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Vol verwachting blijf ik uitzien, 
tot die dag eens dagen zal,… (JdH-769) 
 

Zondag 28 november jongstleden was het 1e Advent. 
Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse woord Adventus 
wat komst of komende betekent.  
Wat past dat mooi bij Johannes de Heer-lied 769, niet?! 
 

Vol verwachting blijf ik uitzien, 
tot die dag eens dagen zal, 
dat de Heiland op de wolken 
weerkomt met bazuingeschal. 
Welk een vreugde zal het wezen, 
als mijn oog Hem schouwen mag 
en mijn oor Zijn stem zal horen 
op die grote, blijde dag! 
 

Als we op deze wijze de komende Adventsperiode mogen 
beleven, en als we op deze wijze het komende kerstfeest 
mogen vieren, dan krijgt kerstfeest een dubbele betekenis en 
een extra dimensie: stilstaan bij komst en wederkomst! 
 

Niet alleen stilstaan bij het kindje Jezus in de kribbe, maar ook 
bij het verlossingswerk dat Jezus later heeft VOLBRACHT. 
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PMJDH-Magazine (winter) 
 

We noemden het eerder al: 
rond 21 december komt  ons 
eerstvolgende PMJDH-
Magazine uit.  
Het betreft de winter-editie. 
 

Peter Kits heeft de inleiding 
geschreven, we hebben 
Marianne Grandia 
geïnterviewd met betrekking 
tot haar boek ‘Witter dan 
sneeuw’ en onze vaste 
rubrieken komen natuurlijk 
weer voorbij! 

             

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’
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Juist dáárom hoeven wij niet slechts te blijven mijmeren bij 
het beeld van stal en kribbe, maar mogen wij verwachtingsvol 
uitzien naar Zijn wederkomst: Hij Die kwam is (opnieuw) 
komende! 
 

Johannes de Heer heeft het heel wat keren gezongen: 
‘Vol verwachting blijf ik uitzien!’  (KLIK HIER om te beluisteren) 
Zingen en verwachten wij Jezus ook op deze wijze?! 
 

Vanuit en namens het hele team van ‘Prijs met Johannes de 
Heer’ wens ik jullie een gezegende en verwachtingsvolle 
Adventsperiode toe! 
 

Dat we, net als Johannes de Heer, ook de woorden van het 
refrein van lied 769 mogen zingen, geloven en belijden:  
 

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! 
Eeuwig Hem ten eigendom. 
“Maranatha” blijf ’ ons wachtwoord, 
“amen, ja Heer Jezus, kom!” 
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KOMENDE DATA  Deo volente

 

16 januari 2022 
JdH-zangdienst 
Hervormde Gem. ‘De Rank’ 
Elden (gem. Arnhem) & 
Prijs met Johannes de Heer 

Houd vooral de agenda op 
onze website in de gaten! 
 

PMJDH Magazines in 2022 

-21 maart      (lente-editie) 
-21 juni        (zomer-editie) 
-21 september     (herfst-editie) 
-21 december     (winter-editie) 

Gebed (van Jabes) bij Nieuwjaar 

‘Zegen mij: maak mijn 
grondgebied groot en 
bescherm me tegen het 
kwaad, zodat ik geen 
pijn hoef te lijden.’ 
1 Kronieken 4 vers 10

Arend

https://youtu.be/IjSP3joZfuE?t=31
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
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