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O zee van Gods liefde, 
zo peilloos en wijd.    JdH-202 (oude bundel) 
 

Binnen het Leger des Heils wordt het vaak gezongen,  
omdat het hun stichterslied is: 
 

O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd. 
Verlossing, zo grenz’loos, voor mij hier bereid.  
O vloed van genade, zo rijk en zo vrij,  
gij stroomt toch voor allen (3x) - stroom ook over mij! 
 

In de eerdere zangbundels van Johannes de Heer (in eerdere 
uitgaven) was dit lied in de index terug te vinden onder 
nummer 202. Helaas is het in latere uitgaven verdwenen. 
 

Dit lied vat eigenlijk zowel ons geloof als de activiteiten van 
‘Prijs met Johannes de Heer’ in een notendop samen.  
Wat geloven wij, waarover zingen wij en wat getuigen wij? 
 

Wij geloven en bezingen dat Gods liefde voor ons zo groot is, 
zo oneindig groot: als een zee, zo peilloos en wijd!  
Wij geloven en bezingen dat er voor ons verlossing bereid is, 
door Jezus Christus: een vloed van genade, rijk en vrij! 
Deze stroomt voor allen,…. en wij bidden: ‘zo ook voor mij!’  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UITGELICHT psalm 150 

  

INSTRUMENTEN IN DE KERK 
Regelmatig stuiten we op 
discussies over ‘welke 
instrumenten er al dan niet 
mogen klinken in de kerk’.  
Een onnodige discussie.  
Psalm 150 (in de Bijbel!) 
spreekt voor zich: 
 

1. Halleluja! 
Loof God in Zijn heiligdom, 
loof Hem in Zijn machtig 
hemelgewelf. 
2. Loof Hem om Zijn machtige 
daden, loof Hem om Zijn 
geweldige grootheid. 
3. Loof Hem met geschal van 
de bazuin, loof Hem met luit 
en harp.  
4. Loof Hem met tamboerijn en 
reidans, loof Hem met 
snarenspel en fluit. 
5. Loof Hem met helder 
klinkende cimbalen,  
loof Hem met luid klinkende 
cimbalen. 
6. Laat alles wat adem heeft de 
HEERE loven. Halleluja!  
 

Snarenspel = harp, gitaar e.a.  
Cimbalen = metaal slagwerk  
Bazuin = trompet e.a. 
Fluit = dwarsfluit, panfluit e.a.  
 

Het orgel? Dat staat niet in de 
Bijbelse psalm 150 vermeld. (!) 
Maar we horen het graag!  😉  

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

ArendKLIK HIER om het lied te beluisteren.

https://youtu.be/zEnehtNm-Sk
https://youtu.be/zEnehtNm-Sk
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Wij feliciteren Geke van der Sloot! 
 

Geke van der Sloot is de winnaar van de Lelyprijs 2021 !!!
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KOMENDE DATA  Deo volente

 

21 juni 2021 
Het Prijs met Johannes de Heer-
magazine (zomer 2021) wordt 
rondgestuurd en online gezet. 
 

11 juli 2021 
ONLINE JdH-zangdienst 
Hervormde Gemeente ‘De Rank’ & 
Prijs met Johannes de Heer 
KLIK HIER voor meer informatie. 

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

VERKORTE LINK

 

Teamlid Klaas tipte op het aanmaken 
van een verkorte link naar onze 
website. ‘Prijs met Johannes de Heer’  
is natuurlijk ook best een lange naam / 
link.  
 

Vanaf nu is onze site via de volgende 
linken te bereiken: 
 

www.prijsmetjohannesdeheer.nl 
 

www.pmjdh.nl 

YOUTUBE (ledenwerving)

�  
 

Wij werven nog steeds nieuwe 
abonnees voor ons YouTube-
kanaal! Wij verloten een CD 
van de ‘Nederland Zingt-dag 
2019’ zodra we het getal van 
200 abonnees hebben bereikt. 
TER INFO:  Momenteel 171 abonnees. 
KLIK HIER om je direct te 
abonneren op ons kanaal!  
 

Over de Lelyprijs 
De Lelyprijs wordt sinds 1996 ieder jaar 
uitgereikt aan een organisatie, persoon of 
initiatiefgroep die zich provinciaal of binnen 
de gemeente heeft onderscheiden met 
activiteiten op het gebied van cultuur of 
natuur. De prijs bestaat uit een geldbedrag 
van €5000 euro te besteden aan cultuur of 
natuur én een kunstwerk van Siemen 
Bolhuis.
De winnaar ontvangt de Lelyprijs 2021 in 
september uit handen van Leen Verbeek,  
de Commissaris van de Koning en tevens 
voorzitter van de Flevolandse afdeling van 
het Prins Bernard Cultuurfonds.

Over Geke
Geke van der Sloot uit Urk geeft al meer dan 40 jaar 
onbezoldigd zangles en leidt een zangschool voor Urker 
jeugd. In 1980 is Van der Sloot begonnen haar missie 
onbezoldigd uit te dragen om zo het zangonderwijs weer op 
de lesroosters van de scholen te krijgen. Hiervoor heeft zij 
sinds de start van haar missie dagelijks gratis zangles gegeven 
aan de Flevolandse jeugd, met name uit Urk en 
Noordoostpolder. Zij heeft hiervoor een eigen methode 
ontwikkeld waarmee ieder kind in principe kan leren zingen, 
net zoals het kan leren schrijven en rekenen. Gemakshalve 
wordt dit de ‘methode Geke’ genoemd. Het repertoire 
omvat zowel religieuze- als niet religieuze- alsook klassieke 
en algemene liederen. Geke verleende met enkele kinderen 
recentelijk medewerking aan onze specials:  
‘Er is vreugde!’ en ‘Zend het vuur neer!’

Tot slot 
 

Wij wensen iedereen mooie, zomerse dagen toe!  
Dat we onze zegeningen mogen tellen, één voor één.  
Én dat we erom blijven bidden, om stromen van zegen, 
waaronder uitredding uit de wereldwijde coronapandemie. 
God zorgt voor ons, maar Hij wil ook gebeden zijn! (JdH-411:2) 

Team ‘Prijs met Johannes de Heer’ 

https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2021/05/poster-online-jdh-zangdienst-de-rank-11-juli-2021.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
http://www.prijsmetjohannesdeheer.nl
http://www.pmjdh.nl
https://www.youtube.com/prijsmetjohannesdeheer?sub_confirmation=1
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2021/05/poster-online-jdh-zangdienst-de-rank-11-juli-2021.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
http://www.prijsmetjohannesdeheer.nl
http://www.pmjdh.nl
https://www.youtube.com/prijsmetjohannesdeheer?sub_confirmation=1
https://youtu.be/3YghKKKdUhU
https://youtu.be/1N3FkxH_nCA
https://youtu.be/3YghKKKdUhU
https://youtu.be/1N3FkxH_nCA
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