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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN
Annulering ONLINE JdH-zangdienst

Door de ontwikkelingen
rondom het coronavirus
(o.a. de Britse mutatie) en naar
aanleiding van het advies dat
de PKN op 13 januari jl.
uitbracht, hebben wij helaas
moeten besluiten om de
ONLINE JdH-zangdienst van
17 januari jl. te annuleren.
Mooie bijdrage ter compensatie

Peter Kits, die medewerking
aan de ONLINE JdHzangdienst zou verlenen, is
alsnog naar Arnhem gekomen.
Samen hebben we een mooie
video-montage gemaakt
waarin Peter op het
kistharmonium van Johannes
de Heer speelt (Johannes de
Heer bespeelde dit
harmonium destijds tijdens de
tentsamenkomsten).
Daarnaast heeft Peter enkele
liederen uit de bundel van
Johannes de Heer gezongen.
Arend begeleidde hem hierbij
o.a. op ‘t Maarschalkerweerdorgel dat boven op het balkon
gesitueerd is.
KLIK HIER om de videomontage te bekijken!

Hij bedekt mij! ‘k Rust dan veilig,
in de schaduw van Gods hand. (JdH-6)
Mijn oog viel laatst op een (voor mij) onbekend lied uit de
bundel van Johannes de Heer, namelijk lied nr. 6:
1. Als de levensstormen woeden, rondom mij op zee of land,
dan zal ik mijn toevlucht zoeken, in de schaduw van Gods hand.
Refrein:
Hij bedekt mij! Hij bedekt mij! En geen kwaad komt ooit nabij mij.
Hij bedekt mij! ‘k Rust dan veilig, in de schaduw van Gods Hand.
Deze woorden raakten mij, in al hun eenvoud, vanwege de
actualiteiten. Een aardbeving in Indonesië, recentelijk de
bestorming van het Capitool in Amerika, beelden van
hongersnoden en vluchtelingenkampen, een wereldwijde
coronacrisis (met nieuwe mutaties van het coronavirus die nog
besmettelijker zijn), de val van het kabinet (door een schandaal
waar duizenden mensen gedupeerd door zijn) en ga zo nog
maar even door.
En dan de woorden van dit lied.
Troostend, kalmerend, maar ook verkeerd te interpreteren!
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Neem nu die zin: ‘…en geen kwaad komt ooit nabij mij’.
Recentelijk overleden twee gemeenteleden van een kerk in
Biddinghuizen. Zij verleenden medewerking aan
zangopnamen rond de Kerst en raakten ondanks alle goede
voorzorgsmaatregelen, samen met nog 8 anderen, besmet met
het coronavirus. ‘…en geen kwaad komt ooit nabij mij’. (?)
KOMENDE DATA Deo volente

18 april 2021
ONLINE JdH-zangdienst
Hervormde Gem. ‘De Rank’
Elden (gem. Arnhem) &
Prijs met Johannes de Heer
Houd verder vooral de agenda
op onze website in de gaten!
AANDACHT VOOR ELKAAR

Laatst kwamen wij Dick en
Marie op straat tegen. Enkele
weken geleden brachten wij
aan hun voordeur een
muzikale groet omdat Dick
herstellende was van het
coronavirus. Na ontzettend
zware weken vertelden ze ons
dat ze nu dagelijks buiten weer
een rondje lopen! Wij zijn
dankbaar dat de ‘stromen van
zegen’ waarover wij zongen
ook zichtbaar zijn geworden!
Verder zijn er de afgelopen
weken nog een aantal mensen
verrast met een muzikaal
bezoek aan huis.
Dan klonken daar opeens
vertrouwde melodieën uit een
orgeltje of ander instrument.
We houden contact, en…

Mijn eigen grootvader liep op dankdag 1981 met zijn vrouw
(mijn oma) naar de kerk. Een automobilist reed hem aan
waarbij hij overleed. ‘…en geen kwaad komt ooit nabij mij’. (?)
Het kwaad kan wel zeker nabij ons komen,… dat zien we ook
op talloze plaatsen in de Bijbel. Lees bijvoorbeeld het verhaal
van Job, waar ramp op ramp volgde, of denk aan Petrus die om
het volgen van Zijn Heiland gekruisigd werd.
Als ik deze zin zo lees ‘…en geen kwaad komt ooit nabij mij’,
dan doet me dat denken aan het Bijbelboek ‘Psalmen’.
Hoeveel psalmregels bevatten niet exact dit soort uitspraken?
Psalm 91: 5. De verschrikking van de nacht hoef je niet te
vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 6. noch de
pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat
midden op de dag. 7. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en
tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. (…)
Als we dit soort teksten letterlijk op ons eigen leven willen
‘plakken’, dan zijn we de Bijbel aan het overgeestelijken.
Want: natuurlijk worden ook wij misschien ziek en natuurlijk
wordt ons leven ook van alle kanten bedreigd. We zijn geen
teflon-christenen: mensen met een heel gladde geloofshuid
waardoor alle ellende van ons afglijdt en wij onaantastbaar
zijn. Je moet deze teksten geestelijk zien.
Als een loflied, als een lied van vertrouwen, te weten:
God is sterker dan al het geweld en alle leed op aarde!
Zoals Paulus zegt: Maar in dit alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan
overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden,
noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch
hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Rom. 8 : 38 - 39)
Dan kun je zingen:
Hij bedekt mij! Hij bedekt mij!
En geen kwaad komt ooit nabij mij. (ofwel: rooft mij ooit uit Zijn hand)
Hij bedekt mij! ‘k Rust dan veilig,
in de schaduw van Gods Hand!
Arend
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