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Laten christenen massaal protesteren en bidden tegen de plannen om de Zondagswet in te trekken, betoogt ds. C. J. Meeuse. 

Deze krant berichtte op 11 mei over protesten tegen de plannen van minster Plasterk om de Zondagswet in te trekken. Het artikel eindigt met deze 
mistroostige zinnen: „Of de reacties veel uitwerken is de vraag. In het verleden heeft de gereformeerde gezindte ook massaal geprotesteerd tegen 
abortus, euthanasie en de wet gelijke behandeling. Tweede en Eerste Kamer legden deze protesten naast zich neer.”

Graag wil ik dit corrigeren en aanvullen. Toen de overheid in 1989 de euthanasiewetgeving wilde invoeren, hebben we vanuit onze gereformeerde 
gemeente in de classis Rotterdam een bidstond belegd in samenwerking met andere kerkverbanden. Diezelfde avond, tijdens onze samenkomst, viel 
het kabinet en kon de wet niet aangenomen worden. 

Iemand zou kunnen tegenwerpen dat die wet er later toch wel in gekomen. Dan moeten we beschaamd zeggen dat we weinig hadden van de eerste 
christelijke gemeente, die in grote saamhorigheid volhardde in het bidden en smeken.

Laten we massaal reageren naar de overheid toe, als kerkenraad, als bedrijf, organisatie, vereniging of particulier. Dat kan via de internetconsultatie
die de overheid heeft geopend.

Laat dit ook niet zonder gebed zijn. En als het zover komt dat er een stemming komt in de volksvertegenwoordiging, dan behoren we ook nu 
samenkomsten te beleggen om te bidden of God ons genadig wil zijn en we de bescherming van Zijn heilige inzetting wil laten behouden. Gods Kerk 
zou een lichtend licht en een zoutend zout moeten zijn in deze wereld en laat ieder daarom vanuit zijn positie nu reageren en de Heere bidden om een 
stil en gerust leven in alle godzaligheid en eerbaarheid (1 Tim. 2:2).

De auteur is predikant van de gereformeerde gemeente te Goes. 
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