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God, mijn God, zal mij behoeden,  
God houdt voor mijn heil de wacht.  
 
 

Johannes de Heer lied 105 vangt aan met de woorden: 
 

Zoek eerst het koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid 
en dit alles ontvangt u bovendien. Halleluja!    
 

Deze woorden worden ons niet zomaar ingegeven,  
zij komen van Jezus zelf!  
In Mattheüs hoofdstuk 6 vers 33 lezen we deze woorden van 
Jezus:  
‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,  
dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’  
Direct daarna (in vers 34) geeft Jezus nog een wijze levensles!  
Het zijn de woorden, die ook in de bovenstaande afbeelding 
worden weergegeven:  
‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,  
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.  
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’  
 

Dat de bovenstaande woorden ons mogen bemoedigen  
én ons de goede (denk)richting mogen wijzen!
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CORONAVIRUS  

Het virus dat in december 
2019 China trof, duikt 
inmiddels overal ter wereld op. 
Inmiddels draagt dit virus de 
naam Coronavirus COVID-19. 
 

Klik HIER voor de RIVM-pagina  
 

GEANNULEERD 

  

Vanwege het coronavirus en 
de maatregelen die het RIVM 
in verband daarmee heeft 
afgekondigd, komt de 
Johannes de Heer zang- en 
benefietavond t.b.v. 
‘Christenen voor Israël’ (die 
gepland stond voor 
vrijdagavond 20 maart a.s.) te 
vervallen. 
 
Ook ons zangbezoek aan 
hospice Rozenheuvel in 
Rozendaal, dat gepland stond 
voor vandaag, komt te 
vervallen.

NIEUWSBRIEF 
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
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Video ter bemoediging 
Nu veel mensen, ten gevolge van het coronavirus, meer dan 
anders aan huis gebonden zijn, hebben wij een speciale video-
montage gemaakt ter bemoediging. 
Een montage met liederen vol hoop en vertrouwen  
en ook het eerder genoemde Bijbelgedeelte uit Mattheüs 6 
komt voorbij. 
 

Wil je deze video bekijken? Klik HIER 
 

Of via de volgende link:  
https://www.youtube.com/watch?v=o5SwObz_ywk  
 
Ons Youtube-kanaal 
Er zijn weer nieuwe video’s toegevoegd op ons  
Youtube-kanaal.  
Wij hopen dat ook hier bemoediging van uit mag gaan! 
 

KLIK HIER om naar ons Youtube-kanaal te gaan 
 
 

Combi Zanggroep 
Ons zangbezoek aan hospice Rozenheuvel (dat gepland stond 
voor vandaag) is vanuit het hospice afgezegd.  
Dit aan de hand van de voorzorgsmaatregelen die, in verband 
met het coronavirus, worden getroffen.  
Ons eerstvolgende zangbezoek stond gepland voor 3 april 
aanstaande, in Huize Oosterwolde in Velp. 
Nu alle maatregelen van het RIVM tot 6 april van kracht zijn, 
zullen we ook dat bezoek moeten annuleren. 

Mocht je, in de nabije toekomst, voor iemand een huisbezoek 
met zang, een gedicht en / of persoonlijk gebed willen 
aanvragen, dan kan dat via:  
combi.zanggroep@gmail.com   
 
Tot slot 
We hopen elkaar binnenkort weer te mogen begroeten.  
We bidden God, dat het coronavirus (dat ons belemmert en 
bedreigt) spoedig zal verdwijnen.  
Vanaf dat moment hopen wij ook onze activiteiten in het 
openbaar weer uit te kunnen voeren. We zien er naar uit!

Met vriendelijke groet,  
Team ‘Prijs met Johannes de Heer’ 
 
 
 

        Ga met God en Hij zal met jou zijn!
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KOMENDE DATA  
 

(onder voorbehoud) 

12 april 2020 / 10:00 uur 
Paasdienst met JdH-liederen 
Gereformeerde Kerk 
Beatrixlaan 2, Harskamp 

19 april 2020 / 19:00 uur 
JdH-zangdienst 
Herv. Gem. ‘De Rank’  
Huissensedijk 10, Elden (Arnhem) 

15 mei 2020 / 19:30 uur 
JdH-zangavond 
BETHEL 
Emmaplein 17, Den Bosch 

 

Meer info in onze online AGENDA  
 
 
 

GEBED 

  

Trouwe God, 
 

Uw Zoon Jezus Christus leert ons 
om eerst te zoeken naar Uw 
koninkrijk. Dan ontvangen we al 
het andere bovendien! 
 

Help ons, door Uw Geest, om ons 
geen zorgen te maken voor de 
dag van morgen, maar ons te 
richten op het hier en nu. 
 

Bevrijd ons van de angst en 
vervul ons met Uw vrede! 
 

Vergeef ons onze schulden 
en houd ons vast in de 
genade van Uw Zoon 
en onze Heer: Jezus 
Christus.  AMEN 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