
                                    
 

     Mattheus 5: 17 - Jezus’ verhouding tot de wet 
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(externe versie) 



Bezinning 

 

Tegen	de	zouteloosheid	
In de zondagse viering van 5 februari had ik het met u en jullie over ‘het zoutend 
zout en lichtend licht zijn’, waartoe Jezus zijn toehoorders tijdens zijn bergrede 
uitdaagt. Toehoorders die zichzelf lang niet allemaal van betekenis achten of 
capabel genoeg om dat zoutende zout of lichtende licht te zijn.  
Het waren veeleer de treurenden die getroost moesten worden, mensen die 
onrecht leden, de gebogenen en gebukten. En juist zij waren in al hun 
kwetsbaarheid door de ogen van Jezus van grote betekenis.  

De vertaling van de NBG51 gaat er vanuit dat de toehoorders de discipelen zijn. 
Dat maakt het des te indringender want zij waren tenslotte door Jezus zelf in 
dienst genomen. Of zouden ‘de scharen’ het zoutend zout zijn, zoals Tom 
Naastepad betoogt? ‘Zij zijn het zout, dus niet hun leiders’, schrijft Naastepad (in 
zijn ‘Gewaagde woorden’). De scharen zijn het zout, dat waar vuur in zit. De 
scharen bewegen de historie. Dat zout moet niet dwaas worden, dat wil zeggen: 
onderworpen aan de praxis van deze eeuw. De klassenstrijd in zijn klassieke 
vorm. Ik denk zoals de bevolking van onderaf in opstand komt tegen dictatoriale 
leiders, ideologieën en structuren. 

Als zout zijn kracht of zijn smaak verliest, deugt het verder nergens meer toe. Het 
is waardeloos geworden. Een voetveeg, voor de deur. Het woord waardeloos 
betekent in het grieks letterlijk ‘dwaas worden’. Het zout wordt zot. En het is een 
ramp als zouteloosheid de norm wordt.  
Mensen worden aangesproken om smaakmakers te zijn, met wat ze hebben 
gehoord-om-te-doen: schone werken. Ze kunnen verlichten, bij-lichten, aan het 
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licht brengen. Evengoed lijkt Jezus weet te hebben van de bescheidenheid die 
zich van zijn leerlingen of mensen in het algemeen kan meester maken, van 
bangheid en lafheid. En nodigt uit die te overstijgen, door mensen rechtop te 
zetten. Door de waarde van ieder mens in het licht de Eeuwige te benoemen. 

Zout is belangrijk om wat het doet: smaak geven. Zoals ook licht van 
levensbelang is. Zout was in vroeger eeuwen in de economie vaak het witte goud. 
Steden die het produceerden of erin handelden werden schatrijk en machtig. En 
niet voor niets is ons woord salaris van het latijnse woord voor zout (sal) 
afgeleid. Het hoorde bij de eerste levensbehoeften: ‘Water, vuur, ijzer, zout, 
tarwebloem, melk en honing, druivensap, olijfolie en kleding (Sirach 39:26). Het 
belang is tweeledig, het geeft voedsel extra smaak en het heeft een zuiverende 
werking. Of eigenlijk drieledig, want zout heeft ook een beschermende werking, 
denk maar aan een van de elementen van het aloude doopritueel: zout op de 
lippen.  

Zoutend zout zijn heeft dus al die kenmerken, recht tegen zouteloosheid en de 
waan van de dag in. Smaakmakers zijn om het leven in onze wereld glans en 
kleur te geven, kritisch zijn tegen alles wat in de ogen van de Eeuwige niet 
bestaan mag aan onrecht en onvrijheid en onmenselijkheid, elkaar beschermen 
tegen wat een mens maar bedreigen kan en met liefde en zorg omringen. 
Het moet erop uitlopen dat de mensen ook onze ‘schone werken’ zullen zien. Niet 
als doel op zich, integendeel. Niet als etalage van je eigen grootsheid. Werken die 
niet zómaar goed of deugdzaam zijn. Maar in die zin eervol, passend, ethisch 
doordacht – opdat zij jullie Vader in de hemel verheerlijken. Godsdienst is op 
aarde, in deze wereld mensendienst. Een pleidooi tegen zouteloosheid. 
Ds. Lennart Heuvelman 
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Pastoraat 

Bloemen 

Oproep aan bezitters van een kronkelhazelaar  
De Bloemengroep heeft voor de schikking op Paasmorgen een aantal verse 
takken nodig van de kronkelhazelaar.  
Groeit er in uw tuin zo'n fraaie kronkeltakkenboom en mogen daar wat takken uit 
gesnoeid?  
Laat het ons weten! Dan kunnen we hier fijn mee aan de slag voor de schikking 
van de Paaswake en Paasmorgen. 
Namens de Bloemengroep 
Geja Smit 
tel. 06-137 94 192 of 456273 

Diaconaat 

Collecten 
1e collecte 12 februari:		Noodhulp	(KIA)			
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige 
droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken 
daardoor afhankelijk van voedselhulp.Met steun van Kerk in Actie leert de kerk 
boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irigeren en nieuwe 
gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om 
te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met 
andere bronnen van inkomsten zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. 
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1e collecte 19  februari: S/ch/ng	de	Regenboog	
Stichting De Regenboog biedt aan kwetsbare mensen in Amsterdam opvang en 
structuur, gaat eenzaamheid tegen en versterkt het sociale netwerk. 
Ondersteuning van mensen in sociale armoede wordt gedaan met vrijwillige 
maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel 
meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens. 
Je kansen om maatschappelijk te slagen, zijn groter als je kunt profiteren van een 
sociaal netwerk. Gaat er iets mis in je leven (je verliest je baan, je gaat scheiden 
en moet je huis uit), dan kun je terugvallen op familie en vrienden. Je netwerk 
kan dan als vangnet fungeren in problematische tijden. Mensen zonder zo’n 
vangnet zijn op zichzelf aangewezen. Het risico neemt dan toe dat ze afglijden 
naar armoede, eenzaamheid en zelfs psychiatrische klachten of 
verslavingsproblematiek. Deze mensen hebben ook recht op hulp.  
De Regenboog wil er zijn voor die mensen. Voor mensen in (sociale) armoede. De 
Regenboog wil mensen verbinden, wil mensen motiveren en mobiliseren om zich 
in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot omdat iedereen recht heeft op een 
menswaardig bestaan: een dak boven je hoofd, drie gezonde maaltijden per dag, 
schone kleding en het gevoel dat je er niet alleen voor staat.  
Help mee, De Regenboog bestaat dankzij mensen die elkaar steunen. 

2e Collecte voor het 1e halfjaar 2023: Timon 
Timon, opgericht door de diaconieën uit de regio Utrechtse Heuvelrug, biedt al 
meer dan 30 jaar professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden.  
Daarnaast worden jongeren en jongvolwassenen verbonden met ‘het gewone 
leven’.  
Timon biedt ook pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. 
Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. 
Motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere 
of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan 
doen op Timon. Timon telt ruim 200 vrijwilligers die goede buur, gastgezin of 
maatje zijn. De forse problematiek van de jongeren maakt dat goede toerusting 
en coaching van de vrijwilligers essentieel is. Vrijwilligers mogen absoluut geen 
verlengde arm van de hulpverlening zijn. Bijdragen van de diaconieën zijn 
bestemd voor  toerusting en coaching van de vrijwilligers. 
Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden): 

NL85 RABO 0373 7093 58 
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Vanuit de diaconie. 
Noodoproep van Kerk in Actie voor de slachtoffers van de aardbeving! 
De collecte van 26 februari zal bestemd zijn voor dit doel. We hopen dat u 
meehelpt. 
Het geld zal worden overgemaakt op de rekening van kerk in Actie: 
NL89 ABNA 0457457457 
Uw diakenen. 

Vrijwilligers voor NieuwVogelsang 
Het woon- zorgcentrum NieuwVogelsang is op zoek naar vrijwilligers die in de 
ochtenduren ondersteuning willen verlenen. 
Het gaat hulp bij het ontbijt, het koffiemoment en de lunch.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Connie Blankestijn 
0625562810 
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Actie Kerkbalans 2023 

Colege van Kerkrentmeester 

Actie Kerkbalans 2023 
De toezeggingen voor Kerkbalans 2023 voor de kerk 
bedragen € 62.000. 
Dit is € 3.000 minder dan vorig jaar. 

Actie Kerkbalans 2022 
Helaas hebben ongeveer 18 adressen hun (gedeeltelijke) bijdrage voor 2022 
nog niet overgemaakt. Dit betekent dat er nog € 6.000 open staat. 
Vriendelijk verzoek om dit alsnog over te maken. 

Eind februari zal ik herinneringsbrieven rond brengen. 
NL82 RABO 0373 7408 40  t.n.v. Gereformeerde Kerk Leersum 
Namens het  College van Kerkrentmeesters, 
Derk Bretveld, boekhouder  

College van Diakenen 

Actie Kerkbalans 2023 
De toezeggingen voor Kerkbalans 2023 voor de diaconie 
bedragen  € 16.700. 
Dit is € 1.000 meer dan vorig jaar. 

Wij zijn blij en dankbaar voor dit resultaat. 
Namens de diaconie 
Nico de Jong, boekhouder 
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Eredienst 

Jeroen Venus stelt zich voor 
Even voorstellen. 
Komende zondag 12 februari hoop ik bij u voor te gaan in de dienst. Graag stel ik 
mijzelf even voor.  Mijn naam is Jeroen Venus en ik woon in Apeldoorn. Ik ben 45 
jaar, getrouwd met Naomi en wij hebben samen twee dochters van 19 en 15. 
Sinds 2,5 jaar werk ik voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Daarvoor ben ik 7 jaar ondernemer geweest en daarvoor heb ik 
gewerkt in het bedrijfsleven. Naast mijn werk en mijn gezin studeer ik ook al vele 
jaren - met veel plezier - theologie. Op dit moment ben ik halverwege mijn 
master gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) 
in Amsterdam. Over ongeveer 2,5 jaar hoop ik mijn master te hebben afgerond. 
Het is mijn verlangen om daarna een gemeente te mogen dienen.  
Jeroen Venus.” 

Opname viering 5 februari 
Door een vergissing is de opname van de viering van 5 februari niet op tijd 
begonnen maar de viering is wel opgenomen en staat op kerkdienstgemist, aan 
het begin missen er een paar minuten. 
Hans Neecke 

Autodienst 
12 februari: Elly Kamermans   0343-431494 
19 februari:   Nic. van Scherpenzeel 0343-456378 of 06 44956443 

Voorgangers de komende weken 
19-02-2023:  ds. Geertien Morsink 
26-02-2023:  ds. Lennart Heuvelman 
05-03-2023:  ds. Arend Altena 
12-03-2023:  ds. Evelyn Noltus 
19-03-2023:  ds. Lennart Heuvelman 
26-03-2023:  ds. Hans Breunese 
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Ontmoeten & Verdiepen 

17 februari    Film: Skies above Hebron 
Skies above Hebron is een 'coming of age' verhaal over drie jongens die te maken 
krijgen met fysieke en psychische obstakels in hun leven in het Palestijnse 
Hebron. 
De broers Amer en Anas houden duiven op hun dak in de Palestijnse oude stad 
Hebron. De vogels vliegen vrij rond, maar de broers worden continu in de gaten 
gehouden door Israëlische kolonisten en soldaten vanuit hun posten op de 
daken. De meer bedachtzame Marwaan woont tegenover een grote Israëlische 
nederzetting. Om thuis te komen moet hij dagelijks langs soldaten. Marwaan 
verzet zich tegen schendingen van mensenrechten in zijn buurt door conflicten 
te filmen. Lukt het de jongens om uit de problemen blijven? 
Acht jaar nadat  Esther Hertog  haar film/documentaire ‘Soldier on the roof’ 
vertoonde, keert zij in ons programma terug met deze opvolger. De filmmaakster 
is aanwezig om de film te voorzien van een introductie en na afloop vragen te 
beantwoorden. 
De film is te zien op vrijdag 17 februari in de Koningshof, Kerkplein 1, Doorn en 
begint om 19.30 uur. Entree € 6,- p.p. 

18 februari    Liedmiddag 
Voor iedereen die van zingen houdt. Onder de enthousiaste leiding van cantor 
Jandirk Pronk oefenen en zingen we op zaterdag 18 februari oude en nieuwe 
psalmen uit verschillende tradities. We zingen samen met de cantorij van de 
Johanneskerk en het koor van de geloofsgemeenschap St. Andries. De middag 
wordt afgesloten met een vesper waarin de ingestudeerde liederen met teksten 
en gebeden bij elkaar komen. Alleen de vesper bijwonen kan ook. We zingen van 
14.00-16.00 uur in de Johanneskerk, inclusief een koffie/thee pauze. De vesper is 
van 16.15-16.45 uur. De bijeenkomst is gratis. 
Hieronder vindt u een toelichting bij het programma van deze middag. 

20 februari    Christenen en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog  
Teun Monster, historicus, geeft op maandag 20 februari een lezing over de 
houding van de christelijke partijen en -pers tegenover het beleid dat de 
Nederlandse regering voerde in de periode van de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog. Welke rol speelden zij daarbij? Hoe is die houding te 
verklaren? Waarom kostte het Nederland zoveel moeite om ‘Ons Indië’ los te 
laten? En waarom zijn deze vragen voor veel mensen ook nu nog van belang? 
Johanneskerk 
Tijd: 20.00-21.45 uur   Entree: € 5,- p.p. 
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3 maart     Zijden sjaals beschilderen 
In deze workshop die gegeven wordt door Sabine Beekelaar op vrijdagmorgen 3 
maart gebruiken we zijdeverf, die zeer vloeibaar is en mooi glanst op de zijde. We 
kunnen met de druppeltechniek prachtige kleuren creëren en/of de kwast 
gebruiken voor abstracte effecten. Er ontstaan op die manier unieke sjaals. Er 
kunnen maximaal vier personen deelnemen. Graag een schort meenemen. De 
kosten zijn  
€ 15,- p.p. 
U i te r l i j k 20 februar i aanmelden v ia 
hiljelogtenberg@hotmail.com   
U krijgt bericht als u op de reservelijst komt te 
staan. 

Uitnodiging   
In de vastentijd, vanaf 22 februari, gaat Alain Verheij weer een veertig dagen 
durende mailserie beginnen. Schrijf je  hier  in en je krijgt elke ochtend een 
mailtje. Met Pasen stopt de mailserie weer vanzelf. 
Namens	de	commissie	O&V,	
Hilje	Logtenberg	van	der	Grient	

Psalmen, oud en nieuw uit verschillende tradities. 
Een	middag	zingen	en	luisteren	met	cantorij	en	Andrieskoor.	

De verschillende culturen waarbinnen het 
Christelijk geloof is en wordt beleden kennen 
een grote rijkdom aan vormgeving van de 
Psalmen. Zowel in woord als in muziek. 
Een beperkt deel van deze rijke diversiteit komt 
aan de orde tijdens de liedmiddag op 18 februari 
in de Johanneskerk. Deze liedmiddag vindt plaats 
in een samenwerking tussen de cantorij van de 
Johanneskerk en het Koor van de St. Andrieskerk. 
Psalmen en liturgische gezangen uit de 
Protestantse en de Rooms Katholieke traditie 
zullen met u ingestudeerd en gezongen worden. 
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Het is  ook een kans om een keertje in de keuken te kijken van de cantorij en het 
Andrieskoor. Hoe wordt er gerepeteerd en hoe wordt er gewerkt aan beter zingen 
van koor en gemeente. 

U maakt kennis met verrassende hoekjes in het Liedboek van de Protestantse 
Kerk Nederland. Daarnaast zingt u mee in een prachtig oud gezang uit de Bundel 
Gezangen voor Liturgie van de Rooms Katholieke Kerk. Ook de Iona-traditie komt 
tot uitdrukking  in een prachtige vreugdevolle versie van Psalm 150. Daarnaast 
een voorbeeld uit de bundel “Psalmen anders”. En dan hebben we nog zoveel 
moois niet in het programma voor deze liedmiddag kunnen stoppen, omdat er 
zoveel is en een middag zo om is.  

We nodigen u graag uit voor deze middag in de Johanneskerk op 18 februari. We 
sluiten de middag af met een korte vesper waarin Ds. Evelyn Noltus voor zal 
gaan. Ook als u alleen daarbij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom.  
Misschien vindt u het wel zó inspirerend, dat u na 18 februari mee wilt doen met 
een van beide koren. De deur staat ook daarvoor open! 
Ik hoop u te zien op 18 februari. 
Jandirk Pronk 
Cantor Johanneskerkcantorij. 
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Rondom de Johanneskerkgemeente 

Nieuws uit de Johanneshof 

Winter in de Johanneshof 
Winter is rust in de tuin. Afwachten in zekere spanning van wat er terugkomt van 
de planten die vorig jaar hebben gebloeid. Wat komt op van wat er gezaaid is. 
Wat komt op van de vele verwilderingsbollen die zijn gepoot, zoals narcissen, 
krokussen, holwortel, blauwe druifjes, anemonen, botanische tulpen en de wilde- 
of boshyacint. 
De rust in de tuin is schijnbaar. In de aarde wachten planten, bollen en zaden. 
Wachten op meer daglicht en warmere dagen. Op wat meer beschutte plekken 
zijn de vroege bloeiers al te zien, zoals krokussen, sneeuwklokjes, 
winterakonieten en helleborus (kerstroos). Insecten, zoals hommels, komen uit 
nesten in de aarde tevoorschijn als het buiten warmer wordt en gaan dan op 
zoek naar stuifmeel en nectar. 

Nu bomen en struiken nog niet uitlopen kan er nog geplant worden. 
In de Johanneshof zijn deze week drie grote struiken/ kleine bomen gepoot. Een 
gele kornoelje, een mispel en een zoete kers (prunus avium). Het zijn struiken die 
bloeien en vrucht dragen waardoor ze vogels en insecten van voedsel kunnen 
voorzien. 
U bent allen uitgenodigd voor ‘een rondje om de kerk’ in de Johanneshof.  
Kijken, in alle rust, wat er in de tuin gebeurt. 
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         foto’s Hans Neecke 
 
Het wachten op de lente in de wintertuin is mooi verwoord in het gedicht 
‘Februari’ van Paul Gellings. Uit dit gedicht twee strofen: 
Ward	Logtenberg	

Mijn	kalender	op	een	kier	gezet	
en	alvast	geroken	aan	
onzichtbaar	groen.	

Begraven	in	het	flets	gazon	
schopt	de	krokus,	wentelt	
zich	de	narcis.	
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Agenda 

18 februari 14:00 uur in de Johanneskerk (16:15-16:45 Vesper):  
Liedmiddag in de Johanneskerk 

Oecumenische verspers in de 40dagentijd 
19:30 tot 20:00 uur in de St Andrieskerk 
• 28 februari: Marcel Sarot, Diaken 
• 7 maart:      Joke Stahlie 
• 14 maart:    ds. Arend Altena 
• 21 maart:    Wies Sarot, pastoraal werker 
• 28 maart:    ds. Hans Breunese 

Informatie 

Bankrekeningen 
Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40 

Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 

Stuur uw berichten voor de website naar: 

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 

Nieuwsbrief 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor donderdag 23 februari 12.00 uur  
sturen naar e-mail: nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
Hans Neecke
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Liturgie Johanneskerk - 12 februari 10:00 uur 

Voorganger:   ds.Jeroen	Venus	
Organist:    Jan Spoel 
Ouderling:    Ineke Breunese 
Diaken:   Truus Visser 
Kindernevendienst: Marleen Overweel 
Lector:    Sjaak	Rodenburg	
Koster:    Derk Bretveld 
Beeld:    Jacques Claas 
Gastvrouw:   Nicolette van Scherpenzeel 

De	klokken	luiden–	de	kaarsen	branden	–	orgelspel:		
O Heer, mijn God, Gij koning van  
't heelal (ps 145) van Klaas Bartlema  

Welkom	en	a;ondigingen	

Moment	van	s?lte	

Drempelgebed	

we	gaan	staan	

Begroe?ng	
	 	
v.	De	Heer	zij	met	U	
a.	Zijn	Geest	in	ons	midden	



Bemoediging		

 
we gaan zitten 

Zingen 
Psalm van de Zondag: 
O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal (Liedboek 145: 1, 2 en 4) 

Kyrie: 
Kyrie eleison (Liedboek 301a) 

Gloria:  
Alle eer en alle glorie (Liedboek 305) 

Rondom de schriften 

Gebed van de Zondag 

Kindermoment 
Kinderen gaan naar de nevendienst: Geroepen om op weg te gaan (Lied 832) 

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 30:15-20 

Lied: 
Het woord dat U ten leven riep (Liedboek 316) 

Tweede Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 5:17-26 

Acclamaties op de lezingen: 
Ik geloof in God de Vader (Liedboek 340b) 
Uitleg en verkondiging 
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Lied: 
Inleidend orgelspel en daarna zingen wij Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn 
klacht  (Psalm 51:5) 

Gebeden en gaven 

Voorbeden 

Mededeling van de Diaconie  

Heenzending en Zegen 

(We gaan staan) 

Slotlied:  
Vervuld van uw zegen (Liedboek 425)


Zegen  
a: Amen (gezongen) 

Orgelspel 
Nun freut euch, lieben Christen gmein (L654) van  
Ernst Pepping 
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Verzoek om feedback 
Mijn naam is Jeroen Venus en vandaag ben ik uw voorganger. Op dit 
moment ben ik halverwege mijn masterstudie. Over een aantal jaren hoop 
ik predikant te kunnen worden. 


Naast mijn werk en studie probeer ik ervaring op te doen door voor te 
gaan en te preken. Voor mijn leerproces is het belangrijk om regelmatig 
feedback te krijgen. U zou me daar enorm mee helpen. Via een online 
vragenlijst kunt u mij feedback geven op deze dienst. De vragenlijst is 
volledig anoniem en het invullen kost u ongeveer 5 minuten. 


De vragenlijst is beschikbaar via deze website: bit.ly/feedbackjeroen. U 
kunt ook onderstaande QR-code scannen met uw telefoon.


Alvast bedankt voor het invullen!


Met vriendelijke groet, 
Jeroen Venus
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