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Voorpagina: J.J. Isings. Jozef op de statiewagen
Gen 41:39 - 43

MEDITATIE
Opdat vervuld wordt wat door de profeten
gesproken is
Verwonderd het u ook, als u Gods Woord onderzoekt
(en dat Gods Woord ú onderzoekt), dat bijvoorbeeld de
profeet Zacharia zo’n vijfhonderd jaar tevoren zegt:
“Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van
Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel,
op een ezelsveulen, het jong van een ezelin” en dat
Mattheüs dan in zijn evangelie schrijft wat hij meemaakt
met de Heere Jezus en Gods Woord kennelijk kennende de vervulling van dat woord van de profeet ziet?
De Heere Jezus Zelf is bij het onderzoeken van Gods
Woord onze Leraar en “Hij begon bij Mozes en al de
profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over
Hem geschreven was.” (Luk 24:27)
Op de voorpagina zien we een gedeelte van een Bijbelse plaat van Isings. Jozef op de tweede wagen van
de Farao, bekleed met koninklijke majesteit, voorafgegaan door een voorloper, genoemd Zafnath Paäneah
(Hij behoudt in het leven) en met een verkregen bruid.
Opnieuw de verwondering dat het de vervulling is van
de profetische dromen die Jozef kreeg en ook uitsprak,
al begrepen hij en die bij hem hoorden dat eerst niet.
Dat is veel en groot, zúlke dromen en dan déze koninklijke statie. Maar is dat alles? Dan hebben we toch nog
niet gevonden “wat in de Schriften over Hem geschreven is.”
We hadden pas nog een doopdienst en toen hebben we
met elkaar de dankzegging gedaan. “Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U .. Wij bidden U ook .. dat U deze gedoopte kinderen .. onder
onze enige Leraar, Koning en Hogepriester .. leven,
vroom strijden en overwinnen mogen .. om Vader, Zoon
en Heilige Geest eeuwig te loven en te prijzen.”
Jezus is Christus. De Gezalfde. In de boeken van het
oude testament, beginnende bij Mozes en al de profeten, kunnen we het lezen dat profeten, priesters en koningen werden gezalfd. Jezus is de Christus, gezalfd tot
Profeet, Koning en Priester, onze enige Leraar, Koning
en Hogepriester.
Op de voorpagina Jozef op de tweede wagen van de
Farao, bekleed met koninklijke majesteit, voorafgegaan
door een voorloper, genoemd Zafnath Paäneah (Hij behoudt in het leven) en met een verkregen bruid. Niet alleen vervulling van profetische dromen maar ook profetie van de drie ambten van Jezus de Christus. Profetie

die in vervulling is gegaan en die ook nog in vervulling
gaat.
Bekleed met koninklijke majesteit. “Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde.” (Matth. 28)
Voorafgegaan door een voorloper. “In die dagen trad
Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van
Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem
van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van
de Heere gereed, maak Zijn paden recht.” (Matth. 3)
Genoemd Zafnath Paäneah (Hij behoudt in het leven)
“Zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus
geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door
de Heere gesproken is door de profeet.” (Matth. 2)
Met een verkregen bruid. “Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij
staat en Hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van
de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen
geworden.” (Joh 3)
Jezus onze enige Leraar, of luisteren wij ook nog naar
anderen? Onze enige Koning, of dienen wij heimelijk
ook nog die andere koning? En onze enige Hogepriester, of vertrouwen we nog (ten dele) op ónze goede werken?
Jozef als type van de Koning: “Uit alle landen kwamen
ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was
in alle landen sterk.” (Gen 41) “Zij kwamen in het land
Kanaän bij hun vader Jakob, en zij vertelden hem al wat
hun overkomen was: Die man, de heer van dat land,
sprak harde woorden tegen ons en hield ons voor spionnen van het land.” (Gen 42) “Vervolgens kuste hij al
zijn broers en hij huilde met hen; daarna durfden zijn
broers met hem te spreken.” (Gen 45)
Juda als type van de Hogepriester: “Uw dienaar heeft
zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen,
door te zeggen: Als ik hem niet bij u terugbreng, dan
sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu, laat
uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van
mijn heer blijven, en laat de jongen met zijn broers
gaan.” (Gen. 44)
Mozes als type van de Leraar: “Ik zal een Profeet voor
hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles
wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.” (Deut. 18)
Wat door de profeten gesproken is werd vervuld, wordt
vervuld en zal vervuld worden.
“En zie, ik (Jozua) ga heden de weg van heel de aarde,
en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er
geen enkel woord van al de goede woorden die de
HEERE, uw God, over u gesproken heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord
ervan is onvervuld gebleven.” (Joz. 23)
Koning Salomo sprak “Geloofd zij de HEERE, Die Zijn
volk Israël rust gegeven heeft, overeenkomstig alles wat

Hij gesproken heeft! Niet één woord is onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft
door de dienst van Mozes, Zijn dienaar.” (1 Kon. 8)
“En hij (een engel) zei tegen mij (Johannes): Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de
God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden
om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed
moet gebeuren. En zie, Ik (Jezus) kom spoedig. Zalig
is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht
neemt.” (Openb. 22)
Aan Jezus is alle macht gegeven in hemel en op aarde,
Hij heeft de teugels van het wereldbestuur in Zijn doorboorde maar zo sterke handen. Hij is de Koning van de
koningen en de Heere van de heren.
Laten wij, met onze kinderen, onder onze enige Leraar,
Koning en Hogepriester leven, vroom tegen de zonde
en de duivel met heel zijn rijk strijden en overwinnen
mogen om onze Vader, omwille van Zijn Zoon en door
de Heilige Geest eeuwig te loven en te prijzen.
Komt u ook naar de kerk, zoveel u kunt? Want hier onderwijst Hij wat in de Schriften over Hem geschreven is!

bussen Catechesewerk
Zondag 22 juli
1e Kerk; 2e Stichting China; bussen Energiekosten
Zondag 29 juli
1e Kerk; 2e Diaconie; bussen Jeugdwerk
Zondag 5 augustus
1e Kerk; 2e Diaconie; bussen Gemeentewerk

PSALMEN VOOR DE DIENST
Zondag 1 juli
Psalm 141: 1 en 2; nm. Psalm 103: 1 en 7
Zondag 8 juli
Psalm 126: 2 en 3; nm. Psalm 81: 1 en 12
Zondag 15 juli
Psalm 136: 1 en 2; nm. Psalm 9: 11 en 18
Zondag 22 juli
Psalm 1: 1 en 2; nm. Psalm 4: 4
Zondag 29 juli
Psalm 2: 6 en 7; nm. Psalm 20: 1 en 3
Zondag 5 augustus
Psalm 3: 2 en 3; nm. Psalm 24: 1 en 4

R. Schot

WEEKSLUITINGEN ’T HUYS DE MORGENSTER
KERKDIENSTEN
Zondag 1 juli
10.00u. Ds. C. Blenk uit Den Haag
18:30u. Ds. A.B. van Campen uit Poederoijen
Zondag 8 juli
10.00u. Ds. H. Lieftink uit Gouda
18:30u. Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee
Zondag 15 juli
10.00u. Ds. M.A. van den Berg
18.30u. Ds. M.A. van den Berg
Zondag 22 juli
10.00u. Ds. E. van den Ham
18.30u. Ds. M.A. van den Berg
Zondag 29 juli
10:00u. Ds. M.A. van den Berg
18.30u. Ds. P.J. Teeuw uit papendrecht
Zondag 5 augustus
10:00u. Br. K. Rozema uit Groningen
18.30u. Ds. M.A. van den Berg

COLLECTEN
Zondag 1 juli
1e Kerk; 2e Diaconie; bussen Pastoraat
Zondag 8 juli
1e Kerk; 2e Stichting vrienden van de Hoop;
bussen Onderhoud kerk
Zondag 15 juli
1e Kerk; 2e StichtingKom Over en Help;

Vrijdag 6 juli
15:30u Drs. E. Leune
Vrijdag 13 juli
15:30u Ds. G.W.S. Mulder
Vrijdag 20 juli
15:30u Ds. C.H. Wesdorp
Vrijdag 27 juli
15:30u Drs. E. Leune
Vrijdag 3 augustus 15:30u Ds. E. van den Ham

CRÈCHE-OPPAS
Zondag 1 juli
Janneke Bouman, Sabrina Jansen
Isabelle de Groot, Ilse Qualm
Zondag 8 juli
Saskia Bregman, Cora van Daalen
Julia Oosterom, Elisa Veldhuijzen
Zondag 15 juli
Ans Deelen, Marissa Koster
Debora Sonneveld, Eveline Schot
Zondag 22 juli
Marianne de Niet, Jeanine Oude Elferink
Jade Weening, Joëlle Veldhuijzen
Zondag 29 juli
Michelle Koole, Johan Koole
Elianne Timmerman, Margreta Huurman
Zondag 5 augustus
Jorieke Waleboer, Marleen van Winkelen
Marlies Qualm, Laura Willemsen

Collecte seniorenmiddag 31/05 € 580,-; Verjaardagfonds € 14.80; Verjaardagfonds € 117,-; Kerkklanken
€ 20,-; Waar nodig € 122,40; Huwelijksdienst € 142,40;

ONTVANGSTCOMMISSIE
Zondag 1 juli
Corrie van Daalen en Arthur Oosterom
Zondag 8 juli
Jenny Bos en Marijke Bos
Zondag 15 juli
Jacoline Weening en Lea Barendrecht
Zondag 22 juli
Frederike van West de Veer en Marion Konijn
Zondag 29 juli
Joke Bos en Evelien de Gier
Zondag 5 augustus
Annet Oosterom en Anneke Koppejan

DIACONIE

PASTORAAT
DENK AAN HEN
Er zijn gemeenteleden die zondags door lichamelijk
ongemakken niet meer de kerkdiensten kunnen
bezoeken maar wel met ons meeluisteren via de
kerkradio. Het directe contact met de gemeente
wordt wel steeds minder. Denk u ook eens aan hen.
Een bezoekje of een kaartje wordt zeer op prijs gesteld.
Namens uw/jouw Diaconie, Jan van Werkhoven

UIT DE PASTORIE
Ontvangt onze hartelijke groeten en weest
Gode en Zijn genade bevolen.

in alles

Ds. M. A. van den Berg

OPBRENGST COLLECTEN
Zondag 3 juni
1e Kerk € 519,34; 2e Woord en Daad € 533,65;
bussen Jeugdwerk € 354,-Zondag 10 juni
1e Kerk € 502,35; 2e Diaconie € 492,55; bussen Onderhoud Pastorie € 357,90
Zondag 17 juni
1e Kerk € 492.60; 2e Open Doors € 529.04;
bussen Gemeentewerk € 340.10
Zondag 24 juni
1e Kerk € 506,15; 2e Christelijke bibliotheek voor blinden € 544,93; bussen GZB € 339,GIFTEN EN OVERIGE OPBRENGSTEN
Verjaardagfonds € 53,50; Buurtmaaltijd € 310,70;
Gift t.b.v. Bacau € 40,-; Verjaardagfonds € 50,95;

BIJDRAGE KERKTELEFOONKOSTEN
Wekelijks wordt er gebeden voor de gemeenteleden die
op afstand meeleven met de gemeente in de kerk. Er
luisteren gemiddeld 60 huishoudens elke dienst op afstand mee. Zoals u misschien is opgevallen bedragen
de kosten voor de kerktelefoon ongeveer € 7400,- op de
jaarrekening van de diaconie. Wij betalen ook een onkostenvergoeding voor degenen die meeluisteren via
de internetversie van de kerktelefoon. De kosten voor
de diaconie komen voor mensen met een kerkwebradio
(KWR) op € 125,- per jaar, voor mensen die via laptop
of iPad meeluisteren op € 10,- per jaar. De dekking van
deze kosten vinden we enkel in de diaconale collecten,
via giften en de kerktelefoonbusjes. Wilt u dit jaar nog
een bijdrage leveren, deze kunt u storten naar de rekening van de diaconie (NL33RABO0155638483) o.v.v.
bijdrage kerktelefoonkosten. Wilt u dit liever contant
overhandigen, neem dan contact op met diaken Martijn
van Loenen. Er zal dan een diaken bij u langs komen.
Overweegt u een nieuwe aanbieder voor telefonie en
heeft u een kerktelefoon, neem dan contact op met de
contactpersoon voor kerktelefoon om te garanderen dat
de kerktelefoon ook werkt bij uw nieuwe aanbieder. Er
zijn ook mogelijkheden om geld te besparen door slim
van aanbieder te veranderen. We denken graag mee
met u voor de beste oplossing.

COLLECTEDOELEN
Vrienden van de Hoop / 2e Collecte / 8 juli
Stichting Vrienden van De Hoop
heeft zich ten doel gesteld om te
voorzien in de behoefte aan
hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij
doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens
hoop is, hoe groot de nood ook is. Deze doelstelling kan
op diverse manieren verwezenlijkt worden:
• Het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk;
• Het beschikbaar stellen van onroerend goed;
• Het exploiteren dan wel financieel ondersteunen
van hulpverleningswerk naar Bijbelse normen
waarvoor nog geen structurele overheidssubsidie is
verkregen;
• Het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten voor zover deze gerelateerd zijn aan de doelstelling van de stichting.

Door middel van preventie, voorlichting en advies wordt
een boodschap van hoop verkondigd. Inhoudelijk wordt
op dit aandachtsterrein nauw samengewerkt met Stichting
De
Hoop
en
Chris.
Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt hulpverleningswerk naar Bijbelse normen, waarvoor geen of
slechts gedeeltelijke overheidssubsidie wordt verkregen. Hiervoor werft de stichting fondsen, waarbij het uitgangspunt is dat God voorziet in de behoefte.
Vanuit de volgende Bijbeltekst willen we ons werk doen:
"Om niet hebt gij ontvangen, geeft het om niet "
(Mattheüs 10 vers 8)
(voor meer informatie: www.vriendenvandehoop.nl)
Kom Over en Help / 2e Collecte / 15 juli
Geroepen om te dienen. Dat is
wat KOEH drijft. Inspiratiebron
daarvoor is de Bijbel, het Woord
van God. Het roept ons op om
het geestelijk en lichamelijk welzijn van armen, wezen en verdrukten te bevorderen. Zo worden tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God zichtbaar in deze wereld.
Helpt u in financiële zin mee dit werk voort te kunnen
zetten?
(voor meer informatie: www.komoverenhelp.nl)
Stichting China / 2e Collecte / 22 juli
Stichting China is een interkerkelijke organisatie die vanaf
1989 in China werkzaam is om
christenen in de Chinese huisgemeenten te ondersteunen.
Bijna een kwart eeuw aan ervaring resulteert in contact
met tal van relaties binnen de niet-geregistreerde huisgemeenten.
Doelstelling van Stichting China is het laten vertalen,
drukken en verspreiden van reformatorische lectuur,
opleiding en toerusting van voorgangers, steun aan Bijbelscholen, verwerkelijking van schoolprojecten, hulp
aan straatkinderen, steun bij kerkbouw en het steunen
of opzetten van diaconale projecten.
Grondslag van de Stichting is de Heilige Schrift als het
onfeilbaar Woord van God en de drie formulieren van
Enigheid.
Stichting China wil christenen in Nederland bewust maken van de nood in China, wil daadwerkelijk helpen en
hoopt tegelijk dat de vervolgde kerk wordt opgedragen
in het gebed. Donaties maken het mogelijk dat de verspreiding van de bijbel, kinderbijbel en geestelijke lectuur alsmede de hulp aan de allerarmsten voortgang
kan vinden om zo het evangelie te verbreiden en de
geestelijke en materiële honger te stillen. Uw gebed en
gift blijven B(b)roodnodig.
(voor meer informatie: www.stichtingchina.nl)

JOBHULPMAATJE
Beste gemeenteleden,
Graag maakt de diaconie u attent op onderstaande tekst omwille van het onlangs in Zoetermeer opgestarte initiatief
van ‘JobHulpMaatje’. Bij vragen helpt de Diaconie u
graag verder!
Hartelijke groet, Uw / jouw diaconie
“JobHulpMaatje werkt mensgericht om werkzoekenden
doelgericht te helpen te accepteren wie ze zijn en te
ontdekken wat bij ze past om beter bemiddelbaar te
worden op de arbeidsmarkt”
JobHulpMaatje
Het verliezen van werk is heftig. Het kan bijvoorbeeld
zorgen voor het verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo'n situatie kan
het van grote meerwaarde zijn om een maatje naast je
te hebben staan, die je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.
JobHulpMaatje is uniek omdat we aandacht schenken
aan praktische zaken, maar ook aandacht hebben voor
jou als persoon en jouw omgeving. JobHulpMaatje is er
helemaal voor jou!
Missie
JobHulpMaatje gelooft dat iedereen in deze samenleving van waarde is. JobHulpMaatje wordt gedreven
door/met respect voor naastenliefde en de (Bijbelse)
motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbare
mensen. Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op
basis van zijn eigen persoon, talent en mogelijkheden.
Het verliezen van je werk is heftig. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger (maatje) van JobHulpMaatje, jou
in je zoektocht naar werk. JobHulpMaatje werkt in
nauwe samenwerking met lokale overheid en professionals. Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter
bemiddelbaar te worden en (weer) mee te doen in de
samenleving.
Visie
JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk.
Hierdoor helpt JobHulpMaatje de bemiddelbaarheid op
de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt
aanvullend op en in samenwerking met bestaande
werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan.
Om dit te kunnen doen leidt JobHulpMaatje, coördinatoren, maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben. Zo wordt de maatschappelijke betrokkenheid op lokaal en regionaal niveau vergroot. Bovendien worden kosten van gemeentelijke diensten en
werkgevers verlaagd.
JobHulpMaatje biedt sociale en praktische ondersteuning en vergroot daarmee de kansen van werkzoekenden, die belemmeringen ervaren bij het vinden van
werk.

Werkwijze
Het JobHulpMaatje concept is gebaseerd op een grote
inzet van vrijwilligers als maatje. Om goede kwaliteit te
leveren, wordt periodiek (online) scholing/training en intervisie geboden aan de maatjes. Het project JobHulpMaatje wordt lokaal gecoördineerd. Het JobHulpMaatjeconcept bestaat uit drie onderdelen:
Ontmoetingsplekken
Ontmoetingsplekken voor werkzoekenden. In veel gemeenten is er een plek waar werkzoekenden elkaar
kunnen ontmoeten.
JobGroups
Naast een ontmoetingsplek, zijn er ook JobGroups.
Dat is een programma van zeven bijeenkomsten waar
werkzoekenden door professionele trainers of getrainde
JobGroupLeiders met elkaar nadenken over essentiële
vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? etc.

Uit onze pilots is gebleken dat deze JobGroups, werkzoekenden helpen omdat ze als mens worden gezien
en ze ontdekken dat ze niet de enige zijn. Bovendien
denken de deelnemers met elkaar mee over mogelijke
banen. Zes maanden na afloop van de JobGroup heeft
maar liefst 50% (!) van de deelnemers (vrijwilligers)werk
gevonden.
Maatjes
Soms is een groepsbijeenkomst niet voldoende, maar
hebben werkzoekenden behoefte aan één op één begeleiding. Daarvoor is het specifieke JobHulpMaatjeconcept ontwikkeld. Een maatje is een getrainde vrijwilliger, die gedurende een deel van de werkzoekperiode
met een werkzoekende meeloopt. Een maatje motiveert, begeleidt en ondersteunt hem of haar in zijn/haar
zoektocht naar (vrijwilligers)werk.

DIACONIE HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE ZOETERMEER
JAARREKENING 2017
VERANTWOORDING
In april is een groep gemeenteleden naar Bacau geWe zijn dankbaar dat de Diaconie het jaar 2017 heeft
weest voor diverse werkzaamheden en activiteiten. Onafgesloten met een positief saldo van € 3.445,der andere is gewerkt aan de tuin en keuken van het
Hieronder volgt een korte toelichting bij een paar punten
opvangcentrum voor kinderen met autisme. Daarnaast
uit dit jaarverslag.
zijn er een groot aantal sociale activiteiten opgezet. In
Een gedeelte van de voorziening Kerkradio’s is naar het
2017 zijn diverse acties georganiseerd om voor Bacau
eigen vermogen overgeheveld, en ook de lagere kerkgeld in te zamelen. Door het grote succes van deze actelefoonkosten en ouderwerk hebben bijgedragen aan
ties en (onverwacht) grotere sponsoring van diverse bedit hogere positieve saldo.
nodigdheden staat er nog een ruime reservering op de
De giften voor kerktelefoon zijn hetzelfde gebleven als
balans.
in 2016, terwijl ruim € 1200,- minder was begroot.
De doorzendgiften zijn fors hoger als begroot. Door een
De buurtmaaltijden tonen een groeiende opkomst. Intweetal speciale collectes ten behoeve van Afrika (via
middels wordt per maaltijd voor zo’n 100 gasten geDorcas) en voor noodhulp in Azië (via Woord & Daad)
kookt. De kosten en opbrengsten zijn grotendeels in
kon er naar beide organisatie een mooi bedrag worden
evenwicht, met name door de bijdragen van diverse
overgemaakt.
kerkleden.
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
2017
2016
Debet
Credit
Debet
Credit
Kerkwebradio’s (KWR’s)
1
1
Leningen u/g
5.000
5.000
Debiteuren
Rabobank rek courant
Rabobank spaarrekening

4.048
2.186
24.287

Eigen vermogen
Voorziening KWR-vervanging
Crediteuren
Morgenster4Bacau
35.522

3.545
2.062
17.282
21.109
2.077

17.664
3.117

1.583
10.753
35.522

2.067
5.033
27.890

27.890

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2017
Jaarrekening 2017

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

BATEN
Collecten Diaconie

15.480

16.000

13.467

Giften

2.462

2.100

1.740

Kerktelefoonbaten

3.747

2.500

3.780

Ouderenwerkcollecten

934

750

615

Woord en Daad Catechisatiebusje

513

700

548

Buurtmaaltijden
Rente Spaarrekening

2.802

1.741

5

20

30

Diversen

1.231

622

Buitengewone baten

1.040

1.040

Doorzendcollecten

19.799
--- --

14.225
48.013

------

16.984
36.295

------

40.567

LASTEN
Kerktelefoon

6.296

7.500

6.586

Individuele hulp

6.037

3.500

5.570

Zieken/Ouderenwerk/etc

6.002

7.500

5.330

Buurtmaaltijden

2.612

Bankkosten
Kosten Heilig Avondmaal
Woord en Daad adoptie kinderen
Diversen

2.104

286

165

198

62

85

27

696

700

867

1.286

1.000

776

Quotumkosten PKN

1.492

1.500

1.350

Doorzendcollecten

19.799

14.225

16.984

-----

44.568

------

-----Resultaat

Namens de Diaconie bedanken we de heer M. Willemsen en Mevr. S. Jansen die de controlecommissie
vormde.
De complete jaarrekening ligt tot en met 15 september
ter inzage bij de penningmeester, M.J.M de Groot. (op
afspraak of per mail: m.j.m.de,groot@morgenstergemeente.nl).

------

- -- - -

3.445

De jaarrekening 2017 is door de Kerkenraad vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2018.

36.175

39.792
-----

120

775

te maken van collectebonnen zijn de bijdragen aan de
collectes fiscaal aftrekbaar.
Welke collectebonnen hebben we en waar kunt u ze inleveren?
Vellen van 40 stuks x € 0,30 (€ 12,-)
Vellen van 40 stuks x € 0,75 (€ 30,-)
Vellen van 40 stuks x € 1,25 (€ 50,-)
Vellen van 40 stuks x € 1,75 (€ 70,-)

€ 0,30

€ 0,75

€ 1,25

€ 1,75

Hervormde
Hervormde
Hervormde
Hervormde
Morgenstergemeente Morgenstergemeente Morgenstergemeente Morgenstergemeente
Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer

KERKRENTMEESTERS
COLLECTEBONNEN
De voorkeur van de kerkrentmeesters gaat uit naar gebruik van collectebonnen. De hoofdreden is de veiligheid van de bezorger(s), het geld moet namelijk ingeleverd worden bij de bank. Het grote voordeel voor u, u
hoeft niet elke week munten te sparen, en door gebruik

Hoe aanschaffen?
Collectebonnen kunnen op de volgende twee manieren
worden besteld: door het bedrag over te maken naar
bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 6422 29 t.n.v.
Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer. Graag
het gewenste aantal, de soort collectebonnen en uw
adres vermelden in de omschrijving. Of door gebruik te
maken van de machtigingskaart. Deze hangen bij de

koster aan de muur in het bovenste vakje waar ook de
collectebonnen zijn af te halen.
Binnen Zoetermeer kunt u ze bij elke PKN gemeente
inleveren, maar omdat wij een eigen administratie voeren als Morgenstergemeente, is het meest praktische
ze alleen in de Morgensterkerk en bij speciale diensten
in de Oosterkerk in te leveren.
Bij vragen kunt u zich richten tot kerkrentmeester penningmeester Marty Koster, telefonisch of per mail naar:
m.r.koster@morgenstergemeente.nl

BEGROTING 2018
Op welke data worden de bedragen automatisch geincasseerd van uw rekening voor de actie Kerkbalans 2018?
27 juli
27 augustus
27 september
29 oktober
27 november 27 december

TOELICHTING
JAARREKENING
2017
opgesteld door het College van Kerkrentmeesters
(en goedgekeurd dd. 17-5-2018 in Kerkenraadsvergadering).

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN RESULTATENREKENING
Inleiding
Dit is het zevende boekjaar van de Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de handleiding opstellen Jaarrekening van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Evenals voorgaande jaren sluit dit jaar
af met een positief resultaat. Het positieve resultaat
voor 2017 is uitgekomen op € 8.475 (2016: 2.120) wat
€ 2.145 hoger is dan begroot.
Het totaalbeeld van de jaarrekening 2017 laat zien dat
we op vele onderdelen de begroting hebben gehaald.
De oorzaak van het iets hogere resultaat t.o.v. de begroting ligt met name in lagere lasten. In 2017 waren
er geen grote investeringen in installaties en inventaris. Daarnaast is duidelijk zichtbaar dat de inkomsten
en overige baten (uit verhuur) aanzienlijk lager zijn (zie
toelichting baten).
Opnieuw daalde de spaarrente sterker dan begroot. In
2017 is er sprake van een gelijkblijvende collecteopbrengst voor de kerk in vergelijking met 2016. Echter
de opbrengst van de bus collecten in de morgendienst
laten een lichte stijging zien. Kinderen hebben hierin

sinds medio 2017 een collecterende rol - met naar het
zich laat aanzien – een positieve invloed op het geefgedrag. Heel belangrijk en positief in 2017 is opnieuw
de actie Kerkbalans met een bedrag van € 6.182 boven begroting (een plus van 5%).
Binnen de kerkelijke administratie verantwoorden we
ook 3 rekening courantverhoudingen (om kosten te besparen). Het gaat hierbij om Zondagsschool De Rank,
de mannenvereniging en de vrouwenbijbelkring.
De toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (Kerk,
Pastorie, Orgel) heeft ook in 2017 plaatsgevonden op
basis van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
Bij de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) is voor de
renovatie in 2013 een hypothecaire lening gesloten
van €150.000. Op de hypotheek van €150.000 met
een rentepercentage van 3,9% en een looptijd van 15
jaar (tot juli 2028) vindt elk jaar aflossing plaats van €
10.000. Sinds 1 januari 2016 ontvangt het College van
Kerkrentmeesters (CvK) geen rentesubsidie meer. Ultimo 2017 resteert er een hypothecaire schuld van
€ 105.000. In februari 2018 staat een renteherziening
en extra aflossing voor de hypotheek in de planning.

Balans
Aan de activa zijde is bij onroerende zaken vermeld de
jaarlijkse aflossing van €10.000. In 2017 zijn er geen
investeringen geweest in installaties en inventaris voor
kerk en pastorie. De geldmiddelen laten een stijging
zien van € 35.845. In het totaalbedrag aan geldmiddelen van € 306.417 is een geoormerkt deel aanwezig.
Het geoormerkt deel van € 154.964 is afkomstig van
de voormalige HGSBN (Hervormd Gereformeerde
Stichting tot Beheer van Nalatenschappen). Dit vermogen heeft een specifiek doel, namelijk

“instandhouding van de hervormd-gereformeerde prediking/predikantsplaats in Zoetermeer”. Voor dit doel is
een bestemmingsreserve gevormd. Op de balans is de
aflossing van de langlopende schuld van € 150.000
naar € 105.000 zichtbaar. De toevoeging aan de onderhoudsvoorzieningen voor kerk – pastorie en orgel
bedroeg € 11.196. Het positieve resultaat van € 8.475
is toegevoegd aan het vermogen, dat daarmee op €
1.436.603 komt.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
Baten onroerende zaken en overige baten
De St. Trombosedienst Delft e.o. is bij ons vertrokken
als huurder per eind maart 2017. Door reorganisatie
zijn zij genoodzaakt uit te wijken naar een andere locatie vanaf het 2e kwartaal 2017. De overige inkomsten
zijn van incidentele zaalhuur (incl. rouwkamer). In het
jaar 2017 is er sprake t.o.v. 2016 van een gelijkblijvend
aantal zaalverhuur activiteiten. De verhuuractiviteiten
komen voornamelijk vanuit levensgebeurtenissen zoals huwelijken, huwelijk jubilea, verjaardagen en overlijden (vnl. gemeenteleden). Alle overige verhuur betreft vooral vergaderingen. Door bovengenoemde verhuuractiviteiten zijn de inkomsten van de keukenexploitatie (saldo buffet) vergelijkbaar met 2016 echter
wel lager dan begroot.
Bijdragen levend geld
Hieronder worden o.a. de actie Kerkbalans 2017 (vrijwillige bijdragen) en de collecten verantwoord. Het
CvK is verheugd over de opnieuw hogere vrijwillige

bijdrage (ruim 5% boven begroting). Het is de belangrijkste inkomstenbron waaraan jong en oud elk jaar bijdragen. De opbrengst van collecten in de kerkdiensten
2017 voor de bestemming Kerk(rentmeesters) – en de
doorzendcollecten (GZB/HGJB/IZB etc.) zijn vergelijkbaar met 2016. Echter zoals ook bij de inleiding aangegeven is de opbrengst van de bus collecten in de
morgendienst licht stijgend. Kinderen hebben hierin –
onder toezicht - sinds medio 2017 een collecterende
rol - met naar het zich laat aanzien - een positieve invloed op het geefgedrag.
Ook In 2017 is aan gemeenteleden een bijdrage gevraagd t.b.v. de actie Solidariteitskas. Aan deze actie
is meer bijgedragen dan voorgaande jaren waardoor
de afdracht aan de landelijke kerk bijna kostendekkend
is. Onder de overige bijdragen levend geld worden de
opbrengsten van de bazaar (€ 5.370), oud papier
(€ 1.162), verjaardag fonds (€1.548) en collecten bijzondere kerkdiensten verantwoord. Het verjaardagfonds is vanaf de zomer 2017 geen gezamenlijke actie meer met de Oosterkerk gemeente.

De vrijwilliger(s) die hieraan jarenlang hebben meegeholpen zijn passend bedankt. Het verjaardagfonds zetten we - met nieuwe vrijwilligers en een iets gewijzigde
opzet - voort vanuit onze kerk.
Rentebaten
De rentevergoeding op spaargelden blijft – zoals het
landelijke beeld - onverminderd laag. Ook onze spaarvorm daalde sterker dan begroot ondanks een toename van het spaarsaldo (€ 22.902) hetgeen de verklaring is voor de lagere rentebaat.
LASTEN
Afschrijvingen
In 2017 zijn geen investeringen geweest voor installaties en inventaris. Bestaande investeringen zijn verantwoord onder de activa. Conform kerkelijke regelgeving
worden installaties en inventarissen op de balans opgenomen tegen de verkrijgingprijs, verminderd met
een afschrijving gebaseerd op de geschatte levensduur van de betreffende installatie of inventaris (2017:
€ 18.351). Daarnaast wordt jaarlijks € 10.000 op de hypotheek afgelost (conform kerkelijke regelgeving wordt
er dan ook jaarlijks een gelijk bedrag aan afschrijving
geboekt).
Energie en water en overige lasten
Deze post (energie en water) is netto € 2.849 lager
dan begroot. De verklaring hiervan zit in een aantal
elementen. Allereerst is er bij de begroting rekening
gehouden met een ingeschat hoger energieverbruik
door extra (kook)activiteiten o.a. bij de buurtmaaltijden
etc. Ook de energiekosten van de jeugdruimte
Zop/The Choice zitten inbegrepen in de totale afrekening. De winterperiode is mild geweest en de energie
tarieven zijn iets lager waardoor de jaarafrekening van
onze energie leverancier Greenchoice meeviel (teruggave € 528). Van de belastingdienst is een teruggave
Energiebelasting ontvangen van € 3.254 hetgeen hoger was dan begroot.
De Dunea (water) jaarafrekening 2017 ( € 1.110) was
iets hoger dan 2016. Voor onderhoud van Kerk en
Pastorie vielen de lasten fors mee. Ook waren er minimaal aan onvoorziene zaken in vergelijking met 2016.
In totaliteit leverde dit een lagere last op van bijna €
10.000 t.o.v. de begroting.
De overige lasten zijn hoger dan begroot. Besloten is
in 2017 extra schoonmaak werkzaamheden uit te voeren i.v.m. het intensieve gebruik van zalen en jeugdruimte. Verder worden onder deze post verantwoord
het onderhoud – en servicing van het alarmsysteem.
Lasten Pastoraat
Deze lasten zijn conform de landelijke PKN opgave
voor predikanten. Ook de traktement stijging van 1.5%
is herin verwerkt evenals de kosten voor de gastpredikanten waaronder de landelijke verhoging van de

preekbeurtvergoeding. Totaal zijn de lasten voor deze
post iets lager dan begroot.
Kosten kerkelijke activiteiten, evangelisatie-en
jeugdwerk, catechese en gemeentewerk
Onder deze rubriek verantwoorden we het evangelisatiewerk, catechese , de kosten van de gemeentedag
en jeugdwerk. Overall komen we hierbij iets boven begroting uit. Bij de kosten jeugdwerk ontbrak in de begroting 2017 de jaarlijkse bijdrage aan de Hervormde
Jeugdraad hetgeen het verschil verklaard.
Kosten beheer en administratie
Dit onderdeel betreft kosten t.a.v. telefoon-en internet
(website), kopieerapparatuur, ledenadministratie etc.
De nieuwe (lease)overeenkomst voor de Canon kopieerapparatuur valt hoger uit dan begroot (zie bureaubehoeften en drukwerk) evenals de kosten Kerkenraad
(de kosten rondom refo500 en advertentie uitgaven in
RD en waarheidsvriend vanwege overlijden van oud
predikant en koster waren onvoorzien).
Overige baten en lasten
Het saldo kerkblad 2017 is nihil. De kopieer-en portokosten die gemaakt worden voor de realisatie-en verspreiding van Morgenster Kerkklanken worden direct
in mindering gebracht op de opbrengst van het kerkblad. We vragen vooralsnog geen verplichte bijdrage
aan gemeenteleden voor Kerkklanken.
Toevoegingen-en onttrekking aan voorzieningen
De toevoegingen aan het onderhoudsfonds voor kerk
en pastorie zijn ook bij deze jaarrekening volledig gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In
2017 is een enkel onderdeel (nog) niet uitgevoerd. Het
MJOP is in 2017 geüpdatet. Jaarlijks is er een dotatie
van € 1.000 t.b.v. het onderhoudsfonds voor het orgel.
De volledige jaarrekening zal tot 17 juli 2018 ter inzage
worden gelegd bij de penningmeester van het College
van Kerkrentmeesters, Dhr. M.R. Koster (Marty). Voor
inzage graag even een afspraak via
06-14957830 of m.r.koster@morgenstergemeente.nl
Uw Kerkrentmeesters

VAN DE REDACTIE
U heeft ervan gelezen in verschillende weekbrieven en
in de Kerkklanken van juni dat ondergetekende het samenstellen van de Kerkklanken beëindigt in verband
met het pastorale werk. Tot mijn vreugde kan ik u hier
melden dat Johan Pos dit werk overneemt en reeds de
eerstvolgende Kerkklanken (augustus editie) zal gaan
samenstellen. In november 2016 stelde ik de eerste
keer een editie samen (KK december 2016) en ik moest
toen in de nachtelijke uren doorwerken om het tijdig

voor elkaar te krijgen. Gaandeweg ging het makkelijker
en ik dank de scribenten die m’n verandering van aanpak, werken in een invulexemplaar, zijn gevolgd. Ik heb
dit werk met vreugde gedaan en vind het eerlijk gezegd
jammer om er mee te stoppen. Graag vraag ik uw en
jullie aandacht voor al het werk dat zovelen steeds weer
doen om een editie tot stand te brengen en hoezeer
blijkt steeds weer, uit alles wat er te melden valt, hoeveel werk er door velen wordt gedaan en dat dat steeds
weer doorgang vindt. We zijn een gezegende gemeente. Er is altijd veel te doen in de tabernakel en tempeldienst en de jonge Samuël en de oude Zacharias
mogen er de diensten vervullen en dat doende er de
stem van God horen en de engel Gabriël ontmoeten
met een Woord uit de hemel.
Pas vertelde ds. van den Berg in zijn laatste preek over
de laatste vragen en antwoorden van de Heidelbergse
Catechismus dat J.S. Bach zijn composities ondertekende met SDG. Soli Deo Gloria. Laten wij, ziende op
alles wat ook in de Kerkklanken steeds weer vermeldt
mocht worden, dat samen ook doen.
Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.
R. Schot

UIT DE GEMEENTE
Gea en Aat Nieuwenhuijse zijn 6 juli veertig jaar getrouwd.

JEUGDWERK
OPPASPLUS
Sinds november 2016 wordt de kinderoppas in 2 groepen verdeeld. De oppas, zoals we gewend zijn blijft,
maar hiernaast is er de oppasplus. Deze oppasplus is
voor de kinderen van ± 2,5 jaar - ± 5 jaar en geeft een
verwerking met zingen en bidden. Deze oppas-vorm
start na de collecte. Kinderen die de eerste tijd in de
kerk zijn en na de collecte naar de oppas worden gebracht, mogen nu door u als ouder achter-in de kerk aan
de leiding van de oppasplus overgedragen worden. Wie
dit zijn, kunt u zien in het weekbericht.
Wanneer u uw kind 's ochtends gelijk naar de oppas
brengt, kunt u daar aangeven of uw kind deelneemt aan
de oppasplus-groep. Uiteraard is de keus altijd aan u of

u uw kind naar de oppasplus laat gaan, of dat uw kind
de dienst in de kerkzaal bijwoont.
Door de oppasplus hopen we onze jonge kinderen al
vroeg de weg te wijzen naar de Heere Jezus en we zien
uit naar mooie oppasplusmomenten. In het oppasplusrooster ziet u ook welk Bijbelverhaal er verteld is aan de
kinderen, zo kunt u er thuis over napraten.

DIVERSE
INZAMELING OUD PAPIER
U kunt het kerkenwerk steunen door uw oud papier te
brengen naar de inzamelplek aan de Osijlaan!
Zaterdag 14 juli zijn we van 9:00 - 12:00 uur aanwezig
op de bekende inzamelplaats: T-splitsing Schoolstraat/
Osijlaan/ van Diestlaan te Zoetermeer.
Voor in de agenda, de data voor dit jaar zijn 8 september, 27 oktober, 15 december.
Jan Peter de Vogel
BETH-SAN IN MOERKAPELLE ZOEKT VRIJWILLIGERS
Maakt u mensen graag blij en vindt u het belangrijk om
maatschappelijk betrokken te zijn?
Dan zijn we op zoek naar u!
We hebben vacatures op verschillende dagen in de
week, zowel overdag als 's avonds, van één tot meerdere uren per maand! Wilt u wel vrijwilligerswerk doen,
maar liever niet gebonden zijn aan een vaste dag of tijdstip? We zoeken ook oproepvrijwilligers voor verschillende taken!
Een greep uit het huidige vacatureaanbod:
* Vrijwilliger voor de dagverzorging (activiteitenbegeleiding).
* Vrijwilligers die de mensen naar de dagopening willen
brengen.
* vrijwilligers die willen helpen op de kleinschalige bewonersgroepen.
* vrijwilligers die een spelletje met iemand willen doen.
Ook jongeren worden van harte uitgenodigd om vrijwilliger te worden! Vrijwilligerswerk is een mooie voorbereiding op een vervolgstudie in de zorg. Heb je naast je
werk voor school of bijbaantje nog een uurtje tijd over?
De bewoners kijken naar je uit! Ik ga graag met je in
gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact
opnemen met Corine Honkoop, Coördinator Informele
Zorg, via 079 5931840 of a.c.honkoop@cedrah.nl.
Woonzorgcentrum Beth-San, Wilde Veenen 1 2751 EE
Moerkapelle. www.cedrah.nl

CONCERTEN EN ZANG

VOOR U GELEZEN
Die de bergen vastzet in Zijn
kracht, en omgord is met macht.
Psalm 65:7.

MIDZOMERCONCERTARRANGEMENT
Op zaterdag 7 juli a.s. is er een Midzomerconcertarrangement in het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Dit arrangement komt in de plaats van het voorjaarsconcertarrangement dat gepland stond voor zaterdag 17
maart j.l., maar toen niet door kon gaan vanwege de
brand, waarbij het k
Koetshuis dusdanige schade opliep, dat het moest worden afgeblazen.
We beginnen de dag met een wandeling vanaf De Herberg. We wandelen naar het landgoed DUNO en bezoeken nabij de oude kerk de tuin. De wandeling is ca. 8
km.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er een Midzomerconcert met Marjolein
de Wit - fluit, Robert Cekov – viool en Wouter Harbers
– piano. Zij trakteren u in een sfeervol (licht-)klassiek
concert, op prachtige muziek van onder meer Saint-Saens, Schubert, Massenet, Fauré, Bach, Beethoven,
Dvorak en Chopin, waarbij het een feest van herkenning zal zijn.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert:
€ 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de
netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten
goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19,
6862 BT Oosterbeek

Dat is het domein van de wereld, dat ook in Gods Woord begrepen is. Het is de manier van
de Schrift dat zij de koninkrijken
of de overheden ‘bergen’
noemt, zoals in Jeremia 51 tot
het koninkrijk Babel wordt gezegd: Zie, Ik wil aan u, gij verdervende berg, gij die de hele wereld verderft. Ik zal een
verbrande berg van u maken.
Zo lezen we nu eens hier en dan weer daar in de Psalmen en de Profeten – en dat hebben ze gemeen – dat
een heel land of een hele heerschappij, hetzij groot of
klein, een grote of een kleine berg wordt genoemd. Zo
zegt de dichter nu, dat er in de wereldlijke heerschappijen, keizerrijken, koninkrijken, vorstendommen, steden, raden en gemeenten op aarde orde is en die orde
gehandhaafd blijft, dit niet is door menselijk handelen of
menselijke macht, maar door de heerschappij van God.
We zien het met onze ogen dat de groep die regeert,
altijd veel te klein en te zwak is voor die andere grote
groep. Als de massa of het gepeupel in razernij zou uitbreken, dan zou er nauwelijks één tegenover duizend
staan. Dan werden spoedig allen gedood. Wie houdt
hier nu de heerschappij in stand, zodat één enkel mens
zoveel mensen onder zich heeft die aan hem onderworpen zijn, en hij een heel land en vele mensen in bedwang zal houden? Wel, niemand dan God alleen.
Daarvoor moeten we Hem er lof en dank voor toebrengen dat alles blijft bestaan. De duivel ziet het immers
graag en hij strijdt er overal tegen: van buitenaf door
boosaardig buurlanden, die een oorlog beginnen en
tweedracht zaaien, en van binnenuit door ongehoorzaamheid en oproerige onderdanen. Hij moet er niets
van hebben als de een of andere stand vrede heeft, dat
het met een regering goed gaat en dat die regering
voorspoedig is. Integendeel, zoals hij vanaf het begin
een leugenaar is en een moordenaar is, moet hij beiden
rijken aanvallen: het geestelijke rijk met leugens en het
wereldlijke met moord. Nu verdienen onze zonde en ondankbaarheid het ook wel dat God hem dit toelaat. Het
is, zoals hierboven is gezegd, dat we door ervaring wijs
geworden het leren om ook dit vers met dankbaarheid
te zingen. God is het, Die het ons moet bestendigen,
zodat er vrede zal zijn en het in dit domein goed zal
gaan.
Dat beveelt Hij, Die de bergen vast zet in Zijn kracht.
Zoals de Schrift dat verder ook gewoonlijk zegt, net als
koning Salomo, dat onder hem het rijk bevestigd is, of
vast en bestendig is geworden, confirmatum vel

consolidatum, dat het niet wankelt of beeft, zoals het
eerder onder David heeft gebeefd, zodat hij altijd in het
onzekere was en het niet zo ver kon krijgen als het
wilde. David heeft wel door eigen ervaring geleerd dat
hij niet bij machte was om zijn bewind, ook al was dit
wél gegrond, te bevestigen en te bestendigen. De wereld veronderstelt dat alles zó moet gaan als de mensen
in hun hoofd hebben: alsof alles op hen aankwam en
dat, als zij er niet waren, de wereld ineen zou storten.
Er zitten ook vele dwazen in de regering die van plan
zijn en het zich aanmatigen met hun wijsheid en verstand het bestuur te kunnen bestendigen en handhaven. We zien echter ook dat ze flink hun hoofd stoten
en niets tot stand brengen. Daarom moeten we zeggen
dat zij het niet in de hand hebben, dat ze de heerschappij aan God moeten toevertrouwen of dat ze ander te
gronde zullen gaan.
Zo moeten we bij de waarheid van dit vers blijven dat
Gód wanneer Hij spreekt, door Zijn kracht de dingen
doet. God zegt: U zult koning, vorst of regent zijn. Hij
geeft aan het land en aan de onderdanen dat zij dit aannemen en dat ze gehoorzamen. Zo moet het gaan en
zo moet het blijven, omdat God het verordent. Zo noemt
Paulus de wereldlijke regering Gods ordening. God laat
het niet toe dat men die zal verstoren. Hierover is verder
al vaak heel veel gezegd, afgezien van wat we hier zien.
Hier leert de dichter dat het regeren van land en mensen
helemaal niet in de wijsheid of de kracht van de mens
gelegen is, maar wel dat daar alleen Gods macht en
kracht toe behoort.
De dichter zegt: omgord met macht. Het wil zeggen dat
God, als Hij die macht en kracht heeft geschonken, ze
dan ook in stand moet houden, zoals hij hiervoor over
de geestelijke heerschappij heeft gezegd. Zo zegt hij
ook hiervan dat God dat allebei moet doen; dat Gog niet
alleen gereed staat om een heerschappij te beginnen,
maar ook om die gestalte te geven. De dichter zegt: Dat
is aan U. Dat deze heerschappij ook blijft, zoals die is
ingesteld – het is ook Uw werk. Als Gij die heerschappij
niet meer in stand houdt en beschermt, helpt geen bescherming of kracht om een bewind in stand te houden.
Heel de geschiedenis laat dit genoegzaam zien, en ook
de heidenen zelf hebben dat gezien en betuigd. Zo zegt
Vergilius over Hector: ‘Als Troje door de hand en de
kracht van mensen gered had kunnen worden, dan was
het door de hand van Hector gered.” Maar het gaat aldus: Als een land te gronde moet gaan, een land dat
niet meer wordt bescherm, dan heeft het misschien de
voortreffelijkste en sterkste mensen, maar dan baat dat
toch niet. Zo’n stad was Babel. In de wereld had Babel
zijns gelijken niet. Het was onmogelijk de stad in te nemen. Toch is zij op een afschuwelijke manier viermaal
omgekeerd, terwijl met dat helemaal niet verwachtte.
God kan immers koperen deuren verbreken en ijzeren
grendels in stukken houwen, zoals de dichter in Psalm
107 zegt. Voor Hem is geen mach te sterk. Hij kan de
plotseling verbreken wanneer Hij dat wil.

Daarom: zolang God een land of een rijk beschermt,
blijft het staande. Als Hij het niet langer beschermt, is
het niets meer. Daarom moeten we leren niet op onszelf
te bouwen, en het niet wagen iets in stand te houden,
maar wel moeten we God daarom aanroepen en op
Hem vertrouwen.
Waarmee doet God dit nu, of wat voor harnas is het dat
Hij daarvoor nodig heeft? De dichter zegt: met macht.
Dat is het harnas dat Hij aangetrokken heeft. Daarmee
beschermt Hij en verdedigt Hij. God heeft verordend dat
het zo zal gaan. Hi wil het niet anders, zoals Hij zegt:
Wie het zwaard neemt, zal door het zwaard vergaan.
Dezelfde wil en verordening doet dit en brengt het tot
stand. Zo moet het gaan. Dat is Zijn macht en sterkte,
en een ander harnas, een andere uitrusting heeft Hij
daarbij niet nodig. Al komt iemand daartegen op en al
begint iemand iets daartegen, dan komt er toch niets
van terecht – zoals het staat in wat nu volgt.
Gij stilt het bruisen van de zee,
het bruisen van haar golven, en
het rumoer van de volken.
Psalm 65:6.
Hier laat de dichter zelf zien hoe
het met de regering in de wereld
is gesteld. Die wordt overal bestreden. De duivel komt er met
van alles tegenop, met oproer,
oorlog, enzovoort. De dichter
spreekt op de manier van de
Schrift over de koninkrijken, landen en volkeren, als
over grote waterstromen en het bruisen van de zee. Hij
wil aangeven dat het daarmee gaat als op een woeste
en onstuimige zee, waar het overal stormt en tekeergaat met het bruisen van de golven, alsof zij alles zou
willen overstromen. Zomin als de zee tot bedaren te
brengen is als de stormwinden erover opsteken en de
golven bruisen, zomin zijn mensen bij machte het geweld te doen ophouden.
God echter kan dit bruisen tegenhouden als Hij dat wil.
Hij kan ervoor zorgen dat het plotseling za ophouden en
dat het stil zal worden. Zo heeft God de koning Farao
met zij hele volk het zwijgen opgelegd, toen Hij voor het
volk Israël ene storm deed opsteken en tegen het volk
woedde alsof Hij het wil de verslinden. Zo heeft Hij ook
de koning van Assyrië het zwijgen opgelegd, die met
veel gedruis tegen de stad Jeruzalem was gekomen en
tegen haar woedde. In één nacht heeft Hij honderdmaal
duidend man gedood. Zo machtig is God immers, als Hij
iets in stand wil houden. Dan moeten, als Hij dat beveelt, allen het zwijgen ertoe doen, al zijn ze nog zo
boosaardig en gaan ze tekeer alsof ze alles willen omkeren.

Net zo stilt God het rumoer der volken. Hier geeft de
dichter zelf aan wat het bruisen van de zee en van de
golven is: Als het volk of het gepeupel zo dol en dwaas
wil zijn om een oproer te ontketenen, dan kan God dat
volk spoedig bevelen dat het moet ophouden en stil
moet zijn. God roept zowel de oorlog als het oproer een
halt toe, waar geen mens dit kan tegenhouden en er
niets tegen kan doen – totdat het moment aanbreekt dat
dit rijk ten onder zal gaan. Dan trekt God Zijn hand ervan
af, houdt Hij het niet langer vast. Het is opdat we zullen
zien dat de mensen niet in staat zijn het zelf in stand te
houden.
Uit: Maarten Luther Loflied op Gods goedheid Psalm
65; Den Hertog.
Die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het
eeuwige leven. Johannes 12:25
Wie zalig wil worden, moet bereid zijn om zij eigen leven op te
geven om behoudenis te verkrijgen. Hij moet de liefde van de
wereld met al haar rijkdom, eer,
genoegens en beloningen begraven. DDan zal hij een betere
oogst maaien, zowel in dit leven
als na dit leven. Wie daar niet toe
bereid is, zal eenmaal ervaren
dat hij alles heeft verloren.
Laten wij onszelf eens onderzoeken. Wat van Christus
geldt, geldt ook van de christen. Er kan zonder dood
geen leven zijn, er is geen zoet zonder bitter en geen
kroon zonder kruis.
Buiten de dood van Christus zou er voor de werled geen
leven zijn geweest. Alleen wanneer wij bereid zijn om
de zonden af te sterven en alles te kruisigen wat het
meest dierbaar is voor ons vlees en bloed, kunnen wij
weldaden verwachten van Christus’ dood. Laten wij
daarom ons kruis dagelijks opnemen. En laten wie, om
de vreugde die ons is voorgesteld, het kruis verdragen
en de schande verachten. Dan zullen we aan het eind
met onze Meester aan Gods rechterhand zitten. Heeft
Christus niet Zelf gezegd: ‘Zo iemand Mij dient, die
volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar
zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.’
Uit: J.C. Ryle Gouden momenten; 22 februari; de Banier.

… alzo Hij altijd left om voor hen
te bidden. Hebreeën 7:25
Paulus schrijft aan de Hebreeën
in hoofdstuk 4: ‘Dewijl wij dan
een grote Hogepriester hebben,
Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zone
Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.’Een christen
dient zich voortdurend voor
ogen te houden dat wij een
sterke, levende Vriend in de hemel hebben. Hij is niet alleen
voor ons gestorven, maar Hij is weer opgestaan. En na
Zijn opstanding heeft Hij zitting genomen aan de rechterhand van God, om een Voorspraak en Voorbidder te
zijn totdat Hij wederkomt. Christus is niet alleen voor
ons gestorven. Hij lééft voor ons en is dagelijks voor ons
bezig. Paulus wil de gelovigen bemoedigen met het levende Priesterschap van Jezus Christus. Hij kan volkomen zalig maken degenen die door Hem tot God gaan,
alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Christus is
het, Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt
is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons
bidt. Dát is de bron van vertroosting van de gelovige. Hij
moet niet alleen vertrouwen op Zen zaligmaker Die als
Plaatsbekleder is gestorven, Die Zijn bloed heeft gestort, maar Die ook aan de rechterhand van God leeft
en een voordurende Voorbidder en Priester is!
Uit: J.C. Ryle Gouden momenten; 14 mei; de Banier.

BIJ DE VOORPAGINA
JOZEF OP DE STAATSIEWAGEN
De Farao heeft de slaaf en gevangene Jozef verheven
tot onderkoning of groot-vizier va Egypte. Dit houdt in,
dat hij nu voortaan zal zijn de opperste raadgever van
het koninklijke huis en hoofd van het land.
Persoonlijk heeft de vorst reeds een kostbare zegelring
aan zijn hand gestoken. Hij heeft hem daarna laten kleden in een fijn linnen gewaad uit de in die tijd zo beroemde Egyptische linnenspinnerijen. Oo heeft hij Jozef
als teken van voornaamheid en gunst een gouden keten
omgehangen. Ten slotte stelt hij de tweede statiewagen
van het rijk beschikbaar om zijn gunsteling de gelegenheid te geven zich aan zijn volk te presenteren en zijn
hulde in ontvangst te nemen.
We willen nu de plaat, die de tocht van Jozef door de
residentie voorstelt, eens nader gaan bekijken. Links op
de achtergrond zien we dan allereerst een deel van Farao’s paleis. De muren zijn versierd met taferelen, die
zijn grootheid moeten uitbeelden. Duidelijk is een fragment nog te zien van een krijgstafereel: de Farao op zijn
strijdwagen, bespannen met twee fiere paarden. Hij zelf
is gewapend met een boog.
Rechts op de achtergrond zien we een tempel met tuin
en prachtig poortgebouw. Op het muurvlak ontdekken
we een reliëf, voorstellende de zonnegod met het valkenhoofd, Horus. Recht op de voorgrond is nog een

klein gedeelte te zien van het voetstuk van een grote
sphinx. Sphinxen waren liggende dierfiguren met een
menselijk hoofd, die als wachters waren bij een heiligdom. Ook hier vraagt een afbeelding onze aandacht.
Met zijn onzichtbare metgezel is één der nijlgoden bezig, de stengels van lotus en papyrus aan elkaar te verbinden, - zinnebeeld van de vereniging van Boven- en
Benden- Egypte.
De centrale figuur in dit tafereel is Jozef, de ZafnathPaäneah. Strak houdt hij de teugels van de prachtige
witte paarden in zijn hand; even strak zal hij aanstonds
de teugels van het rijksbewind in zijn sterke handen
houden. Hij is gekroond met de schitterende diadeem,
die geen gewoon mens mocht aanraken. Deze diadeem
is getooid met de symbolen van de giergodin Nechbet
en de slangengodin Uto. Slaven, met geurende zalfkegels op hun kapsel, wuiven hem koelte toe met hun
prachtige struisveerwaaiers. De schachten daarvan zijn
versierd met afbeeldingen van zonneschijven en gevleugelde slangen.
Achter de wagen lopen priesters, die allerlei heidense
symbolen dragen. Eén van hen heeft in zijn hand de staf
met de Horus-valk, welke is gekroond met de dubbele
kroon van Boven- en Beneden-Egypte. Een andere
priester draagt op zijn staf een zonneboot, rustend op
een krokodil, een der vele heilige dieren van Egypte.
Een derde voert een staf mee, getooid met de “vederen
der waarheid” rustend op de zonneschijf met de hoornen van de hemelgodin Hathor.

Jozef zelf rijdt op een statiewagen, licht en rank, een
soort luxe-uitgave van de uit reliëfs zo bekende strijdwagen. Aan deze wagen ziet men duidelijk de vergulde
valk, gewijd aan de reeds eerder genoemde god Horus.
Eenzelfde valk staat ook op de disselboom; men ziet
hem tussen de paardenkoppen door. Deze zijn zelf getooid met prachtige hoofdstellen, gekroond met door
zonneschijven op leeuwenkoppen. De zonneschijven
dragen de prachtig, kolossale sierveren. Men ontmoet
tekens weer de zonne-symbolen. Geen wonder in een
land, waar de zon werd vereerd als geen andere godheid. Voor de wagen loopt de heraut of voorloper. Hij
maakt ruimte en roept op tot eerbied en verering:
Abreek! Abreek! …. Opgepast, geeft acht!
Vlak bij hem buigen twee vreemdelingen, een Syriër en
een Amoriet, voor de Zafnath Paäneah. Ook op de voorgrond knielen mensen van verschillende nationaliteit
o.a. een neger. Een bezitter van een fraaie harp heeft
dit instrument snel neergezet, om zijn hulde te brengen
ana de nieuwe vorst. Heeft de tekenaar hier willen profeteren? In Jozef als behouder des lands is ongetwijfeld
een heenwijzen naar de grote zoon, die uit Israël zou
voortkomen, en die “behouder der wereld” zou zijn. Die
eenmaal, als Hij in Zijn koninkrijk zal gekomen zijn, de
hulde in ontvangst zal nemen van de volken van de gehele aarde.
Hoe Jozef zich onder deze hulde te midden van een zo
heidense omgeving zal hebben gevoeld, valt moeilijk te
benaderen. Zeker moet ook besef van eenzaamheid
over hem zijn gekomen. Koninklijke gunst en eerbetoon
van mensen zijn gevaarlijk en maken de man, Die God
alleen wil dienen, schuchter en bedachtzaam.
Zestig Bijbelplaten, Isings, Ingeleid door Wolf Meesters,
blz. 64.
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Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig,
en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. (Zach. 9:9)

Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de
dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong
van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had; zij brachten
de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. (Matth. 21:4-6)
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