Lessen over zondagsheiliging
Hoewel wij de vermenging van sabbat en zondag, van de laatste en de eerste dag van de week, strikt
afwijzen, menen we toch dat de zondag als opstandingsdag van de Heer speciaal Hem toebehoort.
De zondag is ‘des Heren dag’ (Openb. 1), en dat mag gerust zichtbaar worden in wat we doen: Hem
eren, tijd voor Hem, Zijn Woord en Zijn gemeente vrijmaken; en ook in wat we niet doen: we
behandelen Zijn dag niet als een willekeurige door-de-weekse dag.
Misschien kunnen we iets leren van onderstaand bericht van conservatieve presbyteriaanse kerken op
Schotse eilanden (ondanks onze afwijzing van presbyteriaanse beginselen en de vermenging met de
sabbat).

Tekst kanselboodschap:
Tijdens de bijeenkomst van het kerkbestuur van de Vrije Presbyteriaanse Kerk in Stoneway op de
Outer Isles in Schotland, gehouden op dinsdag 25 maart 2013, is een rapport besproken over het
geestelijk verval op deze eilanden en over diverse evangelisatiemethoden die in de Presbyteriaanse
Kerken worden toegepast. Het kerkbestuur wil graag haar duidelijke afkeuring uitspreken met
betrekking tot onbijbelse, Arminiaanse evangelisatiemethoden gericht op jonge mensen, zoals die
gebruikt worden door de Challenger Bus, die de afgelopen jaren actief is op Lewis.
Het gebruik van drama, onbijbelse aanbidding en de idolate verering van het kruis tijdens de
presentaties van de Challenger Bus, aangevuld met de valse leer van het Arminianisme in DVDvertoningen, zijn zeer gevaarlijk voor de ziel van jonge mensen. Het bestuur roept ouders van jonge
kinderen en tieners door middel van een dringende waarschuwing op om zeer alert te zijn en van
tevoren uit te zoeken wat voor materiaal er wordt gebruikt als de Challenger Bus de plaatselijke
school bezoekt. Ook wordt geadviseerd jonge mensen af te raden om deze Bus te bezoeken tijdens
avondbijeenkomsten in de zomermaanden.
Hoewel de Presbyteriaanse Kerk Bijbelse evangelisatie onder jongeren en alle andere mensen van
harte aanmoedigt, is zij van mening dat met zulke gebrekkige boodschappen en methodes de naam
van de Heilige Geest te schande gemaakt wordt, door te pretenderen dat het gaat om Zijn zegenende
werk bij het wedergeboren worden, "Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest
geboren is, is geest" (Joh. 3:6). Zulke onbijbelse praktijken brengen vaak de bittere vrucht van valse
bekeringen tot een vals evangelie voort, waarbij velen later weer afstand doen van hun getuigenis,
en van het christendom overgaan naar hun eeuwige ondergang.
Het bestuur van de kerk wil ook zijn zorg uitspreken met betrekking tot de steeds laksere manier
waarop met het voorrecht van het kerklidmaatschap en daarmee het deelnemen aan het avondmaal
wordt omgegaan in de Presbyteriaanse kerken op deze eilanden. Met verbijstering moet het
kerkbestuur toezien hoe weinig er in kerkelijke bijeenkomsten wordt benadrukt dat men zich afzijdig
dient te houden van vele wereldse praktijken. Hierdoor wordt het getuigenis van de kerk voor de
ogen van de wereld die in zonde ligt verzwakt: het kerkbestuur heeft bijvoorbeeld als standpunt dat
het gebruik van openbaar vervoer op de ‘sabbatdag’ door christenen een zaak van kerkelijk gezag
moet zijn, evenals hun deelname aan activiteiten in dansgelegenheden en cafés en het bijwonen van
professionele sportevenementen.

Het kerkbestuur maakt ook van de gelegenheid gebruik om de mensen van deze eilanden te
waarschuwen dat een wereldlijk leven, verpakt in een getuigenis van geloof in Christus net zo goed
een weg naar eeuwige ondergang is als een goddeloos leven, als men daarin blijft volharden. "Heb de
wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de
Vader niet in hem" (1 Joh. 2:15).
Tenslotte wil het kerkbestuur, dat zich er pijnlijk van bewust is hoe weinig levend geloof er te vinden
is binnen onze gemeenten, in broederlijke liefde en nederigheid alle oprechte gelovigen in Jezus
Christus op deze eilanden oproepen om standvastig te blijven in het geloof van Zijn genade en in de
oude weg van Bijbelse heiligheid in hart en wandel.

