens bij die eenzame 

weduwe, weduwnaar of alleenstaande 

binnen! En dat onkerkelijke gezin een 

paar huizen verder, waar iedereen in de 

straat over praat, maar niemand naar 

binnengaat? Misschien kunnen wij iets 

voor hen betekenen. Nodig de kinde-

ren van dat gezin eens uit om te komen 

eten. Dan kunnen ze na de maaltijd 

ook Gods Woord horen. Is er bij ons de 

bereidheid om die autistische jongen 

op de hoek van de straat eens een mid-

dag met de auto mee te nemen of die 

gehandicapte vrouw een #jne middag 

te bezorgen? Welk gezin bij ons uit de 

buurt gaat elke week naar de voedsel-

bank? Hebben wij iets over voor hen 

die het #nancieel moeilijk hebben? 

Het zijn maar enkele voorbeelden hoe 

we onze naaste kunnen dienen. Gods 

Woord roept ons in Galaten 6:10 op 

om goed te doen aan allen, maar meest 

aan de huisgenoten des geloofs. Wan-

neer de Heere Jezus spreekt over het 

oordeel in Mattheüs 25 gaat het onder 

andere ook over de dienst der barmhar-

tigheid: het eten geven van hongerigen, 

het te drinken geven van dorstigen, 

het herbergen van vreemdelingen, 

het kleden van naakten, het bezoeken 

van zieken en gevangenen. Al zouden 

wij het zelfs maar aan één bewijzen, 

zegt de Heere Jezus: ‘Zo hebt gij dat 

Mij gedaan.’

De samenleving 
dienen, niet alleen 
door collecteren


