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Laat m’ in U blijven, groeien, 
bloeien,…  (JdH / LvdK / Herv. Bundel 1938) 
 

We hebben de jaarwisseling net achter ons liggen,  
veelal aangeduid als ‘oud en nieuw’. 
Bij die term hoor ik in gedachten de woorden uit 2 Korintiërs 5  
vers 17b-18:  
‘Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.  
Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met Zich verzoend 
en ons de verkondiging hierover toevertrouwd.’ 
 

Begon dat heilsplan niet met Kerst?!! We vierden het onlangs! 
SELA zingt en bidt zo treffend: ‘Jezus word vandaag en elke dag 
opnieuw in ons hart geboren; God dichtbij als nooit tevoren!’ 
 

>>>KLIK HIER om dit lied te beluisteren. 
 

Als Jezus elke dag opnieuw in ons hart geboren mag worden,  
dan mogen wij ook iedere dag opnieuw beginnen!  
We mogen het oude van ons afschudden en dan mag er groei en 
uiteindelijk bloei zijn! Een nieuwe kiem werpt de oude schil immers 
ook van zich af tijdens het groeiproces. 
 

Het in de aanhef aangehaalde lied zegt: 
Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland, Die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, of ‘k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
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ONBEKEND maar niet onbemind! 
 
Zondagmiddag 16 januari 2022 hopen 
wij ONLINE een Johannes de Heer-
zangdienst aan te bieden waarin we 
‘minder bekende liederen’ uit de 
bundel van Johannes de Heer willen 
zingen. 
 

KLIK HIER voor het boekje met 
liedteksten zodat u mee kunt zingen. 
 

KLIK HIER voor de poster. 
 

KLIK HIER om naar ons YouTube-
kanaal te gaan (waar deze ONLINE-
zangdienst vanaf 16 januari 2022 te 
zien is, Deo volente). 

Winnaar CD i.v.m. YouTube-actie 
 
Wim Ambachtsheer won onlangs de 
Nederland Zingt Dag CD omdat we op 
ons YouTube-kanaal het aantal van 200 
abonnees bereikten! Bij 300 abonnees 
geven wij opnieuw een CD weg!

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2021/12/lieboekje-jdh-zangdienst-16-januari-2022-de-rank-pmjdh.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2021/12/poster-online-jdh-zangdienst-16-januari-2022-de-rank-pmjdh.pdf
https://www.youtube.com/c/PrijsmetJohannesdeHeer/videos
https://youtu.be/t7FyVWxyGxo
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Vernieuwing en groei worden mogelijk zodra we ruimte creëren.  
Ik denk, dat we daar vaak te weinig bij stilstaan. 
Soms zitten we zo vast in ‘gewoonten’ en ‘tradities’ dat ons geloof  
en onze geloofsbeleving muurvast zitten; klem tussen de zelf 
opgetrokken muren. Daarmee zeg ik niet dat traditie per definitie 
‘fout’ is, maar van tijd tot tijd zullen we wel moeten reflecteren en 
evalueren of we Gods Geest voldoende ruimte geven om Zijn werk 
te kunnen doen in ons!  
Dan kan er invulling gegeven worden aan het gebed:  
‘Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!’  
 

Durven we die uitdaging aan te gaan in 2022?!  
Zelfreflectie toepassen, om zodoende te ontdekken waar we 
vastzitten en om te ontdekken op welke fronten we ons groeiproces 
in de weg staan?  
 

Vragen die daarbij kunnen helpen zijn onder andere:  
Is mijn geloofs-gedachtengoed slechts ontstaan / gevormd vanuit een 
bepaalde kerkelijke traditie en cultuur (en daarbinnen ‘opgesloten’)? 
Of krijgt Gods Geest de ruimte om mij te ‘her-vormen’ en te ‘re-
formeren’? 
 

Plak ik Bijbelteksten, buiten de context om, één op één op situaties 
én op mensen in het hier en nu, waardoor ik de plank mogelijk 
behoorlijk missla en anderen onjuist bejegen? 
Of lees ik de Bijbel, en afzonderlijke Bijbelteksten, in de context van 
tijd / cultuur en met oog voor de gebeurtenissen die toen 
plaatsvonden en kan ik ze van daaruit vertalen naar het hier en nu? 
 

Dat het ons dagelijks gebed mag zijn of Gods Geest ons wil 
inspireren en leiden, ook in het lezen van de Bijbel. 
Dat we niet gaan voor ‘eigen wijsheid’ (=eigenwijsheid) maar in 
afhankelijkheid van Gods Geest zoekend en groeiend mogen zijn! 
 

Vers 2 van het hierboven genoemde lied vervolgt:  
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! 
In Uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort. 
 

En vers 3: 
Nee Heer ik wil van U niet scheiden, ’k blijf d ’ Uw’ altijd, blijft Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, Uw leven moet mijn leven zijn. 
Uw licht moet schijnen in mijn huis, bij kruis naar kracht en kracht naar 
kruis. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het team van ‘Prijs met Johannes de Heer’,
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KOMENDE DATA  Deo volente

Houd vooral de agenda op onze 
website in de gaten! 

KOMT ALLEN TEZAMEN!

Vlak voor Kerst brachten wij onze 
ONLINE KERSTJUBEL  
‘Komt allen tezamen!’ uit. 
Op 6 januari vieren veel gelovigen 
‘driekoningen’ ofwel: ‘Epifanie’ (de 
openbaring van de Heer aan de 
volken). Dat ook wij, net als de herders 
en de wijzen, ons naar hét Kind 
spoeden en elkaar aansporen met de 
woorden: ‘Komt laten wij aanbidden!’ 
KLIK HIER om de video, waaraan 
velen medewerking verleenden, te 
bekijken. 
Het slotstuk wordt zelfs in het 
Papiaments gezongen! 

UITDAGENDE BOEKENTIP

Nederlander met de Nederlanders 
auteur: Robert Plomp 
 

KLIK HIER voor meer info. 
of HIER voor dit boek op bol.com 

Arend

Toegift: KLIK HIER om het lied ‘Snoeiwerk’ te beluisteren…

https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/epifanie-betekenis/
https://youtu.be/rq6KhROn3b4
https://shop.buijten.nl/product/nederlander-met-de-nederlanders/
https://www.bol.com/nl/nl/p/nederlander-met-de-nederlanders/9200000057986914/
https://youtu.be/QbuEGBU-EEY
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