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Daal als in tijden van ouds op ons 
neer, Heilige Geest.     JdH-28 (oude bundel) 
 

Pinksteren, we vieren het ieder jaar opnieuw.  
Zo ook 23 mei aanstaande. 
Laten we eens wat dieper in de betekenis en achtergronden 
van dit feest duiken: 
 

Met Pinksteren herdenken we de neerdaling van de Heilige 
Geest en het ontstaan van de christelijke kerk.  
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’ wat 
vijfig betekent. Pinksteren valt dan ook altijd op de vijftigste 
dag na Eerste Paasdag (en tien dagen na Hemelvaartsdag). 
Pinksteren ontstond uit het Joodse Wekenfeest (of Sjavoeot).  
Dit feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg 
Sinaï, toen God aan Mozes de tien geboden gaf.  
Christenen namen deze feestdag over, omdat ze een gelijkenis 
zagen met de neerdaling van de Heilige Geest.  
In beide gevallen was er een vereniging met God.

Tijdens Hemelvaart (we herdachten dit donderdag 13 mei jl.) 
ging Jezus naar Zijn Vader in de hemel. Hij beloofde Zijn 
leerlingen niet alleen (als wezen) achter te laten. “Ik zal Mijn 
Vader vragen u de Geest, de Trooster te sturen”.  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NIEUWSBERICHTEN 

  
In gesprek rondom het oude 

harmonium van Johannes de Heer 

Dominee Jos de Heer en het team van 
‘Prijs met Johannes de Heer’ 
bedachten destijds al eens dat het 
leuk zou zijn om elkaar te ontmoeten 
rondom het oude (kist)harmonium van 
Johannes de Heer. De coronacrisis 
gooide deze plannen in de vertraging.  
 
Nu zien we de vraagtekens in 
gedachten al boven jullie hoofden 
reizen: ‘er was laatst toch al een special 
rondom het orgeltje van Johannes de 
Heer?!’  Dat klopt!  
Dat was het kleine kistharmonium dat 
Johannes de Heer destijds schonk aan 
evangelist Jan Kits, die het werk voor 
de Tentzending voortzette toen 
Johannes de Heer daar te oud voor 
werd. Dit orgeltje is heden ten dage in 
het bezit van Peter Kits (een neef van 
oom Jan Kits).  
KLIK HIER om de special rondom dit 
orgeltje terug te kijken.  
 
Nu hopen we binnenkort naar 
Apeldoorn te reizen om daar ds. Jos 
de Heer opnieuw te ontmoeten.  
Deze keer in de kerk waar het andere 
kistharmonium van Johannes de Heer 
tijdelijk verblijft. Dit orgeltje werd 
destijds door Johannes de Heer 
veelvuldig gebruikt en is nu in het 
bezit van zijn achterkleinzoon ds. Jos 
de Heer. We hopen een mooie video-
montage te maken waarin we spreken 
over Johannes de Heer en waarin het 
kleine kistharmonium zal klinken. 
 
De exacte data waarop we één en 
ander hopen op te nemen en online 
aan kunnen bieden volgen nog, deze 
zijn op dit moment nog niet bekend.

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://youtu.be/3Zrfc4ma8hw
https://youtu.be/3Zrfc4ma8hw
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Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een huis. 
Opeens hoorden zij een stormgeluid en zagen zij vlammen 
boven hun hoofden verspreiden. Op dat moment wisten ze dat 
God hen de Heilige Geest had geschonken. Plotseling konden 
de volgelingen van Jezus in allerlei vreemde talen spreken en 
vertelden ze iedereen over Gods grote daden. Drieduizend 
mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan 
bij de leerlingen van Jezus, hetgeen gezien wordt als de 
geboorte / het ontstaan van de kerk.  
Je zou dus kunnen stellen dat we nu, in 2021, de negentien-
honderd-en-zeven-en-tachtigste verjaardag van de kerk vieren. 
 

En Gods Geest? Die is altijd bij ons gebleven! 
Het is dus niet zo dat we iedere keer opnieuw hoeven te 
vragen om de komst van de Heilige Geest. 
Waar we wel om mogen vragen, is om telkens opnieuw 
aangevuurd te worden door Gods Geest! Dit, zodat we met 
God verbonden blijven en zodat we getroost en geleid zullen 
worden. Wie kan ons beter Gods weg en de juiste richting 
tonen dan de Heilige Geest Zelf?!! 
 

Dat we op deze wijze mogen toeleven  
en uitzien naar het komend Pinksterfeest!

Pinkster video-clip 
 
 

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!’  
 

De inzendtermijn van thuis-opnamen is verstreken en de 
montage van alle beelden is in volle gang! 
 

In dit lied bezingen we het ontstaan van het Pinksterfeest  
(dat Gods Geest neerdaalde over Jezus’ leerlingen terwijl zij 
wachtend waren in de opperkamer) én we zingen biddend: 
‘Zend het vuur neer, zend het vuur neer, zend het vuur des 
Geestes neer!’  
Dit zingen we verlangend, in de wetenschap dat Gods Geest al 
onder ons is: een gebed om aanvuring, hernieuwing, inspiratie! 
 

Deo volente verschijnt de video-montage Eerste Pinksterdag 
op ons YouTube-kanaal. We zullen jullie die dag ook mailen, 
zodat dit Pinksterlied niet aan jullie voorbijgaat!  
Bidden en zingen jullie mee om meer van Gods Geest?! 
 

Vriendelijke groet, team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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PMJDH-MAGAZINE  

Momenteel wordt er weer hard 
gewerkt aan een nieuw ‘Prijs met 
Johannes de Heer-Magazine’.   
Psalm 100 (JdH-26) staat deze keer 
centraal: ‘Juich de HEER toe, heel de 
aarde, dien de HEER met vreugde!’  
 
Ds. Jos de Heer hoopt de inleiding te 
verzorgen, er is aandacht voor OPEN 
DOORS en zo zijn er nog een aantal 
interessante bijdragen en interviews! 
 
Het magazine verschijnt naar 
verwachting rond 21 juni, dan vangt 
de zomer aan. 
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KOMENDE DATA  Deo volente

 

21 mei 2021 
Zang en Getuigenis in Zorgcentrum 
Bethanië te Ede. 
Heilssoldaten Leger des Heils & 
Prijs met Johannes de Heer 
 

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

Houd verder vooral de agenda op 
onze website in de gaten!

Arend

https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
https://youtu.be/3YghKKKdUhU
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
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