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NIEUWSBRIEF
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN

JDH-verzoekliederen vanuit Duitsland
Op dinsdag 9 november jl. plaatsten
wij via social media de oproep dat
mensen verzoekliederen uit de
zangbundel van Johannes de Heer
mochten doorgeven.
Er kwamen verschillende verzoekjes
binnen waarop er (in de Vulkaaneifel in
Duitsland) opnames zijn gemaakt in
een oud bakhuis.
De video-montage is te zien via:
https://youtu.be/JUUJfs6L6Ak

PMJDH MAGAZINE (winter-editie)

Als g’ in nood gezeten…

(JdH-7)

De wintermaanden komen in zicht.
Voor velen, ook in Oost-Europa, dreigt er armoede en honger.
Ik moest in deze denken aan de woorden van Johannes de
Heer-lied 7:
1. Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood! ’s HEEREN trouw is groot
en op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, vrees toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

Rond 21 december hopen wij ons
eerstvolgende PMJDH-Magazine uit te
brengen. Het thema luidt:
‘Witter dan sneeuw zal ik zijn’.

2. God blij voor u zorgen, goed is de HEER
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g’ in ’t verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.
Misschien lijkt dit lied vooral in te gaan op de geestelijke nood
die er kan zijn. Vooral vanwege het slot:
‘…red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.’
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Maar er kan ook zoveel andere nood zijn.
En al kunnen geestelijke woorden dan troost brengen, William
Booth (de stichter van het Leger des Heils) zei destijds al:
‘…hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie.’
En Jezus Zelf wijst ons in Mattheus 25 ook op onze taak:
’Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten.
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan.
Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren.
Ik was een vreemdeling, jij liet Mij binnengaan.
Toen ik ziek was ben jij Mij komen helpen.
Ik was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan.
En wat je ooit gedaan hebt, aan de minste van Mijn broeders,
dat heb jij aan Mij gedaan!’ (vertaling E y & Rikkert Zuiderveld)

KOMENDE DATA Deo volent
20 november
JdH-zangdienst te Hedel
GEANNULEERD ivm COVID-19
Houd vooral de agenda op onze
website in de gaten!

WIN EEN NL-ZINGT CD

Dat wij mogen (door)geven,
vanuit hetgeen wijzelf ontvangen!

Voor ons YouTube-kanaal werven wij
nog steeds nieuwe abonnees!
De teller staat op 192 abonnees.
Bij 200 abonnees verloten wij een CD
van de Nederland Zingt-dag 2019
‘Hij laat niet los’. KLIK HIER (abonneer)

Arend

‘ZENDING OVER GRENZEN’ VRAAGT ONZE STEUN

Geachte achterban van ‘Prijs met Johannes de Heer’

GEBED

Het hele jaar door willen wij bij Zending over Grenzen de
ware Kerst-vreugde delen. In het voorjaar, de zomer en de
herfst: elk seizoen staat bij ons in het teken van Jezus' liefde
voor mensen verspreiden via de hulp die wij bieden. Ook de
komende wintermaanden, als de dagen korter worden en de
temperaturen dalen, hopen we weer extra licht te verspreiden
via onze Voedselpakketten-actie en daar kijk ik erg naar uit.
Die hulp is op dit moment namelijk van groot belang. Door de
schrijnende gevolgen van de corona-crisis dreigt Kerst dit jaar
voor de allerarmste gezinnen in Oost-Europa geen feest, maar
een extra bevestiging van hun uitzichtloze situatie te worden.
De voortdurende worsteling om in hun basisbehoeften te
voorzien, weegt vooral in de winter zwaar op de schouders van
duizenden mensen. Dus willen we hoop geven, door een
voedselpakket vol met tekens van liefde en aandacht te
brengen. Zo mogen de mensen, die ons zo dierbaar zijn, voor
even hun zorgen vergeten en hopelijk voelen dat Jezus' liefde
hen omringt. En natuurlijk: één voedselpakket helpt hen
minstens één zware wintermaand door. Helpt u mee?

Trouwe God,
Geef dat wij, als wij in nood verkeren,
nooit vergeten dat onze hulp en onze
enige verwachting in U is: JHWH, onze
GOD, Die hemel en aarde gemaakt
heeft, Die trouw is tot in eeuwigheid
en Die niet loslaat het werk dat Zijn
hand begon!
Uw Naam is: ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn!’
Dat die Naam ons altijd troost brengt!
Geef ons geopende ogen voor de
nood om ons heen.
Geef ons geopende ogen en toon ons
waar wij mogen helpen en met welke
middelen we dat kunnen doen.
Zegen het werk van ‘Zending over
Grenzen’ maar ook het werk van alle
andere organisaties die zich inzetten
om invulling te geven aan Uw
hoofdgebod: ‘God liefhebben boven
alles en onze naasten als onszelf.’
Dit vragen wij U, door Christus Jezus
Uw Zoon en onze Heer, Die ons
leerde: ‘Alles wat je ooit gedaan hebt,
aan de minste van Mijn broeders,
dat heb jij aan Mij gedaan!’

Met vriendelijke groet,
Peter van der Bijl (directeur Zending over Grenzen)

Amen

Doneren kan via:
https://www.zog.nl/prijsmetjohannesdeheer
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