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Groot is Uw trouw, o HEER    (JdH-149) 
 

Donderdag 24 februari jongstleden viel ‘Rusland’ Oekraïne binnen. 
Sinds die dag bidt de wereld voor vrede in Oekraïne.   
Maar eigenlijk moeten we ook bidden voor de Russen en alle 
anderen die, door een grote agressor, net zo goed deze oorlog worden 
ingetrokken.  
 

Het Westen maakt zich zorgen over alle gevolgen, die dit conflict 
voor onszelf met zich meebrengt. Naast stijgende brandstof- en 
energieprijzen, dreigt er een graantekort.  
Oekraïne is namelijk de graanschuur van de wereld.  
De vlag van Oekraïne symboliseert niet voor niets een blauwe lucht 
boven gouden tarwevelden.  
De reden? In Oekraïne vindt je een kwart van de vruchtbaarste 
grondsoort ter wereld: Tsjernozem / Chernozem (‘zwarte aarde’).  
Daarnaast is het land grotendeels vlak en dooraderd met gulle 
riviertjes. Bovendien zijn de zomers er vaak lang en zonnig. 
 

Al een paar duizend jaar voedt het Oekraïense graan talloze mensen, 
van Zweden tot China.  
De oude Grieken en Romeinen voedden er hun steden en hun legers 
mee en de Russische welvaart piekte in de achttiende eeuw dankzij 
de graanexport. De geschiedenis leert dat je een wereldrijk vergaart 
door de macht te grijpen over het graan, de vruchtbare gronden waar 
het groeit, of de handelsroute waarlangs het reist.  
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NIEUWSBERICHTEN 

PMJDH-Magazine (lustrum-special) 
 
21 maart aanstaande hopen we ons 
nieuwe PMJDH-Magazine uit te 
brengen. Het betreft het lente-nummer 
dat deze keer volledig is ingericht als 
‘lustrum-special’ ter gelegenheid van 
ons vijfjarig bestaan op 28 april 2022, 
Deo volente. 

KLIK HIER voor het volledige 
programma-drieluik rondom ons 
vijfjarig bestaan. 

NIEUWSBRIEF 
OVER HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2022/02/aankondiging-lustrum-pmjdh-website.jpg
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Dit maakt inzichtelijk waarom de oorlog in Oekraïne enorme 
gevolgen heeft voor de graanprijzen en de wereldwijde 
voedselzekerheid. En misschien belangrijker: het helpt verklaren 
waarom de grote agressor de macht over Oekraïne wil.  
Het graan, uit wat nu Oekraïne is, heeft altijd een essentiële rol 
gespeeld in de opkomst en ondergang van bijna alle grote rijken in 
Europa. * 
 

In deze onrustige tijden zouden we ontmoedigd raken en hopeloos 
worden. Sinds 2019 worstelen we met het coronavirus, de 
klimaatproblematiek wordt steeds nijpender en overal ter wereld 
horen we over oorlogen, hongersnood en ander leed. 
Maar als we hopeloos (dreigen te) worden, dan moeten we elkaar 
wijzen op Gods Woord en op Zijn trouw!  
In de Bijbel lezen we op meerdere plaatsen over de tekenen die 
vooraf zullen gaan aan Jezus’ wederkomst.  
‘Oorlogen’, ‘natuurgeweld’, ‘hongersnood’, ‘liefdeloosheid’ en andere 
zaken worden herhaaldelijk genoemd! 
We moeten er echter voor waken dat we ons niet blindstaren op ‘de 
tekenen’ zelf, maar op Gods trouw en op Zijn beloften die 
onlosmakelijk verbonden zijn aan deze tekenen: 
-God is trouw, laat niet los (o.a. Psalmen 124 en 138 / Filippenzen 1:6) 
-Vergeving van zonden (o.a. Joh. 5:19-24 / 1 Joh. 1:9 / Rom. 3:23-26) 
-Blijde hoop voor de toekomst (o.a. Openbaring 21) 
 

In die context is ook Johannes de Heer lied 149 geschreven: 
 

1. Groot is Uw trouw, o HEER, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu. 
 

Refrein: 
Groot is Uw trouw, o HEER; groot is Uw trouw, o HEER, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is Uw trouw, o HEER, aan mij betoond. 
 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt, 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, 
nu geeft Gij ’t leven der eeuwigheid. 
 

Dat dit lied onze ervaring én ons perspectief mag zijn! Zo ook: 
 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als heel de schepping zal gezuiverd wezen, 
als d ’ aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
van al ons kwaad, van al ons wangedrag.       (JdH-981 vers 3) 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het team van ‘Prijs met Johannes de Heer’,
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8 april 2022   KLIK HIER (info) 
Boekpresentatie ‘Teken van trouw’ 
(Marianne Grandia) met muzikale 
omlijsting door ‘PMJDH’ 
 
10 april 2022  KLIK HIER (info) 
JdH-zangdienst GOEDE WEEK 
‘PMJDH’ en‘De Rank’ Arnhem 
 
28 april 2022  KLIK HIER (info) 
ONLINE LUSTRUMVIERING 
vanaf 18:00 uur te zien op ons 
YouTube-kanaal 
 
29 april 2022   
TERUGBLIKKEN op 5 jaar ‘PMJDH’ 
vanaf 18:00 uur te zien op ons 
YouTube-kanaal 

14 mei 2022   KLIK HIER (info) 
JdH-zangdienst in de Herv. kerk van 
Hedel (GLD) Fam. Verweij (t.g.v. hun 
50-jarig huwelijksjubileum in 
november ’21) en ‘PMJDH’ 
 
Houd verder vooral de agenda op 
onze website in de gaten! 

GEBED

Goede en vredelievende God, 
U hebt ons de aarde gegeven om die 
samen te bewonen als mensen en 
volkeren van velerlei taal en 
achtergrond.  
Maar steeds weer lijken eigenbelang 
en streven naar macht de overhand te 
krijgen en dreigt er oorlog en geweld. 
In deze dagen bidden wij U voor de 
bevolking van Oekraïne die speelbal is 
geworden van machten en krachten 
rondom. Wij bidden voor alle 
slachtoffers van het geweld dat 
gaande is. Schenk Uw Geest van 
wijsheid en inzicht aan hen die met 
hun invloed vrede en gerechtigheid 
kunnen dienen. Geef, dat al uw 
mensen waardig en in vrede leven 
mogen als broeders en zusters, als 
kinderen van U, Vader. Amen 

Arend BRON: Thomas Oudman, correspondent voedsel

https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2022/03/uitnodiging-boekpresentatie-met-aanmelddatum-31-maart.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2022/02/poster-jdh-zangdienst-de-rank-10-april-2022-1.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2022/02/uitnodiging-online-lustrumviering-pmjdh-28-april-2022-1.pdf
https://www.youtube.com/c/PrijsmetJohannesdeHeer/videos
https://www.youtube.com/c/PrijsmetJohannesdeHeer/videos
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2021/11/poster-jdh-zangdienst-14-mei-2022-hedel.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
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