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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN
AFSCHEID VAN 2 VOORGANGERS
Onlangs is binnen twee Arnhemse
kerkgenootschappen bekend
geworden dat de voorganger
aankomende zomer de overstap
maakt naar een andere gemeente.
Vanuit de Oud-Katholieke St.
Willibrordus-parochie van Arnhem
vertrekt pastoor Joke Kolkman naar
Egmond aan Zee.
Vanuit het Leger des Heils korps
Arnhem vertrekt korpsofficier Marja
van den Ham naar korps Almelo.
Wij hebben vanuit ‘Prijs met Johannes
de Heer’ fijn samengewerkt met
beiden en wensen Joke en Marja de
zegenbede toe zoals deze staat
weergegeven in Johannes de Heer
lied nr. 519:
De Here zeeg’ne en behoede u.
De Heer doe Zijn aanschijn over u
lichten en geev’ u vrede.
De Heer zal uwe uitgang en ingang
bewaren, van nu aan tot in alle
eeuwigheid. Amen. Amen.

O, laat mij nooit vergeten Heer
hoe Gij Uw liefde toont. (Doopsgezind lied)
Onlangs namen we vanuit ‘Prijs met Johannes de Heer’ een
oud Doopsgezind lied opnieuw op.
De aanleiding hiervoor was een verzoek dat wij binnenkregen
van een man uit Friesland, wiens vrouw zeer ziek was door het
coronavirus. De vraag luidde: ‘mogen we, als mijn vrouw komt
te overlijden, uw uitvoering van dit lied gebruiken tijdens de
uitvaartplechtigheid? Het lied betekent veel voor ons.’
Het lied vangt aan met de woorden:
Ik voel de winden Gods vandaag; vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is ’t en zwaar van schuim, maar ‘k hijs ’t en hoop op heil!
Want Christus Zelf, als stille gast, reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf ‘k uit te gaan, op wilde, hoge zee!

KOMENDE DATA Deo volente
18 april 2021 geannuleerd
JdH-zangdienst ‘De Rank’ &
‘Prijs met Johannes de Heer’
Houd verder vooral de agenda op
onze website in de gaten!

Kort nadat wij het lied hadden opgenomen, gemonteerd en
verstuurd kregen wij bericht dat zondag 28 februari
jongstleden deze zo zieke vrouw is overleden.
Op 5 maart werd onze videomontage getoond tijdens de
uitvaartplechtigheid.
Vandaag, vlak voordat ik deze nieuwsbrief schreef, realiseerde
ik mijzelf dat het derde couplet van dit lied exact aansluit bij
deze lijdenstijd / veertigdagentijd:
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O, laat mij nooit vergeten Heer, hoe Gij Uw liefde toont.
Doe mij bedenken, hoe Gij wreed, met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag - en weer mijn zeilen hijs,
nu ‘k voel de winden Gods vandaag, leid Gij mij op mijn reis!
Die verwijzing naar de doornenkroon deed mij weer denken
aan de filmopnames die wij vrijdag 12 maart jl. maakten in de
Bonifatiuskerk van Elden (gem. Arnhem).
In verband met de ‘ONLINE Paaszang 2021’ namen wij onder
andere Johannes de Heer lied nummer 562 op:
‘Jezus Uw Naam zij d’ hoogste eer’ (de melodie van dit lied
komt haast exact overeen met het hierboven genoemde lied
uit de Doopsgezinde traditie.)
En wat zegt couplet 5 van lied 562 ons?

Vanuit de Rijksoverheid is er een
boekwerk gemaakt naar aanleiding
van de eerder gehouden (en op de
website gepubliceerde) interviews.
KLIK HIER om het boekwerk in te zien:
‘Prijs met Johannes de Heer’ staat op
pagina 10 en 11.

GLORIEKLOKKEN
Binnen ons project gaan we de
komende tijd ook meer aandacht
besteden aan liederen uit de bundel
‘Glorieklokken’.
Geheel aansluitend op onze
projectnaam bedachten we de leus:

Prijs met Johannes de Heer
&
Luid de Glorieklokken!
Meer hierover kunt u lezen via:
www.luiddeglorieklokken.nl

GEBED
O grote Christus, eeuwig licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht,
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
al schijnt geen zon, al licht geen maan.
Bescherm ons in de bange tijd,
van zielsverzoeking en van strijd;
laat nooit de boze vijand toe,
dat hij ons enig’ hinder doe.

Tot aan mijn laatste ademtocht, zal ‘k zingen Hem ter eer.
Die door Zijn dood verzoening wrocht, mijn Heiland en mijn Heer!
Geen and’re pleitgrond hebben wij, niets maakt naast Hem ons vrij:
het is genoeg, dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij!
Dat couplet zou het getuigenis kunnen zijn van het echtpaar
voor wie wij het oude Doopsgezinde kerklied mochten
opnemen. God leidde deze vrouw op haar laatste reis,
zoals Hij haar (en ook ons) ons hele leven wil leiden.
Dat die woorden, die hier zo vanuit twee liederen
samenkomen, ons mogen vergezellen op weg naar Pasen:
O, laat ons nooit vergeten Heer, hoe Gij Uw liefde toont:
doe ons bedenken hoe Gij wreed, met doornen werd gekroond.
Geen and’re pleitgrond hebben wij, niets maakt naast Hem ons vrij:
het is genoeg, dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij!
Arend
Wat kunt u van ons verwachten rond Pasen:
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al benoemden:
er komt weer een nieuw PMJDH-Magazine aan!
Omdat er in deze editie enkele Paasbijdragen zijn opgenomen
brengen we het magazine niet op 21 maart uit, dat is wat vroeg,
maar op 27 maart (een dag voor Palmpasen).

O, Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’,
o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk,
o Geest, zend Uwe troost ons neer,
drieënig God, U zij al d’ eer!

Op Stille Zaterdag (3 april 2021) wordt ’s avonds de
ONLINE Paaszang 2021 gepubliceerd op ons YouTube-kanaal.

JdH-546 / KLIK HIER (onze uitvoering)

Vriendelijke groet, team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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