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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

UITGELICHT
Het Zoeklicht
Zoals de meesten van u zullen
weten, richtte Johannes de
Heer in 1919 ‘Het Zoeklicht’
op.
Het gelijknamige tijdschrift,
dat ook sinds 1919 door de
organisatie wordt uitgegeven,
was eigenlijk een voortzetting
van het in 1897 door J. de Heer
opgerichte maandblad
‘Maranatha, De Heer komt!’
Maandblad voor allen,
die den Heere Jezus in
onverderfelijkheid liefhebben.
Ja ja,… dat klinkt nogal!
Het tijdschrift ‘Het Zoeklicht’ is
‘gewijd aan het onderzoek der
Schriften en de Tekenen der
Tijden’.
Daarbij hangt men o.a. het
chiliasme aan: het geloof in
een Duizendjarig vrederijk.
Als u op de bovenstaande link
klikt, dan ziet u welke
verschillende theorieën
hierover rondgaan.
Inmiddels is Johannes de Heer
al 59 jaar overleden.
‘Het Zoeklicht’ wordt altijd nog
aan zijn naam /
gedachtengoed gelieerd,
al vragen wij ons af of dat
geheel terecht is.
(z.o.z.)

Foto: teamlid Eline (gitaar) en haar zoon Boaz (panfluit)

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer.
Zondagmiddag 18 oktober jongstleden klonk,
tijdens het ONLINE JdH-zanguur vanuit de Gereformeerde
Kerk in Kootwijk, het volgende lied:
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn,
de Heer zal als een muur, rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit,
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.

(JdH-963)

Dit lied werd ten gehore gebracht tijdens het ‘kindermoment’,
maar de tekst / de boodschap is voor volwassenen van dezelfde
waarde!
Te weten dat we niet bang hoeven te zijn,
ook nu de storm in ons leven tekeer gaat t.g.v. de coronacrisis.
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In hoeverre kun je ‘de koers’ en
‘de inhoud’ van een magazine
nog verbinden aan een
persoon die zich niet meer kan
uitspreken (hetzij voor of tegen
ingenomen standpunten)?
Vanuit ‘Prijs met Johannes de
Heer’ houden wij ons vooral
bezig met de zangbundel
(dus met de liederen) van
Johannes de Heer.
Op de vraag ‘hoe wij als
PMJDH tegen ‘Het Zoeklicht’
aankijken’ moeten wij in
eerlijkheid antwoorden dat
sommige activiteiten /
bijdragen ons aanspreken
maar dat andere zaken /
standpunten binnen
‘Het Zoeklicht’ niet aansluiten
op onze Bijbelse interpretatie
en visie.
Het grootste verschil is daarin
naar onze mening dat
‘Het Zoeklicht’ zich regelmatig
lijkt te presenteren als zijnde
‘dé partij die op alle fronten dé
juiste visie heeft’ terwijl wij
vanuit PMJDH juist waarde
hechten aan ‘het met elkaar in
gesprek zijn’, ‘het met elkaar
van gedachten wisselen’.
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Over ‘die storm waar ons levensscheepje in verzeild kan raken’
scheef ds. Jos de Heer zijn inleiding voor ons eerstvolgende
‘Prijs met Johannes de Heer - Magazine’ dat eerdaags uitkomt.
Het thema van dit magazine is:
’t Scheepje onder Jezus’ hoede.
Wij hopen en bidden dat de bijdragen in dit magazine tot
troost, bemoediging en opbouw mogen zijn!
Klik HIER om te luisteren naar het lied:
‘Je hoeft niet bang te zijn!’ waarin Boaz
zijn debuut-optreden met zijn panfluit heeft!

Activiteiten:
Er zijn, t.g.v. het
coronavirus, een aantal
activiteiten geannuleerd:
6 november zou de Combi-Zanggroep zingen tijdens de
weeksluiting in Huize Oosterwolde in Velp.
8 november zouden we een Johannes de Heer-zangdienst
verzorgen in de Gereformeerde Kerk van Holten.
20 november zouden we een Johannes de Heer-zangavond
verzorgen in de Hervormde Bethelgemeente van Den Bosch.
Houd vooral de agenda op onze website in de gaten om te
zien welke activiteiten er zoal worden ingepland en waar
(en hoe) deze plaatsvinden.

Er is maar één Bijbel, dat is
waar! Maar er zijn zoveel
verschillende interpretaties
over zoveel verschillende
onderwerpen,…

Op ons YouTube-kanaal plaatsen wij ook regelmatig nieuwe
video’s, zodra wij weer een activiteit hebben mogen uitvoeren.

Daarnaast,
de doelstelling is anders:

Team ‘Prijs met Johannes de Heer’

‘Het Zoeklicht’ onderzoekt de
Schriften en de Tekenen der
Tijden.
‘Prijs met Johannes de Heer’
zet zich ervoor in om de
lofzang gaande te houden.

Dit was het voor nu!
Met vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst,

SPREUK
Wees nooit bang om een ONBEKENDE toekomst
te leggen in de handen van een BEKENDE God.

Corrie ten Boom
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