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Ruwe stormen mogen woeden,… 
 

De laatste weken is, door een situatie in de persoonlijke kring, 
Johannes de Heer-lied nr. 972 telkens in mijn gedachten: 
 

1. Ruwe stormen mogen woeden,  alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God, zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, Zijne liefde blijft mij leiden; 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in ’t eeuwig licht. 
 

Dit lied staat ook in het Liedboek voor de Kerken 1973  
(gezang 445) en in de Hervormde Bundel van 1938 (gezang 178). 

In de laatstgenoemde bundel zegt couplet 8: 
 

8. Maar, wat lot, ’t zij dood of leven, smaad of eerbetoon mij wacht, 
Jezus zal mij nooit begeven; ben ik zwak, bij Hem is kracht. 
Gunst van mensen, raad van vrinden, bitt’re haat van kwaadgezinden, 
hoogte, diepte, vreugd of rouw, niets ontrooft mij aan God trouw! 

 

Als je geloof wordt aangevochten, op de proef wordt gesteld, 
door ziekte of andere noden, dan biedt dit lied perspectief! 
Te weten dat God trouw blijft, dat Hij jouw hand niet loslaat 
in de ruwe stormen die woeden, dat Hij je wilt leiden door de 
donkere nacht in Zijn eeuwig licht… 
 

Zijn Naam is: ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn!’
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NIEUWSBERICHTEN 

 

PMJDH-MAGAZINE (herfst 2021) 
 
Het thema van ons herfst-magazine 
luidt: ‘Er komen stromen van zegen’. 
 

Wij hopen en bidden dat het 
magazine tot inspiratie, bemoediging 
en opbouw mag zijn! 
 

Dat we, vanuit de zegeningen die we 
in het hier en nu al mogen ervaren, 
verlangend uit mogen zien naar dié 
stromen van zegen die nog gaan 
komen. Stromen van zegen in het hier 
en nu,… en stromen van zegen in de 
toekomst die God ons in Zijn Woord 
beloofd heeft: als we voor eeuwig bij 
en met Hem zijn!  
 

Johannes de Heer-lied nr. 810 
beschrijft dat zo treffend:  
 

‘Waar noch ziekte noch pijn,  
zelfs geen tranen zullen zijn,  
waar de eeuwige jeugd ons verbeidt.’  
(verbeidt = wacht) 
 

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’
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Tot slot 
 

Wij zijn dankbaar voor alle lichtpuntjes en 
versoepelingen / mogelijkheden die er in deze coronacrisis 
gloren. 
Anderzijds hebben we wereldwijd nog steeds met dit virus te 
maken en zijn er nog veel zorgen. 
 

Vanuit ‘Prijs met Johannes de Heer’ proberen wij telkens te 
zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden en bijdragen, waarbij wij 
er alles aan trachten te doen om tijdens activiteiten 
verantwoord met elkaar en elkaars gezondheid om te gaan.  
 

Gebedspunten nu ‘ruwe stormen woeden’: 
 

-Bid dat God de wereld bevrijdt uit deze coronacrisis.  
 

-Bid dat we niet alleen op onszelf gericht raken,  
 maar om blijven zien naar elkaars noden.  
 

-Bid voor zieke, rouwende en lijdende naasten. 
 

-Bid dat God ons allen (en ook de activiteiten van ons project)  
 blijft zegenen. Bid dit alles met dankzegging! (Filippenzen 4:6) 
 

Hartelijke groet, in verbondenheid, 
 

Team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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KOMENDE DATA  Deo volente

1 oktober 2021 - KLIK HIER (info) 
JdH zang- en benefietavond 
Hiense kerk in Dodewaard 
Prijs met Johannes de Heer e.a. 
 

10 oktober 2021 - KLIK HIER (info) 
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! 

GEBED

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des HEEREN hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed. 
 
HEER, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
JdH-880

Voor de Johannes de Heer zang- en 

benefietavond in de Hiense kerk te 

Dodewaard (1 oktober 2021 om 19:30 uur) 

zijn er nog ruim 30 zitplaatsen beschikbaar! 

KLIK HIER voor meer info. en om u aan te 

melden! VAN HARTE WELKOM!

Voor de Johannes de Heer zangdienst in de 

Bonifatiuskerk van Elden / gem. Arnhem 

(10 oktober 2021 om 16:00 uur) zijn er nog 

ruim 20 zitplaatsen beschikbaar! 

KLIK HIER voor meer info. en om u aan te 

melden! VAN HARTE WELKOM!

https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2021/08/uitnodiging-johannes-de-heer-zangdienst-10-oktober-2021-1.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2021/08/poster-johannes-de-heer-zang-en-benefietavond-aangepast-digitaal.pdf
https://www.bible.com/nl/bible/328/PHP.4.NBG51
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2021/08/poster-johannes-de-heer-zang-en-benefietavond-aangepast-digitaal.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2021/08/uitnodiging-johannes-de-heer-zangdienst-10-oktober-2021-1.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
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