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Multimedia / interactieve bijdragen
Dit digitale magazine zit boordevol verrassingen!
Natuurlijk hopen wij dat de bijdragen op zichzelf al als verrassend worden ervaren
maar daarnaast zijn er ook interactieve links verstopt.
Elke keer als woorden blauw en onderstreept zijn weergegeven kan erop geklikt worden.
Het betreﬀende stukje tekst wordt dan begeleid door een bijdrage op internet
(zoals een muzikale video of iets dergelijks).
Wij wensen jullie allen veel lees-, kijk-, en luisterplezier!

2

INLEIDING

’t SCHEEPJE ONDER JEZUS’ HOEDE
1.’t Scheepje onder Jezus' hoede
met de kruisvlag hoog in top,
neemt, als arke der verlossing,
allen, die in nood zijn op.
refrein:
Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand voor oog.
2. Zonne, bied dat scheepje uw glanzen,
koeltjes, stuwt het zacht vooruit;
golven, steunt gebed en psalmzang
met uw zilv'ren maatgeluid.
3. Arme zondaar, zie de kruisvlag
wapp'rend langs de oceaan:
weet, de Heer is in het scheepje,
kom! neem uw verlossing aan.
slotrefrein:
Dies rijst een lied tot God omhoog,
ruist vol een dankakkoord:
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand voor oog.
Rembrandt van Rijn - storm op het meer van Galilea
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Ons levensschip in de storm
Iets langer dan een half jaar geleden schrokken we wakker.
De storm van het ‘normale’ leven kwam half maart binnen enkele dagen tot stilstand.
Scholen, musea, restaurants, sportvoorzieningen, kerken en noem maar op:
alles dicht en niemand wist hoe het verder zou gaan.
Het is bizar dat we nu nog steeds in die situatie zitten en niet echt weten waar we aan toe zijn.
Door die stilte kan het zomaar gebeuren dat we de innerlijke storm meer dan anders
gewaar worden en dat we het gevoel krijgen aan ons lot over gelaten te worden,
en er paniek en angst ontstaat.
In het evangelie staat zo’n verhaal over de storm waarover het lied van ’t scheepje gaat.
…toen begon het hard te stormen, de golven sloegen over de boot en de boot begon
vol water te lopen. Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen.
De leerlingen maakten hem wakker en riepen:´Meester, doet het u niets dat wij vergaan?’
Jezus werd wakker en zei tegen de zee: ‘Rustig! Wees stil!’
En de wind ging liggen en er kwam een serene stilte.
‘Waarom zijn jullie zo bang, hebben jullie geen geloofsvertrouwen?’… (Marcus 4,35-41)
Het bodemloze leven en Gods macht in Jezus' woord
In het 209 meter onder de zeespiegel liggende meer konden plotselinge valwinden tegen
zonsondergang de golven gevaarlijk hoog doen opzwepen. Maar hier is meer in het spel dan
alleen een beetje noodweer, hier draait het om de angst voor het onzekere leven dat steeds
bedreigd wordt. Voor de antieke mens is de zee de plaats van de demonen en de machten van
chaos en dood, die het voortdurend gemunt hebben op mensen en die zomaar en plotseling
kunnen inbreken in ons leven, zoals we nu door een wereldwijd virus worden geplaagd.
In de bedreiging van wilde wateren en stormen ervaarden de antieken niets minder dan de
bedreiging van het leven zelf. Daarin uit zich een intense angst voor het bodemloze leven,
waar de grond onder de voeten weggeslagen wordt, waar vroegere zekerheden nietszeggend
lijken, waar je heen en weer geslingerd wordt omdat je geen vaste greep op het leven hebt en
de chaos dreigt in te vallen. Dat is nu niet anders, behalve dan dat velen in onze samenleving
de illusie koesteren dat we het leven in de hand kunnen houden, dat we in controle zijn. Dat is
de illusie van de ‘maakbare samenleving’, die voor velen op dit moment ontmaskerd is en ons
werpt in de chaos van de storm.
We zullen moeten aanvaarden dat we het nu ‘niet weten’ hoe het zal gaan en ten aanzien van
dit virus een tijdje in onzekerheid verkeren. We doen wat we kunnen en denken te moeten
doen. maar ook dan: weten doen we het niet, het leven is en blijft ondoorgrondelijk.
Daarom is dit nu zo’n inspirerend verhaal. Jezus slaapt tijdens de storm. Het is net alsof Hij er
even niet is, net nu ze Hem zo nodig hebben, en dan word je bang dat er niemand is die voor
je zorgt of zich jouw lot aantrekt. Er is even afstand, je wordt even op jezelf teruggeworpen en
dan komt het aan op vertrouwen. Vanwege de maatregel van de ‘sociale afstand’ is er
(afgezien van echte noodgevallen) nu even geen directe zichtbare hulp aanwezig zoals je
elkaar normaal ziet en spreekt en er ook kerkelijke activiteiten zijn die je steunen en inspireren.
Maar die hulp is er wel, ook al ‘slaapt’ ie nu even. Want Jezus blijkt vol vertrouwen in God, die
alles in de hand heeft, zijn leerlingen ook deze situatie gerust te stellen. Dat betekent niet dat je
niet ziek kunt worden of dat niets naars je zal overkomen, maar wel dat je het vertrouwen hebt
dat ten diepste je leven gedragen wordt door God. Zo is het ook met de verbondenheid met
elkaar. Ook al zullen we elkaar even niet kunnen ontmoeten en bijeen komen, we zijn
verbonden als ‘lichaam van Christus’. Vertrouw daarop.
De grond die losgewoeld is door de eraan voorafgaande parabel van het zaad, de openheid
om echt te horen, wil hier ingezaaid worden met vertrouwen. Als het water tot de lippen komt,
hebben we het gevoel dat we er moederziel alleen voor staan. Geen panische reacties, zoals
hamsteren, maar liever de ziel voeden met vertrouwen. We redden het alleen in vertrouwen op
deze Verborgene, die niet afwezig is, maar slaapt, zoals het zaad in de akker in het verhaal van
Marcus 4 hiervoor, en zoals het dochtertje van Jaïrus in het verhaal van Marcus 5 hierna. Het
zal opstaan. Af en toe heb je het visioen van de rust en stilte waarin er een gebed kan
opklinken even nodig om de weg in dit vertrouwen voort te zetten. Het inspireert Hem te
volgen in vertrouwen dat Hij de machten beheerst, ook in de onzekere storm en donkerte van
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het leven en de geschiedenis. Wees niet bang, maar ‘voed het oud vertrouwen weder’ om het
in taal van vroeger te zeggen (oude berijming psalm 42 vers 3 en vers 7).
Zo komt er hopelijk stilte in je storm, zodat je niet ten onder gaat in paniek of depressie, maar
dat je door deze crisis je leven opnieuw vindt en dat we samen een nieuwe start maken een
bijdrage te leveren onze wereld gezonder, rechtvaardiger, duurzamer en vooral liefdevoller te
maken.
Een meditatie
Het beeld van Jezus in het schip in de storm blijft mij goed doen en is mij tot steun en
inspiratie. Rembrandt van Rijn heeft het in 1633 geschilderd. Ook hij kende de stormen van het
leven. Ik neem u graag mee in een stille meditatie. Kijk eens naar dat beeld van Rembrandt (zie
de afbeelding op pagina 3) en ga er rustig voor zitten, adem rustig, ontspan wat en kijk met
Rembrandt mee, die ook zelf in het schip zit, bij Jezus, in zijn blauwe jasje. Kijk ook eens naar
de verschillende reacties van de andere leerlingen in het schip.
Iedereen reageert weer anders. Kijk naar de golven en de wind.
Neem de tijd om dit schilderij goed te bekijken en word je gewaar van wat je aandacht trekt,
ga daar met je aandacht naar toe en blijf daarbij, kijk wat het je brengt.
Kijk naar dat wat jou raakt in dit beeld. Vraag aan je zelf wat het is, onderzoek het voelend en
denkend en zoek in je zelf wat er met je gebeurd is in deze dagen en hoe dat mogelijk oude
wonden of trauma’s triggert.
Ik vertel wat het mij persoonlijk brengt. Mij treft vooral de persoon in het licht.
Hij staat niet alleen in het licht, Hij gééft licht in dit duister van zijn leerlingen, die Hem nodig
hadden en wakker gemaakt hebben. Dat kun je dus doen, in het “niet-weten”.
Hulp wakker roepen. Jezus zit daar in alle rust en stilte.
Ook Hij “weet niet”, maar vertrouwt op zijn Vader, de Schepper van hemel en aarde.
Voor mij vormt dat het rustpunt, dat mijn ziel goed doet en mijn hart weer opent.
Ik vind in die zee van licht rondom Jezus een plek in me waar de windstilte is, waar de hemel
zich spiegelt in het donkere water, waarin het nu lichter wordt.
Denk alleen niet dat dit direct effect heeft, dat die zee en die storm in je opeens tot rust komt
en dat je dat onmiddellijk gaat ervaren. Zo gaat dan niet, althans niet bij mij.
Je mag blij en dankbaar zijn als dat op spaarzame momenten zo is, ‘zien, soms even’.
Probeer ook niet rustig krampachtig rustig te worden. Dan zit je in het ‘moeten’ en dat levert
dan nog meer stress op. Aanvaard in de eerste plaats de storm die er gewoon is, buiten en
binnen in je en ‘omarm de storm’, zo is het leven nu eenmaal, dat is mijn leven in het hier en
nu. Vraag je jezelf of hoe je daar in staat, mag het er zijn?
Pas daarna kan er iets positiefs groeien. Want die storm is niet alles, er is ‘meer tussen hemel
en aarde’ en in de diepten van je eigen ziel. Zoals op het beeld van het schip, is er ook een
plek van licht, rust, vertrouwen en hoop. Kun je dat een beetje zien wanneer je met
aandachtige blik naar Jezus kijkt? Kun je dan enige rust en ruimte in je ziel ontwaren?
Kun je dan tot op zekere hoogte ook genieten van het leven, ondanks en te midden van de
dreigingen? Hopelijk komt er dan een aanvankelijke overgave en ben je een beetje beter
bestand tegen de onzekerheid en kan je het ‘niet-weten’ uithouden en verdragen.
Zorg voor jezelf door de nodige rust en stilte, zorg voor je ziel en voor die van je naaste!

Jos de Heer
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OP REIS MET ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’
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Foto’s: Karinthië (Oostenrijk) & Gardameer (Italië)
KLIK HIER om de video te bekijken
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“Aandacht Voor
Elkaar”
-PRIJS MET JOHANNES DE HEER

Zoals wij eerder al op onze website en Facebookpagina
vermeld hebben, startte de Rijksoverheid (NL) op 6 oktober
2020 met de campagne ‘Aandacht Voor Elkaar’.
Tot het einde van het jaar zullen er activiteiten georganiseerd
worden waarin stilgestaan wordt bij elkaars verhaal,
bij elkaars verdriet maar ook bij de positieve initiatieven die in
deze coronacrisis ontstaan.
Ook ‘Prijs met Johannes de Heer’ is eerder dit jaar al gestart
met activiteiten die in het teken stonden van
‘Aandacht Voor Elkaar’.

Met Pasen (april 2020) trokken wij er met de accordeon op uit om op verschillende adressen
bekende Johannes de Heer-liederen te gaan spelen.
Liederen over genade, over Jezus’ kruisoﬀer, over hoop en eeuwig leven!
Ook verzorgden wij extra online bijdragen:
-Johannes de Heer-liederen vanaf de waterkant
-ONLINE Kerkdiensten / Internet-uitzendingen
-e.a.
Recentelijk hebben wij getracht om mensen uit onze achterban (die door omstandigheden niet
op vakantie konden) met ons ‘mee te laten reizen’ door in het buitenland foto’s te maken en daar
bijpassende JdH-liedteksten bij te plaatsen. Uit de vele reacties die daarop volgden, op onze
Facebookpagina, bleek hoezeer dit initiatief gewaardeerd werd.
Tijdens deze coronacrisis (nu JdH-zangdiensten met een groot publiek geen doorgang kunnen
vinden) ontstond bij ons ook de wens om met onze achterban in contact te blijven.
Enerzijds doen we dat normaliter al door onze maandelijkse, korte nieuwsbrieven, maar we
wilden meer bij kunnen dragen en meer kunnen delen. Uit die wens is ons ‘Prijs met Johannes
de Heer-Magazine’ ontstaan. De positieve reacties op onze eerste uitgave hebben ons
aangemoedigd om met dit PMJDH-Magazine door te gaan!
Voor de komende tijd hebben we ons credo enigszins uitgebreid!
Eerder was dat: ‘Prijs met Johannes de Heer’ (…te lezen in de trend van:
‘Prijs met ons de Heer’),… waaraan nu is toegevoegd: ‘en heb Aandacht Voor Elkaar’.
Daarmee geven we invulling aan Matteüs 22 vers 37 tot en met 39 waar Jezus zegt:
‘Heb God lief boven alles en je naaste als
jezelf!’
‘Aandacht Voor Elkaar’,…
Wij hebben de aftrap eerder al gedaan
(en we verbinden er geen einddatum aan)!
Zo hopen we met elkaar op weg te zijn en
te blijven: in Hem verbonden!

Meer informatie:
https://www.aandachtvoorelkaar.nl
https://prijsmetjohannesdeheer.com/
pastoraat/
En KLIK HIER voor onze promo-video
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EEN AANTAL TEAMLEDEN AAN HET WOORD
Ik ben lid van het PMJDH-team:

FRANK

…omdat ik eigenlijk al sinds de oprichting verweven ben met het project.
In eerste instantie ging ik mee naar de diensten om wat hand- en
spandiensten uit te voeren.
In de loop van de tijd werden die hand- en
spandiensten steeds uitgebreider omdat de diensten ook steeds meer
vorm kregen.
Inmiddels is mijn ‘hoofdtaak’ het filmen van de diensten
(let wel: het monteren van de diensten wordt tot op heden nog steeds
door Arend gedaan).
Daarnaast zou ik mezelf vooral ‘manusje van alles’ noemen want ik val in
daar waar nodig: van het uitdelen van de programmaboekjes tot het
voordragen van gedichten: mij kun je alles vragen!
Ik doe het met plezier omdat ik de samenstelling van het team erg leuk
vind en het project iedere vrijwilliger laat ‘shinen’ in hetgeen waar hij/zij
goed in is, met als grootste doel: het grootmaken van onze God!

...omdat ik het heerlijk vind om samen muziek te maken. De liederen van
Johannes de Heer zijn eenvoudig en blijven goed in je geheugen hangen.
Als ik ze samen met anderen heb gespeeld en gezongen dan komen de
liederen in de loop van de week terug in mijn geheugen waardoor ik de
waardevolle teksten weer in mijn hoofd hoor.
Hierdoor ervaar ik rust, bemoediging en de nabijheid van God.
Dit helpt mij om mijn geloof niet alleen op zondag te beleven maar de hele
week door.

ANNEMARIE

JUDITH

…omdat ik nu iets meer dan een jaar geleden gevraagd ben om deel uit te
maken van het team.
Ik heb er best wel even over na moeten denken om ‘ja’ te zeggen op deze
uitnodiging, omdat ik een nogal bezig bijtje ben. Uiteindelijk heb ik JA
gezegd en daar heb ik nog nooit spijt van gehad. Ik maak graag deel uit
van een groep die met elkaar muziek maakt tot eer van God.
De liederen van Johannes de Heer spreken mij erg aan. Ondanks dat ze al
oud zijn, zijn de liederen nog steeds heel toegankelijk en kan ik er heel erg
van genieten.
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UIT HET DAGBOEK VAN JOHANNES DE HEER
(JEZUS’ EIGEN WOORDEN - 1941)
“En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil!”

— Markus 4 vers 39 - Herziene Statenvertaling
Lezen: Markus 4 vers 35 tot en met 41
Als Jezus Zich met de Zijnen in de avond heeft
ingescheept, om naar de overzijde te varen,
begeeft Hij Zich naar het achterschip, om in de slaap uit
te rusten van de vermoeienissen van die dag.
Gelijk veelal na zonsondergang, steekt plotseling een
storm op en bedreigen hoge golven het scheepje met de
ondergang.
Terwijl de duivel zich overdag openbaart in de
vijandschap van de Farizeeën, (zie: Markus 3 vers 20 - 30)
doet hij dat in de nacht door natuurcatastrofen.
Jezus slaapt, dus kan hij zijn spel spelen,
maar de Mensenzoon, Die behoefte heeft aan slaap,
is tevens ook de Zoon van God, Die over water en wind gebiedt.
Maar, nu gebiedt Hij niet alleen,… ‘Hij bestraft’ en dat bewijst dat er een satanische toeleg
gepleegd werd.
Door de majesteit van Zijn Woord werd de wind stil, evenals de bezetenen toen Jezus de
duivelen uit hen verdreef.
Christus, Die de Zoon van God (dé Schepper der natuurelementen) is, heeft ook als Mensenzoon
de macht te gebieden en te bestraffen.

“de Mensenzoon is
tevens ook de
Zoon van God”

Johannes de Heer

-JOHANNES DE HEER

10

UIT HET LEVEN GEGREPEN
’Ik wil zingen van mijn Heiland’ (JdH-657)
Ik zat eind 2018 in het hospice achter de piano en zette in: ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’…
We waren in het hospice omdat we daar een muzikale groet en een pastoraal bezoek brachten aan
de moeder van een teamlid van ‘Prijs met Johannes de Heer’.
Opeens zag ik vanuit mijn ooghoek een kleine vrouw op haar pantoﬀels naar binnen schuifelen.
Ze had pretoogjes, knikte naar me en ging aan één van de tafels zitten.
‘Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij!’
Terwijl we dit met elkaar zongen, wiegde de kleine mevrouw mee op de melodie.
Meezingen deed ze niet.
Toen ons bezoek ten einde liep, en de meeste mensen weer terug naar hun kamer waren,
kwam de kleine mevrouw opeens naar me toe met een roos in haar hand.
‘Hallo, ik ben Sophie en ik heb deze roos voor je meegenomen omdat je zo mooi voor ons zong!
Dank je wel jongen!’
Toen Sophie mij de roos overhandigde fluisterde ze: ‘…ik kan nergens naartoe om iets te kopen,
dus ik heb ‘m uit die vaas daar gepikt, maar ik zal ‘m wel terugbetalen straks!
De liederen die jullie zongen vond ik prachtig. Ik kon ze niet meezingen, want ik ben van huis uit
Rooms Katholiek, maar het gaat over dezelfde God: Vader, Zoon en Heilige Geest!’
De roos van Sophie hangt gedroogd en wel op het kantoortje van ‘Prijs met Johannes de Heer’.
Het laatste nieuws dat ik over Sophie vernam destijds was dat ze in het hospice dusdanig
opknapte dat er van een aanstaand overlijden geen sprake meer was. Daarom verhuisde Sophie
naar een verpleeghuis.
Nu, twee jaar later, weet ik niet
of Sophie nog onder ons is.
Maar als ze het tijdelijke
voor het eeuwige verwisseld
heeft, dan zingt ook zij nu
vast van haar Verlosser!
Want Sophie had gelijk:
Hij is en blijft dezelfde God,
de God die Sophie herkende
in onze liederen.
Daarom blijf ik zingen,
van mijn Heiland en Verlosser!

Arend
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EEN BIJDRAGE VANUIT DE ‘COMBI ZANGGROEP’
Zondag 4 oktober jongstleden mochten wij weer een zanguur verzorgen bij hospice Rozenheuvel
in Rozendaal. Dit hospice is van het Leger des Heils en in het verleden kwamen wij daar ook al een
aantal keren om een zanguur te verzorgen. Het artikel op de vorige pagina ging daar ook over.
Zodra de ‘Combi Zanggroep’ een zanguur verzorgt is er ruimte voor:
-persoonlijke ontmoeting
-gebed
-(samen)zang
-muzikale bijdragen
-een gedicht
-etc.
Deze keer moesten we het zangmoment geheel anders organiseren en uitvoeren,
ten gevolge van de coronacrisis waarin we ons bevinden.
Daarom hebben wij het zanguur vanuit de tuin aangeboden, waarbij de gasten van het hospice
vanuit hun kamer meeluisterden (door een geopende tuindeur) en enkele mensen die daartoe in
staat waren hebben het zanguur meebeleefd vanaf het terras dat aan hun kamer grenst.
We mochten door de liederen, gebed, muzikale bijdragen en een gedicht hoop, troost, perspectief
ofwel uitzicht bieden hetgeen in ons slotlied passend werd samengevat met de woorden:
‘In het holle van Zijn hand, in het holle van Zijn hand,
o hoe veilig zijn Gods kind’ren, in het holle van Zijn hand!’
KLIK HIER om de video-montage van dit zanguur te bekijken.

De Combi Zanggroep
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LIEDEREN EN HUN ACHTERGROND (1)
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,…
(JdH-256) originele titel: When upon life’s billows you are tempest tossed

1. Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
2. Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer,
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal ’t harte zingen en de zorgen vliên.

Johnson Oatman Jr. 1856 - 1922

3. Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed,
weet, uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.
4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
REFREIN:
Tel uw zegeningen, één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Johannes de Heer 1866 - 1961

…………………………………………………………………………………………………………
De schrijver van dit lied is Johnson Oatman Jr. (een lekenprediker die meer dan 3000 gezangen
schreef) en de componist van de melodie is Edwin Othello Excell.
Dit lied is vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands door J. Naber.
De Bijbelteksten waarnaar verwezen wordt zijn:
-Psalmen 40 vers 5
-1 Tessalonicenzen 5 vers 16
-Efeziërs 1 vers 3
Het lied is vanaf de 1e uitgave (1905) opgenomen in de Zangbundel van Johannes de Heer.
De Evangelische Liedbundel en de Liederen van het Leger des Heils hebben alleen het refrein.
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Meester, hoe kunt Gij zo slapen!
LIEDEREN EN HUN ACHTERGROND (2)
Meester, hoe kunt Gij zo slapen! (JdH-757) is de vertaling, op naam van Johannes de Heer,
van Master, the tempest is raging van Mary Ann Baker op een melodie van Horatio R. Palmer.
Mary Ann Baker was lid van de Baptistenkerk en woonachtig in Chicago, Illinois.
Zij was een actieve werker in de ‘Temperance-beweging’ en de auteur van verschillende hymnes
en ‘temperance-liederen’. Haar meest populaire hymne: ‘Meester, hoe kunt Gij zo slapen!’ werd
in 1874 geschreven op verzoek van Dr. Horatio R. Palmer, die van haar verschillende liederen
verlangde over de onderwerpen van een serie zondagsschoollessen voor dat jaar .
Het thema was: "Christus houdt de storm stil". In hetzelfde jaar werd de tekst van Mary Ann op
muziek gezet door Dr. H.R. Palmer en vervolgens publiceerde hij het lied in zijn ‘Songs of Love
for the Bible School’. Het lied is ook te vinden in andere collecties, waaronder I. D. Sankey's
‘Sacred Songs’ and ‘Solos’ (Londen, 1881).
KLIK HIER voor een uitvoering van dit lied door een groot koor in Zuid Afrika
KLIK HIER voor een mooie versie uit 1999 van ‘the Gaithers’
KLIK HIER voor een vierstemmige a capella uitvoering
KLIK HIER voor een uitvoering van dit lied door Mannenzanggroep Sion
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PRIKBORD
Gezocht:
Een doos met Johannes de Heer-zangbundeltjes…
Heeft u / uw gemeente nog ergens een doos vol oude
zangboekjes staan en gebeurt hier niets meer mee?
Mogen wij ze eventueel gebruiken?
Mail dan naar: info@prijsmetjohannesdeheer.nl
Gezocht:
Een klein opklapharmonium /
kistorgeltje.
TIP ons via:

Tijdens de coronacrisis
eventueel ‘in andere vorm’
mogelijk en later weer
voluit en zoals u het van
ons gewend bent.

info@prijsmetjohannesdeheer.nl
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HET JOHANNES DE HEER LIED VAN…

Naam: Truus Wijnveen
Leeftijd: 82 jaar
Kerkelijke achtergrond: opgegroeid in de Gereformeerde Kerk
nu, als Heilssoldate, lid van het Leger des Heils
Reactie ingestuurd: 25 september 2020
Als je naar de lijst met 1011 Johannes de Heer-liederen kijkt,
welk Johannes de Heer lied spreekt jou dan het meeste aan?
Nummer 803 - ‘Geef de Heiland ’t roer in handen,…’
Ik denk dat deze woorden mij ertoe hebben gebracht om op 23-jarige leeftijd belijdenis van mijn
geloof te doen in de Gereformeerde Kerk.
De meeste, vaak jongere broers en zussen, hadden dat allang gedaan. Ik heb er veel langer
over moeten nadenken!
Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen van Johannes de
Heer?
Vroeger, als kind, leerde ik de liederen van Johannes de Heer thuis en op school.
Bij ons, in de Gereformeerde Kerk in Ede, kwamen regelmatig militairen vanuit de kazernes de
dienst bijwonen. Die militairen moesten de eerste zes weken op de kazerne blijven;
ze mochten dan niet naar huis. De dominee vroeg regelmatig of er mensen waren die,
na de dienst, enkele militairen mee naar huis wilden nemen voor een zondagmiddag in de
huiselijke sfeer.
Dan gebeurde het regelmatig dat wij (wij waren thuis al met z’n elven) samen met enkele
militairen rondom het orgel Johannes de Heer-liederen zongen.
Heerlijk om zo met elkaar te zingen!
Johannes de Heer overleed in 1961. Jij was toen 24 jaar.
Heb jij iets meegekregen van zijn leven, activiteiten, radio-uitzendingen, enzovoorts?
Ik bezocht wel tentsamenkomsten van het Leger des Heils,
maar eigenlijk niet die van Johannes de Heer.
Daar hoorde ik ook niet echt iets over.
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In de Johannes de Heer-liederen nemen 2 thema’s een belangrijke plaats in:
1. De persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof dat Jezus Christus ook jou vrijmaakt.
2. De verwachting van Jezus’ wederkomst.
Hoe kijk jij naar deze thema’s?
‘Persoonlijke bekering’ vind ik altijd een lastig onderwerp omdat ik dan denk:
“wanneer was dat bij mij dan?”
Ik heb het geloof van thuis uit meegekregen, iets waar ik mijn ouders nog altijd erg dankbaar
voor ben, en dat geloof is eigenlijk mijn hele leven met mij verweven gebleven.
Dat vind ik een grote rijkdom!
Zonder de Gereformeerde Kerk (van die tijd) af te willen vallen, was alles nogal ‘zwaar’ en
‘ernstig’ van aard; de dominee preekte regelmatig ‘hel en verdoemenis’ om ons er maar goed
van te doordringen dat het wel een ernstige zaak was en dat je wel gered moest worden.
Toen ik steeds vaker de samenkomsten van het Leger des Heils ging bezoeken (iets wat mijn
ouders, met name mijn vader, niet toejuichten) leerde ik meer een God van liefde kennen.
Toen ik de liederen van het Leger des Heils hoorde (die overigens veel overeenkomen met
Johannes de Heer-liederen) klapperden mijn oren voor mijn gevoel! Was dit mogelijk?!
Niets ten nadele van de 150 psalmen (die zijn ook mooi maar die werden bij ons op hele noten
gezongen) klonken de liederen van het Leger des Heils vrolijk.
Deze liederen waren eenvoudig, puur, recht vanuit het hart.
Dat raakte mij (en dat raakt me nog steeds!)
Ik ben binnen het Leger des Heils eigenlijk een blijer christen geworden.
De verwachting van Jezus’ wederkomst is voor mij een actueel thema: daar zie ik naar uit!
Ik vind de wereld soms zo slecht worden, dat ik bid:’…laat de Here Jezus nu maar komen!’
Wat zou je eventueel tot slot nog willen zeggen, wat in de eerdere vragen nog niet naar
voren is gekomen:
Ik vind het ‘Prijs met Johannes de Heer-project’ mooi!
Fijn dat jullie dit doen en hier zoveel tijd in investeren.
Er zijn nog altijd heel veel mensen die deze liederen erg kunnen waarderen en de JdHzangdiensten zijn telkens weer mooi!
1. Geef de Heiland ’t roer in handen
van uw aardse levensschip;
Hij zal veilig u doen landen,
Hij kent elke rots en klip.
Zij uw scheepje groot of klein,
laat de Heiland Stuurman zijn.
Zij uw scheepje groot of klein,
laat de Heiland Stuurman zijn.

3. Blijf toch rustig Hem geloven,
richt bij ’t felste stormgedruis
’t hart omhoog, het oog naar boven;
daar bracht Hij reeds velen thuis.
Hoe ook alles donker schijn’,
laat de Heiland Stuurman zijn.
Hoe ook alles donker schijn’,
laat de Heiland Stuurman zijn.

2. Hoe ook stormen mogen woeden,
laat het roer stil in Zijn hand;
Hij zal in ’t gevaar behoeden,
Hij brengt veilig u aan land.
Beeft g’ ook al van angst en pijn,
laat de Heiland Stuurman zijn.
Beeft g’ ook al van angst en pijn,
laat de Heiland Stuurman zijn.

4. Veel gevaar bedreigt het leven,
maar het grootst’ is als ‘k niet stil
alles aan Hem overgeven
en ook zelf nog sturen wil.
Daarom, Heiland, houd mij klein
en wil Gij maar Stuurman zijn.
Daarom, Heiland, houd mij klein
en wil Gij maar Stuurman zijn.
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GLORIEKLOKKEN & JOHANNES DE HEER
‘Lichtstad met uw paar’len poorten’, ‘Staand op de beloften van mijn Heer en God’,
‘O welk een wond’re Verlosser’,… liederen uit de bundel van Johannes de Heer, toch?!
NEE! Deze liederen komen uit de bundel ‘Glorieklokken’.
Wat is het verschil, wanneer ontstond de bundel ‘Glorieklokken’ (ten opzichte van de bundel
van Johannes de Heer) en wie nam het initiatief tot het samenstellen van de bundel
‘Glorieklokken’?
We duiken er eens in!
In 1904 vond er in het Britse Wales een opwekking plaats.
Van deze opwekking (ook wel ‘herleving’ genoemd) sprongen vonken over naar andere delen
van de wereld.
Zo ontving Johannes de Heer in februari 1905 een visioen, tijdens zijn bezoek aan Wales.
De tekst: ‘…Ik zal ze op vlotten van over-de-zee voeren….en gij zult het wegnemen; gij zult ook
Mijn wil doen dat gij Mijn huis spijze geeft’ (een tekst die hem al langer als een dringende
opdracht aanvoelde) werd hem in Wales opnieuw getoond waardoor het hem duidelijk werd dat
hij de eerder in Londen ontdekte bundel ‘Victory Songs’ mee naar Nederland moest nemen om
de liederen daar te vertalen en ze aan te bieden voor huisgezin en samenkomsten.
De liederen in de bundel van Johannes de Heer waren in eerste instantie een verzameling
psalmen, gezangen, gospels (waaronder Sankey-liederen), hymnes, zondagsschool-liederen en
een aantal liederen van het Leger des Heils.
In latere uitgaven, werden sommige liederen verwijderd of juist toegevoegd.
En dan verschijnt daar bij sommige liederen opeens de naam van Zr. M.A. Alt.
In de JdH-muziekbundel is haar naam onder andere terug te vinden bij de bekende liederen:
13. Ik wandel in het Licht met Jezus
47. Jezus gaat heden voorbij
54. Hoor, Jezus noodt u: kom tot het feest!
De meerderheid van de liederen zijn door Zr. Alt zelf vertaald, vaak erg vrij.
De meesten uit het Engels, maar ook een aantal uit het Duits. Zij putte daarbij uit een groot
aantal verschillende bundels. Daarbij springt het grote aantal liederen geschreven of gebundeld
door Haldor Lillenas eruit. De originele Engelse liederen zijn vaak moeilijk te traceren omdat
vaak alleen op een vermelding van een bundel waar het lied uitkomt moet worden afgegaan.
De liederen in deze bundels zijn vaak nog niet vrij van auteursrechten en op internet zijn dan
vaak alleen titels / beginregels en bij elk lied eventueel een dichter / componist aangegeven.
Als dan de Nederlandse- en Engelse titel nogal afwijken, zal de verbinding maar moeilijk
gevonden kunnen worden.
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Wie is deze Zuster Margaretha Adriana (Margot) Alt?
Margot werd geboren in Den Haag op 22 augustus 1883
(Johannes de Heer was toen 17 jaar).
Zij was een Nederlandse dichteres en zendelinge.
Op 19-jarige leeftijd vertrok Margot naar Nederlands-Indië.
Ze werkte op Java als kindermeisje en verpleegkundige.
Toen God Margot’s hart raakte, wilde ze zich als zendingszuster
inzetten voor de armen.
In de jaren daarna werkte Zr. Alt op Midden-Java tussen de
animisten, waar ze niet alleen zorgde voor zieken en weeskinderen
maar waar ze ook het Evangelie verspreidde en gemeenten stichtte.
Aanvankelijk behoorde Zr. Alt tot de Zevendedags Baptisten,
maar rond 1920 stapte zij over naar de pinksterbeweging.
Binnen die kringen kreeg zij een leidende rol.
Zr. Alt wilde als kind graag zangeres worden. Haar muzikale aanleg nam ze mee in haar
zendingswerk. Overal waar ze kwam richtte ze zangkoren op en leerde ze mensen zingen.
Ten behoeve daarvan vertaalde ze liederen in het Javaans en -meer nog- maakte ze liederen in
het Nederlands. Rond 1923 (20 jaar nadat de eerste zangbundel van Johannes de Heer
verscheen) bracht Zr. Alt anoniem haar eerste bundel(tje) uit, zodat niet zij,
maar God de eer zou krijgen.
Toen anderen dezelfde liederen gingen uitgeven onder hun eigen naam, besloot ze haar naam
alsnog te verbinden aan de bundels van ‘Glorieklokken’.
Er verschenen 10 delen die in 1962 samengevoegd werden tot één complete bundel.
Ondanks de zegeningen die er plaatsvonden ondervond Zr. Alt voortdurend tegenstand in haar
leven. Sinds ze was gedoopt gebruikte ze geen medicijnen tegen malaria meer (omdat dat naar
haar mening zou betekenen dat ze geen vertrouwen in God had).
Ook kreeg ze veel te maken met de verdrukking door de Japanners, die haar zelfs ter dood
veroordeeld hadden. Op het laatste moment werd zij echter bevrijd uit haar dodencel.
Pas vijf maanden voor haar overlijden vertrok Zr. Alt naar Nederland en ook daar getuigde ze vol
vuur van haar geloof. Op 22 maart 1962 (een jaar na het overlijden van Johannes de Heer die op
16 maart 1961 overleed) overleed zij in Arnhem op 78-jarige leeftijd.
Een week voor haar overlijden schreef zij nog haar voorwoord voor de volledige bundel uit 1962:
"Met grote blijdschap en dank aan God zien wij de volledige bundel Glorieklokken verschijnen.
Wij voegen er enige liederen van onze hand bij. Reeds twee malen mocht de bundel een herdruk
beleven; thans worden de tien afleveringen in een band het zingend publiek aangeboden.
Enorm veel werk is aan deze uitgave vooraf gegaan, waarvan Broeder J.E. van den Brink, de
redacteur van "Kracht van Omhoog" wel het leeuwendeel voor zijn rekening kreeg.
Ons hart is vervuld van dankbaarheid tot onze Heer en Heiland, die onze eenvoudige liederen tot
heden toe op zo'n treﬀende en genadevolle wijze wilde zegenen aan honderden harten in kerken
en huisgezinnen. Indien jonge mensen erdoor opgewekt worden tot 's Heren dienst, zondaren
tot bekering komen en eenzame, bedroefde zielen er vertroosting door mogen ontvangen, zal
onze moeite ruimschoots beloond zijn. Zo ga nu deze bundel de wereld in, begeleid door veel
gebeden. Moge hij onder Gods genade een rijke zegen brengen in deze tijden van opwekking,
tot eer van Hem, de Schoonste uit tienduizend, de Schepper van hemelse vreugde en zang.
Halleluja.
Ik heb een nieuw lied, een wondervol lied
Ik heb een nieuw lied in mijn hart,
En 'k zing nu zo blij: het oude is voorbij!”
Arnhem, 15 maart 1962 Zuster. M. A. Alt
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Is ‘Glorieklokken’ een typische zangbundel voor de pinkstergemeenten?
Nee.
Dr. Miranda Klaver schrijft hierover:
Een aantal liederen heeft wel een specifiek pinksterkarakter door het benadrukken van de doop
met de Heilige Geest, maar het merendeel van de Glorieklokken-liederen is - net zoals de liederen
in de zangbundel van Johannes de Heer - te categoriseren als het genre van zogenoemde
‘gospelsongs’.
‘Gospelsongs’ zijn liederen die onlosmakelijk verbonden zijn met verschillende
opwekkingsbewegingen die gepaard gingen met het uitbrengen van nieuwe liederen zoals de
hymnes van de gebroeders Wesley (tweede helft van de 18e eeuw) en de liederen van de singer /
songwriter Ira Sankey een eeuw later.
Een selectie van Sankey’s liederen, meer dan 1200 (!) is zowel in de Johannes de Heer bundel als
in ‘Glorieklokken’ opgenomen.
Deze ‘gospelsongs’ onderscheiden zich duidelijk van het oﬃciële kerklied omdat ze in de eerste
plaats bedoeld waren voor opwekkings- of evangelisatiesamenkomsten: het taalgebruik was
eenvoudig en de muziekstijl toonde sterke overeenkomsten met de populaire muziek van die tijd.
De vijf meest voorkomende thema’s in ‘Glorieklokken’:
1. De bekering
2. Het kruis
3. Heiliging
4. Wederkomstverwachting
5. De pinksterervaring (de doop of vervulling met de Geest)
Lees het volledige artikel van Dr. Miranda Klaver op:
https://mklaver.files.wordpress.com/2010/10/parakleet-glorieklokken-2013-1.pdf

Leuk om te weten
Na de tweede wereldoorlog werden de zangbundel van Johannes de Heer en ‘Glorieklokken’
zelfs samengevoegd tot één uitgave, de zogenoemde ‘combi-bundel’.
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Prijs met Johannes de Heer MAGAZINE
copyright © 2020 Prijs met Johannes de Heer
website: www.prijsmetjohannesdeheer.nl
Reageren, vragen of opmerkingen via:
info@prijsmetjohannesdeheer.nl
Via dit mailadres kunt u zich ook gratis
abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief.

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk,
fotokopie, geluidsband, elektronisch
of op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van
‘Prijs met Johannes de Heer’.
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