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Sociale leer video 41: Koopzondagen 

Op de vooravond van de laatste zondag van het kerkelijk jaar denkt pastor Flohr na over de betekenis 

van de koopzondag in de Sociale leer van de kerk. Hij knoopt aan aan de laatste wijziging in de 

winkelsluitingwetgeving, namelijk die van juli 2021, die afgelopen 20 oktober in werking is 

getreden. Die wetswijziging beschermt de winkelier tegen eenzijdige wijzigingen over openstelling 

van zijn winkel. De wijziging houdt volgens het in het parlement aangenomen voorstel in: 

“…dat een winkelier zijn winkel niet open hoeft te stellen (of te sluiten) op tijden waar hij niet 

uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Met dit voorstel wordt voorkomen dat een ander dan de winkelier 

– zoals de verhuurder, een vereniging van eigenaren of een winkeliersvereniging – zonder instemming 

van de winkelier besluit over zijn openingstijden. Het is wenselijk dat de beslissingsbevoegdheid 

hierover uitdrukkelijk bij de winkelier komt te liggen. De winkelier krijgt daarmee bij wet ruimte om 

een eigen afweging te maken. Het voorstel beperkt niet de mogelijkheden om afspraken te maken 

over openingstijden, bijvoorbeeld in een huurovereenkomst of een franchiseovereenkomst.” 

Het belang van de koopzondag voor de Sociale leer heeft alles te maken met de christelijke 

achtergrond, namelijk de betekenis van de zondag die weer is te herleiden op de tien geboden uit 

het Oude Testament. De oorsprongstekst van het derde gebod naar Exodus 20, 8-10 luidt: 

“Denk aan de sabbat; die moet heilig zijn voor u. Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. 

Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid 

verrichten.” 

Dit sabbatgebod herinnert zowel aan de zevende dag waarop God rust van zijn scheppingswerk als 

aan de uittocht uit de slavernij van Egypte, toen God zijn verbond sloot met het volk en de tien 

geboden schonk.  Deze beide betekenissen van de sabbat, de eredienst en het vrij zijn van slaafse 

arbeid, wordt in het Christendom hernomen op de zondag waarop Christenen het Nieuwe Verbond 

vieren. De Catechismus van de katholieke kerk vat dat zo samen in artikelen 2175 en 2176: 



“De zondag is duidelijk onderscheiden van de sabbat, waarop hij wekelijks chronologisch volgt; hij 

komt voor de Christenen in de plaats van de voorgeschreven sabbatviering. De zondag brengt de 

geestelijke waarheid van de Joodse sabbat in het Pasen van Christus tot vervulling en is een 

aankondiging van de eeuwige rust van de mens bij God. Want de eredienst van de wet was een 

voorbereiding op het Christusmysterie, en wat daar gebeurde was een zekere voorafbeelding met 

betrekking tot Christus… Door de viering van de zondag wordt het morele voorschrift onderhouden 

dat van nature in het hart van de mensen is gegrift: "God een eredienst bewijzen, die zichtbaar is, die 

in het openbaar geschiedt en regelmatig gehouden wordt als een teken van de wereldwijde weldaad 

aan de mensen bewezen". (.) De viering van de dag des Heren vervult het morele voorschrift van het 

oude verbond, waarvan zij het ritme en de geest overneemt, door elke week de Schepper en de 

Verlosser van zijn volk te huldigen.” 

De viering van de zondag omvat allereerst de zogenaamde zondagsplicht waarvan de Catechismus in 

de artikelen 2181 en 2182  zegt: 

“De Eucharistie op zondag is de grondslag en de bezegeling van het hele christelijk leven Daarom ook 

zijn de Christenen verplicht om aan de Eucharistie deel te nemen op de vastgestelde dagen, tenzij ze 

verontschuldigd zijn vanwege een ernstige reden (zoals ziekte, zorg voor zuigelingen) of ervan 

ontslagen zijn door hun eigen pastoor. (.) Zij die willens en wetens deze verplichting verwaarlozen, 

begaan een zware zonde.                 

De deelname aan de gemeenschappelijke viering van de Eucharistie op zondag is een getuigenis van 

dat men toebehoort en trouw is aan Christus en zijn Kerk. De gelovigen tonen op die wijze hun 

gemeenschap in het geloof en in de liefde. Zij getuigen gezamenlijk van Gods heiligheid en van hun 

hoop op het heil. Onder leiding van de Heilige Geest bemoedigen zij elkaar.” 

Naast de zondagsplicht is er ook de zogenaamde zondagsrust, waarvan de Catechismus in artikel 

2185 zegt: 

“Op zondag en op de andere verplichte feestdagen dienen de gelovigen zich te onthouden van werken 

en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God gebracht moet worden, voor de 

vreugde die past bij de dag des Heren, voor het beoefenen van goede werken of voor de nodige 

ontspanning van geest en lichaam. (.) De behoeften van het gezin of een groot sociaal belang vormen 

aanvaardbare excuses ten aanzien van het voorschrift van de zondagsrust. Maar de gelovigen dienen 

erop toe te zien dat deze excuses geen gewoonte gaan worden, die nadelig is voor de godsdienst, 

voor het gezinsleven en de gezondheid.” 

De heiliging van de zondag geschiedt dus ook door de van de arbeid vrij komende tijd aan anderen te 

schenken, zowel in solidariteit met mensen die zich geen vrije tijd kunnen veroorloven als in de 

aandacht voor anderen om hen heen en om ook rust en bezinning te nemen, zoals artikel 2186 van 

de Catechismus zegt: 

“De Christenen die over vrije tijd beschikken, mogen hun broeders en zusters niet vergeten die 

dezelfde noden en dezelfde rechten hebben, maar die, omwille van hun armoede en ellende, niet 

kunnen rusten. De zondag is een dag, die naar goede gewoonte door de christelijke vroomheid gewijd 

wordt aan goede werken en nederig dienstbetoon aan zieken, hulpbehoevenden of bejaarden. De 

Christenen heiligen de zondag ook wanneer ze aan hun familie en vrienden de tijd en de zorg 

schenken, die ze op de andere dagen van de week moeilijk aan hen kunnen besteden. De zondag is 

een tijd van bezinning, stilte, cultuur en meditatie; daardoor wordt de groei van het innerlijk en 

christelijk leven bevorderd.” 



 

Zo kan de zondagsrust ook een bijdrage zijn aan het algemeen welzijn van de samenleving, zoals de 

Catechismus in artikel 2188  stelt: 

“Met eerbiediging van de religieuze vrijheid en van het algemeen welzijn van allen moeten de 

Christenen de zondagen en feestdagen van de Kerk als wettelijke feestdagen laten erkennen Zij 

moeten aan iedereen een openlijk voorbeeld geven van gebed, van eerbied en vreugde en zij moeten 

hun tradities verdedigen als een kostbare bijdrage tot het geestelijk leven van de menselijke 

samenleving Als de wetgeving van het land of andere redenen tot arbeid op zondag verplichten, moet 

men er toch voor zorgen dat deze dag beleefd wordt als de dag van onze verlossing, die ons laat 

deelnemen "aan de feestelijke samenkomst", "aan de plechtige vergadering van de eerstgeborenen 

die in de hemel zijn ingeschreven" (Heb. 12,22-23)” 

De werkelijkheid gebiedt echter vast te stellen dat we als christelijke minderheid, aldus pastor Flohr, 

niet meer in staat zijn om vrije dagen af te dwingen. Zo hebben we te dealen met het fenomeen van 

de koopzondagen. In plaats van ons te verzetten tegen dit fenomeen zou je ook kunnen bekijken hoe 

we als kerk gebruik kunnen maken van dit gegeven. Daartoe verwijst hij naar een enquête gehouden 

in juni 2015 onder reformatorische kerkgemeenschappen. Het reformatorisch dagblad vat de 

bevindingen als volgt samen: 

“Kerken moeten hun deuren openzetten tijdens de openingstijden van winkels op zondag. Dat vindt 

driekwart van de deelnemers aan een enquête over de kerken en zondagsopenstellingen van winkels. 

Over de vraag welke activiteiten de kerk op zulke zondagen zou moeten ontplooien, wordt 

verschillend gedacht…. Zo is ruim 66 procent van de ondervraagden het eens of zeer eens met de 

stelling ”Het is een goede zaak als kerken een speciaal programma (bijvoorbeeld een dienst, een 

viering of een moment van bezinning) organiseren tijdens de openstelling van hun kerk op 

koopzondag”. Een nog groter percentage (ruim 77) is voorstander van het open zetten van de 

kerkdeuren op koopzondagen, slechts 3,7 procent is het daar volstrekt niet mee eens. 

Het argument om de kerken open te stellen is o.a. om een doelgroep te bereiken die anders niet 

bereikt wordt door de kerken, zo luidt het resultaat van de ondervraging: 

“De belangrijkste argumenten om een kerk open te stellen vinden de ondervraagden: een ultieme 

kans om een doelgroep te bereiken die anders niet in de kerk komt (27,5 procent), het bieden van een 

plaats van rust (16,8), en gastvrijheid tonen als kerk (16,5). Bijna 20 procent vindt al deze en andere 

argumenten vóór openstelling allemaal even belangrijk.” 

Daarmee wordt ook het missionaire karakter van het inspelen op de koopzondagen aangeraakt. De 

ondervraging heeft dit ook meegenomen en de resultaten luidden: 

“… Ruim 55 procent vindt van wel, bijna 30 procent vindt van niet of absoluut niet. Over de stelling 

”Een kerk die de dicht zit op een koopzondag is niet missionair” zijn de ondervraagden verdeeld van 

mening. Datzelfde geldt voor de reacties op de vraag of de toenemende zondagsopenstelling van 

winkels een kans is voor de kerk: 43 procent vindt van wel, 21 procent ziet het als een bedreiging en 

35 procent vindt geen van beide geldend.” 

De koopzondag als een onvermijdelijke uiting van een geseculariseerde samenleving kunnen we, 

aldus pastor Flohr, ook zien als een mogelijkheid om mensen juist op de zondag te ontmoeten binnen 

of buiten onze kerkgebouwen en dat te versterken wat ook vaak een aspect van de koopzondag is: 

het gezamenlijk winkelen als tijdverdrijf en sociaal gebeuren. Bij alle kritische aandacht voor mensen 



die door de koopzondagen gedwongen worden om ook de zondagen te werken zonder dat dat 

substantieel bijdraagt aan de omzet, kan de koopzondag zo ook een kans zijn om bij te dragen aan 

het welzijn van mensen door in de ontmoeting het belang van de vrije tijd en van wat ons overstijgt  

onder de aandacht te brengen.  

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Hoe kunnen we met onze kerkgebouwen maar ook door andere activiteiten op de zondag 

inspelen op het winkelend publiek in hun behoefte aan bevrijding van stress en van werkdruk 

en aan wat de dagelijkse beslommeringen overstijgt? 

- Hoe kunnen we als gelovigen de zin voor de zondagsplicht vanuit het recht op de eredienst in 

onze geseculariseerde wereld bevorderen? 

- Welke vrije dagen zouden we ook vanuit onze visie op de zondag bepleiten als nationale vrije 

dagen? 

 

 

       

 

 

 

 

 


