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O Gij, mijn troost en blijde hope, 
laat mij niet langer in mijn smart. 
                                                                JdH-595 
 

Onlangs kochten we in Dokkum, in christelijke boek- en 
cadeauwinkel ‘De Boektiek’, voor ‘Prijs met Johannes de Heer’ 
de vlag van HOOP (zie afbeelding hierboven).  
De tekst, in combinatie met de afbeelding van een regenboog, 
bracht mij in gedachten terug naar de sticker die ‘Agapè’ in 
1982 uitbracht en die vroeger op de achterruit van de Opel 
Kadett van mijn ouders geplakt zat: ‘ER IS HOOP’. 
 

De grafische uitvoering is 
anders, de boodschap blijft 
ongewijzigd! En het is waar: 
zo lang wij onze ogen richten 
op Jezus, is er hoop! 
Hoop:  
Hij leidt ons door dit leven! 
Hoop:  
Omdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’ 
Hoop: 
Omdat Hij ons vrije toegang geeft tot God!

�1

NIEUWSBERICHTEN 

  
PRIJS MET JOHANNES DE HEER 

sinds april 2017 actief 

Op vrijdagavond 28 april 2017 vond 
onze aller-eerste activiteit plaats: een 
(op persoonlijke titel) georganiseerde 
JdH-zangdienst in de Willibrorduskerk 
in Arnhem (Molenbeke). 
Daarmee is, achteraf bekeken,  
ons project eigenlijk ‘geboren’. 
Sindsdien volgden er veel aanvragen, 
vanuit verschillende kerken, of wij een 
Johannes de Heer-zangdienst konden 
komen verzorgen. Ook ontstonden er 
andere activiteiten zoals ‘zingen 
rondom het kampvuur’, verschillende 
online-activiteiten en de activiteiten 
vanuit de ‘Combi Zanggroep’ (i.s.m. 
het Leger des Heils korps Arnhem) en 
onze eigen tak ‘Aandacht Voor Elkaar’. 
Volgend jaar hopen we ons eerste 
lustrum te vieren, binnen de 
mogelijkheden die er dan zijn.  
De eerste voorbereidingen zijn van 
start gegaan zodat we, zo de HEER wil 
en wij leven, volgend jaar (op welke 
wijze dan ook) ons vijfjarig bestaan 
met jullie kunnen vieren! Reserveer 
alvast 29-4-2022 (avond) in je agenda! 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KOMENDE DATA  Deo volente

 

23 mei 2021 -  Pinksteren 
De Pinkster-videoclip komt online! 
‘Prijs met Johannes de Heer’ e.a. 
 

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://onzetaal.nl/taaladvies/lustrum/
https://onzetaal.nl/taaladvies/lustrum/


2021   #4 www.prijsmetjohannesdeheer.nl april 2021

Johannes de Heer lied 595 (voor de meesten iets minder 
bekend dan lied 595a ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen,…’)  
vangt aan met: 
 

O Gij, mijn troost en blijde hope,  
laat mij niet langer in mijn smart; 
mijn hart en ziel staan voor U open,  
kom, Jezus, wonen in mijn hart.  
Gij lust des hemels, vreugd’ der aarde,  
en God én mens, Gij morgengloed,  
kom, dierb’re Zonne der genade, 
geef licht, geef warmte in mijn gemoed.         (A.J. Hoogenbirk) 
 

Nu de coronacrisis ons ‘gewone leven’ al een jaar lang sterk 
onder druk zet, en er vanuit deze crisis meerdere dreigingen 
op de loer liggen (gezondheid / economie / onrusten / e.a.),  
is de ‘ER IS HOOP-boodschap’ wellicht actueler dan ooit! 
 

Licht wordt (extra) zichtbaar in de duisternis. 
Als wij, zoals JdH-lied nr. 827 dat beschrijft,  
‘als kaarsjes, brandend in de nacht’ mogen zijn,  
dan stralen wij iets uit van hét Licht: Jezus Christus!  
 

Dat we ieder persoonlijk, ‘in ons klein hoekje’, een lichtje 
mogen zijn: een teken van HOOP,… en dat ook de activiteiten 
van ‘Prijs met Johannes de Heer’ (online én LIVE) lichtpuntjes 
mogen zijn en verwijzers naar Hem Die ons HOOP geeft: 
Jezus Christus. Dat is ons gebed! 
 

>>> Voor diegenen die de vlag van HOOP ook willen kopen,  
    dat kan online via: https://www.dekker.frl/vlag-van-hoop 

Hemelvaart & Pinksteren 
 

Met het Paasfeest achter ons,  
leven we toe naar Hemelvaart & Pinksteren.  
 

Met Pinksteren hopen we opnieuw een video-clip te 
presenteren, zoals destijds JdH-41 ‘Er is vreugde!’  
Deze keer een Pinksterlied uit Glorieklokken (nr. 545)  
‘Zend het vuur neer, zend het vuur des Geestes neer!’  
 

Achter de schermen wordt er door teamleden van  
‘Prijs met Johannes de Heer’ en door andere medewerkenden 
hard gewerkt aan thuis-opnames en aan de montage.  
 

KLIK HIER voor meer info en om eventueel mee te doen! 
 

Vriendelijke groet, team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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HET JDH-LIED VAN… 

In onze rubriek ‘Het JdH-lied van,…’ 
komt iedere keer iemand aan het 
woord die vertelt wat zijn of haar 
favoriete JdH-lied(eren) is / zijn. 
KLIK HIER om de rubriek te bezoeken. 
Vind je het leuk om aan deze rubriek 
mee te werken? Laat ons dat weten 
via: info@prijsmetjohannesdeheer.nl 

WIJDEKERK KEURMERK 

Op onze website staat sinds kort het 
WIJDEKERK keurmerk. 
 

’Prijs met Johannes de Heer’ is 
interkerkelijk actief. De individuele 
kerkelijke gemeenten waar wij komen 
denken soms verschillend over 
bepaalde onderwerpen.  
Dat respecteren wij. 
 

Vanuit ons project focussen wij graag 
op hetgeen ons verbindt (ons geloof 
in Jezus Christus) en voelen wij ons 
geïnspireerd door Psalm 150 vers 6: 
‘Alles wat adem heeft, loof de HEER!’ 
Die lofzang houden wij graag gaande 
met ’n ieder die daarin aan wil sluiten. 
 

Wij (als projectgroep ‘Prijs met 
Johannes de Heer’) kijken daarin niet 
naar individuele factoren als kerkelijke 
achtergrond, geslacht, geaardheid, 
leeftijd, enzovoorts: 
iedereen is welkom tijdens onze 
activiteiten!  
 

Met het WIJDEKERK keurmerk 
onderstrepen wij dat. 

GEBED 

O Heiland, stil dan mijn verlangen 
naar Uwe komst, Uw zaligheid; 
met ootmoed wil ik U ontvangen, 
mijn hart en ziele zijn bereid. 
‘k Wil, Heer, Uw liefdedienst mij wijden 
met hart en leven, ziel en zin. 
O laat mij maar Uw troost genieten, 
o Jezus, kom Gij bij mij in.  

Arend

JdH-595:3

https://prijsmetjohannesdeheer.com/het-johannes-de-heer-lied-van/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/het-johannes-de-heer-lied-van/
https://kerkliedwiki.nl/Op_U,_mijn_Heiland,_blijf_ik_hopen
https://kerkliedwiki.nl/A._J._Hoogenbirk
https://www.dekker.frl/vlag-van-hoop
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pinkster-videoclip/
https://youtu.be/3YghKKKdUhU
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pinkster-videoclip/
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