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‘k Ben hier een vreemdeling, 
op reis naar huis.                     JdH-16 
 

Bij het schrijven van deze augustus-nieuwsbrief schoot 
Johannes de Heer-lied nr. 16 in mijn gedachten: 
 

1. ‘k Ben hier een vreemdeling, op reis naar huis. 
Deez’ aard is een woestijn; hier ben ik niet thuis. 
Vrees is aan alle kant, ‘k word daag’lijks overmand. 
Boven is ’t Vaderland, daar ben ik thuis. 
 

2. ’t Kwaad dreigt mij elke stap, ‘k ben nog niet thuis; 
kort is mijn vreemd’lingschap, ik ga naar huis. 
De stormwind loeie vrij, hij is weer ras voorbij; 
‘k woon eens verlost en blij in ’t Vaderhuis. 
 

3. Klagen dat mag ik niet, al ben ik niet thuis; 
al kwelt hier mij verdriet, eens kom ik thuis. 
Daar is geen smart of schand’, daar is mijn Vaderland, 
daar aan Gods rechterhand, daar ben ik thuis. 
 

4. Ja, aan mijn Heilands zij, ben ‘k eeuwig thuis 
en gans van zonden vrij, in ’t Vaderhuis. 
Na al de aardse druk, smaak ik een vol geluk, 
als ‘k voor mijn Koning buk, voor eeuwig thuis. 
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NIEUWSBERICHTEN 

PMJDH-MAGAZINE (herfst 2021) 
 
Rond 21 september (in die periode 
vangt meteorologisch gezien de herfst 
aan) hopen wij een nieuwe editie van 
ons magazine uit te brengen! 
 
Het thema luidt deze keer: 
‘Er komen stromen van zegen!’ 

Rondom het orgeltje van JdH 
Zaterdag 21 augustus aanstaande 
hebben we een afspraak gepland 
staan met ds. Jos de Heer.   …(z.o.z.) 

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

FOTO: RD
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Zo op het eerste oog is het taalgebruik erg gedateerd (we 
hebben het woord ‘aangerand’ in de derde regel van couplet 1 
dan ook maar vervangen voor ‘overmand’), maar als je de tekst 
nog eens opnieuw doorleest en je legt deze naast de 
actualiteiten van nu, dan blijkt de inhoud nog erg actueel. 
 

Soms voelen we onszelf een vreemdeling hier op aarde. 
Mensen kijken je soms raar aan als je zegt dat je christen bent 
en vaak volgt dan de vraag: ‘geloof jij dat echt?!’ 
 

En dan de termen ’vrees is aan alle kant’ en ‘kwaad dreigt 
mij elke stap’, deze kunnen direct gekoppeld worden aan de 
coronacrisis (en de onzekerheid die daar nog steeds mee 
gepaard gaat) en aan natuurgeweld zoals bijvoorbeeld de 
recente aardbeving op Haïti (zie foto hierboven). 
 

Lucas 21 vers 10 en 11 
Hij (Jezus) vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde 
trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 
er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën 
alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen 
verschijnen.’ 
 

Johannes de Heer, die zich (ook vanuit Het Zoeklicht) richtte 
op ‘de tekenen der tijden’ zette dit lied natuurlijk niet zomaar 
in zijn zangbundel.  
Al sluiten we er met ons allen het liefst onze ogen voor:  
al deze rampen en narigheden zijn ons door de Heere Jezus 
Zélf voorzegt, als tekenen die voorafgaan aan de komst van de 
Mensenzoon (Jezus). 
 

En door alle rampen en narigheden heen, wordt ons ook een 
perspectief voor ogen gehouden! Lucas beschrijft in vers 28 
een uitspraak van Jezus: ‘Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt 
je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ 
 

Ook in Johannes de Heer lied nr. 16 klinkt dit perspectief: 
Daar is geen smart of schand’, daar is mijn Vaderland, 
daar aan Gods rechterhand, daar ben ik thuis. 
 

Ik hoop dat lied nr. 16, maar vooral ook Jezus’ woorden uit 
Lucas 21, ons hoop en perspectief bieden in bange dagen. 
 

Want dan kunnen we ook het volgende lied uit de bundel van 
Johannes de Heer zingen! Lied nr. 17 zegt immers: 

 

Als ik maar weet, dat hier mijn weg,  
door U, Heer,  wordt bereid; 
en dat die weg, hoe moeilijk ook, 
mij nader tot U leidt!
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We hebben afgesproken in de 
Evangelisch-Lutherse kerk van 
Apeldoorn, omdat daar (tijdelijk) het 
kist-orgeltje van Johannes de Heer 
staat.  
 
Arend (PMJDH) zal het orgeltje 
bespelen en ds. Jos de Heer zal 
vertellen over zijn overgrootvader, 
Johannes de Heer, en over diens 
activiteiten. 
 
Van deze ontmoeting worden 
filmopnames gemaakt zodat er een 
video-special gemonteerd kan worden 
naar aanleiding van deze ontmoeting! 

 

KOMENDE DATA  Deo volente

 

21 augustus 2021 
filmopnames rondom het oude kist-
orgeltje van Johannes de Heer. 
Jos de Heer & 
Prijs met Johannes de Heer 
 

De video-montage / video-special 
volgt z.s.m. op ons YouTube-kanaal. 

Zomerstop: 27 aug. t/m 20 sept. 

10 oktober 2021 
JdH-zangdienst 
Hervormde Gemeente ‘De Rank’ & 
Prijs met Johannes de Heer 
 

Opgave vooraf verplicht i.v.m. een 
maximum aantal toegelaten bezoekers. 
Opgave via: 
info@prijsmetjohannesdeheer.nl 

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

DANKGEBED

Prijs de HEER, mijn ziel 
Prijs, mijn hart, Zijn heilige Naam. 
Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van Zijn 
weldaden. 
 
Psalm 103

Arend

https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
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