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Op vrijdagavond 28 april 2017 organiseerden wij, onder de naam 
‘Prijs met Johannes de Heer’, onze eerste Johannes de Heer-
samenzang. We huurden een kerkgebouw in Arnhem, nodigden via 
social media en ‘de Arnhemse Koerier’ belangstellenden van harte 
uit om mee te komen zingen, hetgeen resulteerde in een zangavond 
met zo’n veertig aanwezigen. 
 
Die avond ontvingen wij de eerste zegendruppels die zich steeds 
meer zouden gaan uitbreiden tot stromen van zegen! 
 
2017 - 11 activiteiten 
2018 - 21 activiteiten 
2019 - 25 activiteiten 
2020 - 25 activiteiten (+ 11 geannuleerde activiteiten t.g.v. de coronacrisis) 
2021 - 19 activiteiten (+   2 geannuleerde activiteiten t.g.v. de coronacrisis)


In dit magazine blikken we terug én kijken we verwachtingsvol vooruit! 
 
We blikken terug op onze Johannes de Heer-diensten en op de overige zangactiviteiten. 
We blikken terug op de muzikaal- pastorale zangbezoeken die we mochten brengen bij 
zieken en ouderen in verpleeghuizen, hospices of in de thuissituatie. Dit deden we,  
in samenwerking met het Leger des Heils, vanuit de Combi Zanggroep of vanuit 
het projectonderdeel ‘Aandacht Voor Elkaar’. 
 
In dit magazine ook aandacht voor hetgeen ‘Prijs met Johannes de Heer’ doet op social 
media. We hebben onder andere onze mooiste video’s van de afgelopen vijf jaar voor jullie 
op een rijtje gezet. 
 
Ook onze vaste rubrieken komen weer voorbij. 
Zo is daar het Johannes de Heer-lied van Paul Brommet; de pastoor die Johannes de 
Heer-liederen liet zingen. 
Ook zijn er weer twee gedeeltes uit het Bijbels dagboek van Johannes de Heer 
overgenomen en in de rubriek ‘uit het leven gegrepen’ deze keer felicitaties van allerlei 
mensen waarmee wij de afgelopen vijf jaar samenwerkten. 
 
De pagina waarop de afgelopen twee edities een kleurplaat te vinden was, bevat deze keer 
een boekentip. We kwamen opnieuw in contact met Marianne Grandia en wat bleek: ook in 
haar boeken komen Johannes de Heer-liederen voorbij!  
Lees erover op pagina 21. 

En,… wellicht was het (jo)u al opgevallen op de voorzijde van het magazine en op pagina 2; 
nu we ons eerste lustrum (vijfjarig bestaan) vieren, is er een nieuw logo ontworpen voor  
‘Prijs met Johannes de Heer’. 
Dit logo bevat alles wat we erin verwerkt willen zien, namelijk: 
 
-de volledige naam ‘Prijs met Johannes de Heer’ 
-de afkorting die we vaak gebruiken ‘PMJDH’ 
-het jaar sinds wanneer we actief zijn 
-een muzieknoot, om de muzikale aard van ons project te onderstrepen


Wij trekken verder,… als reisgenoten naar die Stad, waar Christus het Licht zal zijn! (JdH-19) 
Trekken jullie mee?!!! 
  
Met een hartelijke groet, 
 
 

team ‘Prijs met Johannes de Heer’


VAN DE REDACTIE



4

‘Onze zegeningen tellen,…’ 
 
Dat gaat gemakkelijk in tijden dat het ons goed gaat! 
Maar als daar moeite, verdriet, ziekte en zorgen zijn; zien we de zegeningen die ons ten deel 
vallen dan nog steeds? Of zijn onze ogen op zulke momenten zo vertroebeld door tranen, 
dat ons zicht op zegeningen beperkt wordt? 
 
Anderen zeggen juíst in moeilijke omstandigheden zegeningen sterker waar te nemen en te 
ervaren, als lichtpunten die opduiken in de duisternis. 
 
Zegeningen,… ze zijn er in alle soorten en maten! 
Gezondheid, liefdevolle mensen om ons heen, een huis om in te wonen, voldoende eten en 
drinken, creativiteit, diversiteit, muziek, dieren en nog zo ontzettend veel meer! 
Gods schepping zelf biedt ons tal van zegeningen: vogelzang, bloemen en bomen, zeeën en 
bergen; hoe vaak komt een mens niet tot rust in de natuur?! 
 
Eén van de grootste zegeningen die een mens kan ervaren is, naar mijn mening, de rust die 
je vanuit God in je hart mag ontvangen. Te weten: Hij houdt van mij (Romeinen 8:37-39),  
Hij kent en doorgrondt mij (Psalm 139), Hij gaf Zijn Zoon voor mij (Johannes 3:16) en Hij is 
bij mij! 
 
Psalm 23 zegt: 
1. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 
2. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 
3. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden, tot eer van Zijn Naam. 
4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, 
    Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.  
5. U nodigt mij aan tafel, voor het oog van mijn vijand, U zalft mijn hoofd met olie, 
    mijn beker vloeit over. 
6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 
    ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. 


Deze psalm, deze ervaring, deze wetenschap (diep van binnen) is rijkdom! 
Hoe het leven ook loopt, hoe de zorgen in deze wereld ons regelmatig ook lijken te 
overspoelen, te weten; U bent bij mij! 
 
Als wij terugblikken op de afgelopen vijf jaar, dan zien wij ‘Stromen van zegen!’ 
Wij ervoeren deze zegen-stromen tijdens zangdiensten, tijdens zangactiviteiten in kleinere 
vorm maar zeer zeker ook tijdens de muzikaal- pastorale huisbezoeken die wij mochten 
verzorgen bij ouderen, zieken en stervenden. Telkens kwamen wij opnieuw tot de 
ontdekking en tot de belijdenis: ‘U bent bij mij!’ 
 
Als wij in het hier en nu al zulke mooie zegeningen mogen ontvangen, wetende dat dit pas 
‘de eerste zegen-druppels zijn die neervallen’…  
Hoe geweldig zal het dan zijn op die dag dat God alles nieuw maakt en wij deel uit mogen 
maken van ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (Openbaring 21)! 
 
Ik hoop dat we binnen en buiten ons project ‘Prijs met Johannes de Heer’, met de woorden 
van Johannes de Heer lied 57, verlangend en belijdend blijven zingen:  
 
	 	 	 Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods Woord ons beloofd; 
	 	 	 stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. 

	 Stromen van zegen, komen als plasregens neer. 
	 Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer! 
 
	 Ja, dat we verlangend en belijdend, vol lofprijs, mogen blijven zingen 
	 en blijven delen in brood en wijn (deel uit blijven maken van het 	 	  
	 Lichaam van Christus), totdat Hij komt!  
	 Dan zien we Gods liefde, dwars door alles heen! (JdH-256)

Arend

             INLEIDING  Tel uw zegeningen, één voor één…
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ons eerste logo (van 2017 tot nu toe)
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Als we terugblikken op de afgelopen vijf jaar dan is het ongelofelijk wat 
we allemaal hebben mogen organiseren en uitvoeren! 
 

Bij de meeste kerken waar wij een Johannes de Heer-dienst mochten 
organiseren en uitvoeren zijn wij inmiddels terugkerende gasten 
geworden! Wij verzorgen in samenwerking met die kerkelijke gemeenten 
dan één- à tweemaal (soms zelfs viermaal) per jaar een Johannes de 
Heer-dienst. Bij de ene gemeente houdt dat in dat we, naast de reguliere 
erediensten, een extra zangdienst komen verzorgen, bij de andere 
gemeente wordt de eredienst, in samenspraak met de voorganger, 
ingevuld als Johannes de Heer-themadienst. Er worden door ons JdH-
liederen uitgezocht rondom een bepaald thema waar de voorganger dan 
ook de Bijbellezingen en de overdenking op afstemt.
 

Kerkelijke gemeenten waarmee wij samenwerkten: 
Gereformeerde Kerk Kootwijk, Gereformeerde Kerk Harskamp, 
Gereformeerde Kerk Holten, PKN Hoenderloo, Hervormde 
Bethelgemeente Den Bosch, Hervormde Wijkgemeente ‘De Rank’ Elden 
(gem. Arnhem), Protestantse Gemeente Arnhem ‘De Kandelaar’, 
Protestantse Gemeente Arnhem ‘Salvatorkerk’, Baptistengemeente 
Arnhem Centrum, Leger des Heils korps Arnhem, Leger des Heils korps 
Valleistreek (Ede e.o.), Leger des Heils korps Apeldoorn, en de 
Indonesische- en Molukse gemeenten: Gereja Kristen Indonesia 
Nederland (GKIN), Persekutuan Kristen Indonesia Arnhem Gelderland 
(PERKI), Koordinasi Jemaat Protestan Indonesia Nederland (KJPIN). 
 

Locaties die wij mochten huren of gratis mochten gebruiken:  
Hiense kerk te Dodewaard, ‘Kerkje op de heuvel’ Arnhem, 
Willibrorduskerk Arnhem, Kampvuurkuil Ginkelse Heide Ede, Après-ski 
ruimte e.a. Pension Busker Niederau (Wildschönau / Tirol / Oostenrijk). 
 

Organisaties of zorgcentra waar(mee) wij (samen)werkten: 
‘De Heemhof’ Apeldoorn, ‘Het Zonnehuis’ Beekbergen, 
‘Thuvine’ (Pleyade) Duiven, ‘Vreedenhoff’ (Innoforte) Arnhem, 
‘Oosterwolde’ (Innoforte) Velp, Stichting Bethanië Ede, Hospice 
‘Rozenheuvel’ Rozendaal, Vakantie Bijbel Week Dodewaard, Vakantie 
Bijbel Week Ochten, Vakantie Bijbel Week Lienden, ‘Beter Uit’ reizen 
(reisleidster Frea Hospers). 
 

Organisaties waarvoor wij JdH zang- en benefietavonden hielden:  
Open Doors, Christenen voor Israël. 
Ook hebben we eind 2021 de voedselpakketten-actie van  ‘Zending over 
Grenzen’ gesupporterd via onze nieuwsbrief en social media.

Individuele, persoonlijke bezoeken:  
Verder bezochten wij, vanuit ‘de Combi Zanggroep’ en vanuit ‘Aandacht 
Voor Elkaar’, nog verschillende mensen thuis of op een andere locatie 
waar zij verbleven. Meer hierover op pagina 9. 

         TERUGBLIK 
         Johannes de Heer-diensten en overige zangactiviteiten
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         TERUGBLIK 
         Combi Zanggroep & Aandacht Voor Elkaar

Enkele jaren geleden hebben wij, in samenwerking met het Leger des 
Heils korps Arnhem, ‘de Combi Zanggroep’ opgericht. 
Dit is eigenlijk een bredere voortzetting van het eerdere initiatief dat 
binnen het LdH korps Arnhem bekend was als ‘BVU’ (Bezoek Voor U). 
Vanuit twee partijen bundelden we onze krachten en talenten, zodat we 
zowel binnen het Leger des Heils als daarbuiten ouderen en zieken een 
muzikaal-, pastoraal huisbezoek kunnen brengen zodra men niet langer 
een samenkomst of kerkdienst kan bezoeken.  
Tijdens dit soort bezoeken is er ruimte voor zang, instrumentale 
intermezzo’s, het voordragen van een gedicht, gebed en persoonlijk 
gesprek. 
 
Als we denken aan de bijzondere momenten die we met de betreffende 
mensen (en hun dierbaren) hebben mogen beleven, dan moeten we 
concluderen dat dit soort momenten niet alleen hen die wij bezochten tot 
zegen waren, maar ook onszelf! 
 
Johannes de Heer-lied nr. 19 ”’k Ben reizend naar die Stad, waar 
Christus ’t licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg 
en pijn” klonk meerdere malen. Ook lied nr. 890 “Ieder uur, ied’re stap 
brengt ons nader bij de grens van leven en dood…” 
We maakten het in meerdere situaties mee, dat de persoon bij wie wij 
gezongen hadden, enkele dagen later overleed. 
Dat maakt de inhoud van de liederen die wij op zulke momenten zingen, 
nog realistischer en nog tastbaarder. 
 
Hieronder noemen wij de namen van hen die de afgelopen vijf jaar 
zijn overleden. Het gaat om mensen waar wij vanuit ‘de Combi 
Zanggroep’ of vanuit PMJDH ‘Aandacht Voor Elkaar’ bij betrokken 
waren, of om mensen waarmee wij samenwerkten: 
 
20 juli 2018 Hein V.  
20 augustus 2018 Mien F.S. 
30 december 2018 Corry G. 
13 januari 2020 Jeanke v.Z.G.
20 februari 2020 Corrie G.v.S. 
1 maart 2020 Gerrit v.R. 
25 juli 2020 Annie E. 
2 september 2020 Fietje S.S.  
15 november 2020 Leida J.t.W. 
15 februari 2021 Riek v.d.K. 
28 februari 2021 Corine M. 
19 november 2021 Cathy H.W.
15 februari 2022 Jan v.O. 
 
Velen die wij hier beminden, zijn ons reeds vooruit gegaan; 
straks met hen, vereen’d voor eeuwig, zullen w’ ook voor Jezus staan! 
 

(JdH-73)

In verband met de privacy van de betreffende families zijn de achternamen van de genoemde personen afgekort.

voor meer informatie

https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pastoraat/
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UIT HET DAGBOEK VAN JOHANNES DE HEER
(JEZUS’ EIGEN WOORDEN - 1941)
 

           

    

Johannes de Heer schreef in maart 1941 het volgende over ‘bekering en behoud’. 
Daarnaast roept hij op om ‘onze zegeningen te tellen’ en God te danken voor Jezus Christus.

27 maart

“Voorwaar, Ik zeg u: Als u niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der 
hemelen beslist niet binnengaan.”  
— Mattheus 18 vers 3 - Herziene Statenvertaling Lezen: Mattheüs 18 vers 1-10
 

In deze uitspraak zien we een nieuwe bevestiging van de eerste zaligspreking: “Zalig zijn de 
armen van geest”. De meesten in het Koninkrijk der hemelen zijn zij, die zo arm zijn aan eigen 
wijsheid, dat zij evenals een kind van zijn ouders, eenvoudig alles aannemen wat God hun te 
zeggen heeft en de Heere Jezus stelt deze kinderlijke gezindheid zelfs als een absolute 
voorwaarde om het Koninkrijk der hemelen binnen te kunnen gaan. Alleen zij, die eigen wegen 
willen verlaten en eigen gedachten willen opgeven kunnen als burgers binnentreden. Satan zal 
deze kinderlijk gelovigen zijn ergernissen (valstrikken) zenden door middel van vrome en onvrome 
mensen, doch wee hun, die zulk een eenvoudig gelovige tot hindernis is. Kleine kinderen en ook 
kinderlijk gelovigen hebben hun engelen, die altijd het aangezicht van de Vader zien. Zie dus toe, 
dat gij niet één van deze kleinen veracht! Word veel meer zelf als kinderen. 
 

28 maart

“Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.”  
— Mattheüs 18 vers 11 - Herziene Statenvertaling Lezen: Mattheüs 18 vers 10-14
 

Laat ons nu deze tekst eens niet uit het verband nemen, om er een Evangelisatie-toespraak aan 
vast te knopen. Laat ons eerst aanbiddend en met dankzegging opzien tot Hem, Die deze 
Mensenzoon gegeven heeft, en dan tot de Gegevene, Die gekomen is om het verlorene te 
zoeken. Niet de in-zichzelf-grote zoekt Hij, doch de kleine; het gaat nog altijd om de kinderen. Niet 
de gehoorzame schapen, doch de afgedwaalde schapen zoekt de Herder, zoals de bijgevoegde 
gelijkenis zegt. Afgedwaalde, maar toch dorstende zielen, hoort wat Jezus’ eigen woorden zijn: 
“Het is niet de wil van de Vader, dat één van deze kleinen verloren gaat.”  
Laat u vinden door Hem, en weet dat, als Hij het schaap gevonden heeft, Hij het op Zijn schouders 
legt en het thuis brengt en de engelen Gods zullen zich verblijden over een zondaar die zich 
bekeert, maar niet minder als een afgedwaald schaap weer tot de kudde gebracht wordt.  
Jezus zoekt het absoluut verlorene, doch ook het afgedwaalde.

Johannes de Heer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Heer
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/matthe%C3%BCs/18
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/matthe%C3%BCs/18
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LIEDEREN EN HUN ACHTERGROND 
 
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,… 
 

originele titel: When upon life’s billows you are tempest tossed 
 
1. Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit, 
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 
tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
 

2. Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer, 
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. 
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 
dan zal ’t harte zingen en de zorgen vliên. 

 
 
 

3. Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed, 
weet, uw Hemelvader geeft u overvloed. 
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop, 
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. 
 

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe, 
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. 
 

Refrein: 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
tel ze (tel ze) alle en vergeet er geen. 
Tel ze (tel ze) alle, noem ze één voor één  
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.                            Johannes de Heer lied nr. 256 
…………………………………………………………………………………………………………………….

De schrijver van dit lied is Johnson Oatman jr. (21 april 1856 - 25 september 1922) 
Hij was een lekenprediker die meer dan 3000 gezangen schreef. 
De componist van de melodie is Edwin Othello Excell. 
Dit lied is vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands door J. Naber.
De Bijbelteksten waarnaar verwezen wordt zijn:
-Psalmen 40 vers 5
-1 Tessalonicenzen 5 vers 16
-Efeziërs 1 vers 3  
Het lied is vanaf de eerste uitgave (1905) opgenomen in de Zangbundel van Johannes de Heer. 
Het lied was acht jaar eerder, in 1897, uitgebracht. 
 

In ons tweede PMJDH-magazine (1e jaargang - nummer 2 - herfst 2020) publiceerden we destijds 
de bovenstaande beknopte informatie ook bij dit lied. 
Nu het thema van dit jubileum-magazine ‘Tel uw zegeningen’ luidt, gaan wij op de volgende 
pagina dieper in op de ontstaansgeschiedenis en de schrijver  van dit lied.

Johnson Oatman jr.

https://youtu.be/jOhoX5QPPQc
https://kerkliedwiki.nl/When_upon_life's_billows_you_are_tempest_tossed
https://kerkliedwiki.nl/Johnson_Oatman_Jr.
https://kerkliedwiki.nl/Edwin_O._Excell
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/40
https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-tessalonicenzen/5
https://bijbel.eo.nl/bijbel/efeziers/1
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Johnson Oatman jr. (zoon van Johnson en Rachel Ann Oatman) werd geboren in de buurt van 
Medford, NJ. Zijn vader was een uitstekende zanger en het was altijd een genoegen voor zijn 
zoon om in de kerk naast hem te zitten en hem de liederen te horen zingen. 
 

Buiten de gebruikelijke tijd die hij doorbracht op openbare scholen, ontving Oatman jr. zijn 
opleiding aan de Herbert’s Academy, Vincentown (NJ) en aan het New Jersey Collegiate Institute, 
Bordentown (NJ).  
Op negentienjarige leeftijd trad hij toe tot de Methodist Episcopal Church en een paar jaar later 
kreeg hij een vergunning om het evangelie te prediken. Dit deed hij als ‘plaatselijk prediker’. 
Hoewel Oatman jr. nooit op een preekstoel stond, predikte hij tot een grotere gemeente dan de 
voorganger van welke kerk in het land dan ook. Want door het zingen van geestelijke liederen, 
predikte hij het Evangelie ‘aan de gehele wereld en aan elk schepsel’. 
Zijn motto was: ‘Laat het hele volk de Heer loven!’  
Johnson Oatman jr. werd één van de meest productieve en populaire hymne-schrijvers ter wereld. 
Hij heeft meer dan drieduizend hymnen geschreven en geen enkel evangelisch liedboek werd als 
compleet beschouwd tenzij het enkele van zijn hymnen bevatte. 
 

Johnson Oatman jr. schreef zijn eerste lied in 1892 waarna het in 1893 tot de mensen werd 
gebracht door prof. J.R. Sweney. Het lied droeg de titel: ‘Ik wandel met mijn Redder’. 
Vanaf dat moment schreef Oatman jr. gemiddeld tweehonderd liederen per jaar om de wereld tot 
zegen te zijn. In een boek dat in het begin van zijn carrière als songwriter in Boston werd 
gepubliceerd, schreef hij het volgende citaat: 
Laat anderen zingen over goed of kwaad. Laat ze iets zingen dat bevalt, dat in de smaak valt. 
Maar terwijl zij andere liedjes zingen, zing ik een lied voor Jezus.
 

In 1894 schreef professor Sweney de muziek bij een lied van Oatman jr. hetgeen hem 
onmiddellijk een plaats in de voorste gelederen van de Amerikaanse hymne-schrijvers opleverde. 
Het lied heet: ‘Als onze schepen naar huis komen zeilen’. 
Het werd gezongen op de ‘Ocean Grove kampeerbijeenkomst’ en de mensen waren wild 
enthousiast over dit lied. Bisschop C.C. McCabe zong het overal in de Verenigde Staten. 
Rond dezelfde tijd introduceerde prof. W.J. Kirkpatrick Oatmen’s lied: ‘Dieper nog’. 
Dit lied vond z’n weg naar de harten van ware aanbidders.  
Er is een eigenaardige diepte in dit lied te vinden die maar weinig in gospelliederen te vinden is. 
Dieper nog, dieper nog, in de karmozijnrode vloed; 
dieper nog, dieper nog, onder het kostbaar bloed.  
Daarna volgde ‘Heilig, heilig, is wat de engelen zingen’.  
In 1895 verscheen het lied dat de naam ‘Oatman’ naar elk klimaat en elk land op aarde heeft 
gedragen. Prof. George C. Hugg schreef de muziek voor ‘Nee, niet één’.  
Het ging vanaf het begin als een lopend vuurtje. Binnen een jaar was het in vijfendertig boeken 
gekopieerd en nam het een plaats in tussen de onsterfelijke liederen van de religieuze wereld.  
Prof. Edwin Othello Excell bracht in 1897 Oatman’s lied ‘Tel uw zegeningen’ uit, wat naar de 
mening van de meeste critici hét meesterwerk van Johnson Oatman jr. is. ‘Tel uw zegeningen’ 
ging, net als het lied ‘Nee niet één’ de gehele wereld over. Als een zonnestraal heeft het de 
donkere plekken op aarde opgevrolijkt. Waarschijnlijk is in Engeland nooit een Amerikaanse 
hymne met zoveel enthousiasme ontvangen als het lied ‘Tel uw zegeningen’ (Count your 
blessings). Een dagblad in Londen schreef over een bijeenkomst die werd geleid door Gypsy 
Smith het volgende: “ Mr. Smith kondigde een hymne aan. ‘Laten we ‘Tel uw zegeningen’ zingen.  
In Zuid-Londen zingen de mannen het, de jongens fluiten het en de vrouwen wiegen hun baby’s 
op de maat in slaap.’ ”   
 

Tijdens de grote opwekking in Wales werd dit lied bijna elke dienst gezongen.

https://youtu.be/yTVooJKUf3o
https://youtu.be/rQprdwtOKlU
https://youtu.be/iGrvtVTIz4I
https://youtu.be/zDd8-9WFF2I
https://youtu.be/Hb4JBNDWhOA
https://youtu.be/_JLsnKEJJgM
https://youtu.be/6bw4OHl5OzI
https://youtu.be/f7TBB9rHjMk
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HET JOHANNES DE HEER LIED VAN… 
 

‘de pastoor die  

Johannes de Heer-liederen  

liet zingen…’

Naam: Paul Brommet
Leeftijd: 72 (31-07-1949) 
Kerkelijke achtergrond: Hervormd opgegroeid, 
nu Oud-Katholiek 
Wellicht kent u hem als: pastoor binnen de  
Oud-Katholieke Kerk van Nederland 
Geïnterviewd: januari 2022  
 

© Foto: Harmen Meinsma | Visagie: Ed Tijsen | Volkskrant, 2021 
 
 

Deze keer interviewen we Paul Brommet. 
 
Paul groeide op in een Hervormd gezin maar vond dat bepaalde levensvragen en thema’s daar 
niet (of niet passend) werden beantwoord. Daarom liet Paul zich er destijds uitschrijven.  
Paul was ergotherapeut bij het Leids Universitair Medisch Centrum, werkte bij de 
kinderbescherming, in de verslavingszorg en bij de jeugdreclassering.  
 
“Ik had een late roeping. Mijn vader was legerpredikant, maar ik was kerkelijk dakloos tot 2004. 
Toen werd ik lid van de Oud-Katholieke Kerk.”  
 
De Oud-Katholieke Kerk sprak hem om meerdere redenen aan: 

“De Oud-Katholieke Kerk wordt al eeuwen niet meer aangestuurd door het Vaticaan, vrouwen 
en lhbti’ers mogen er pastoor worden en priesters hoeven niet celibatair te leven.” 
 
Paul raakte zo betrokken bij de kerk, dat hij op zijn 56ste theologie ging studeren en vlak voor 
zijn 60ste werd hij diaken.  
Kort daarop werd hij tot priester gewijd en raakte hij werkzaam als pastoor in Leiden. 
Zijn priesterschap in Leiden betrof een deeltijdbaan waarnaast Paul graag pastoraal werk wilde 
doen. “Ik wilde er zijn met open ogen, open oren en een open hart. Ik wilde het verhaal van de 
daklozen op de voorgrond stellen en op het moment dat dat zinvol was heb ik het verbonden 
met het verhaal van God, want ik was en blijf natuurlijk wel pastor!”

Paul, als je naar de lijst met 1011 Johannes de Heer-liederen kijkt,  
welke Johannes de Heer liederen spreken jou dan het meeste aan?

‘Heilig, heilig heilig’ (JdH-961) gebruikte ik tijdens de diensten voor het straatpastoraat als 
vervanging van het ‘Heilig, heilig, heilig’ uit het misgezangenboek. 
 
‘Dankt, dankt nu allen God’ (JdH-156) was dan altijd mijn vaste slotlied in de diensten voor dak- 
en thuislozen. 
 
Een ander bekend lied voor mij, is lied 724 ‘Grote God, wij loven U’. 
Dit lied kende ik uit mijn jeugd.  
Mijn vader was legerpredikant en in de Protestantenbond, waar wij toen kerkten, werd dit lied 
vaak als openingsgezang gezongen. 
 
‘De Heer is mijn Herder!’ (JdH-493 / Psalm 23) is ook een lied dat ik graag zing! 

 

https://kerkliedwiki.nl/Zangbundel_Joh._de_Heer/Inhoud
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Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen 
van Joh. de Heer  
 

Als straatpastor organiseerde ik maandelijks een kerkdienst voor de 
doelgroep. Al snel bleek dat veel bezoekers bekend waren met de liederen 
van Johannes de Heer. Ik ontmoette een pianist die daarmee ook goed 
bekend was. Ik ben toen in mijn diensten vooral liederen uit die bundel 
gaan gebruiken. Ik zocht echter wel zoveel mogelijk liederen die ook in 
andere kerk-liedbundels stonden. Zo was er voor ‘elk wat wils’. 
Vanwege de herkenbaarheid gebruikte ik op bepaalde momenten in de 
dienst vaste liederen, zoals ik eerder al nader toelichtte.  

Dat zal velen verwonderd hebben: liederen uit een protestants-
evangelicale liedbundel die worden gezongen tijdens een 
eucharistieviering.
 
Ik heb geleerd dat je daar moet zijn waar de ander is.  
Als de ander, in mijn geval dak- en thuislozen, bekend zijn met bepaalde 
liederen, dan is het zaak om daar ook te zijn.  
Ook al klinken de teksten in de oren van sommigen soms wat oubollig,  
het gaat om de stem van het hart. 
Wat is er mooier dan met overgave te zingen, met teksten die je kent;  
om zo uitdrukking te geven aan je geloof en Godsvertrouwen?!!

Johannes de Heer overleed in 1961.  
Heb je (van thuis uit) iets meegekregen van zijn leven, activiteiten 
(o.a. tentsamenkomsten / zangbijeenkomsten), radio-uitzendingen, 
enzovoorts? Of ging dit aan jullie (ouderlijk gezin) voorbij?  
 
Thuis spraken we niet zoveel over het geloof en over de kerk.  
Johannes de Heer was wel bekend, maar werd, zo herinner ik mij, 
afgedaan als toch wat oubollig qua teksten. In de verzuilde samenleving 
van de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw werd al gemakkelijk gezegd: 
‘o, dat is Leger des Heils-muziek’ of ‘dat is typisch voor katholieken’  
(‘die zijn van het houtje’).  
Ik heb echter geen idee bij welke zuil mijn ouders zichzelf en het gezin indeelden.

In de Johannes de Heer-liederen nemen 2 thema’s een belangrijke plaats in: 
 
1. De persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof dat Jezus Christus ook jou vrijmaakt. 
 
2. De verwachting van Jezus’ wederkomst. 
 
Hoe kijk jij naar deze thema’s / wat zeggen deze thema’s jou persoonlijk? 
 
Voor ons Oud-Katholieken, en voor mij persoonlijk, is de persoonlijke verantwoordelijkheid 
belangrijk. Als ‘beroepsgelovige’ probeer ik te leven met het Evangelie als leidraad.  
Ik maak daarbij mijn eigen keuzes en volg daarin mijn geweten.  
De opdracht die Jezus ons geeft is niet altijd zo eenvoudig: heb uw vijanden lief, anderen 
vergeven, opkomen voor zwakken, enzovoorts. 
Het zijn allemaal dingen die je dagelijks tegenkomt.  
Het Evangelie ligt op straat, maar we lopen er zo gemakkelijk aan voorbij. 
Als straatpastor heb ik geleerd dat niet te doen. 
 
Jezus heeft ons beloofd dat Hij eens zal wederkomen. We weten niet wanneer en misschien is 
dat ook wel beter. Zo blijft de hoop levend én de prikkel blijft aanwezig om steeds te proberen 
het goede te doen en niet alleen ervoor te zorgen ‘dat je eigen straatje schoongeveegd is’.
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 Frank  

Vijf jaar op weg!
Als ik terugdenk aan de tweede Johannes de Heer-zangdienst die wij in 2017 mochten 
organiseren, dan was dat eigenlijk ‘de meest intieme setting’ die ik heb meegemaakt.  
We kwamen met een kleine groep mensen samen in het kerkje op de heuvel aan de 
Wagnerlaan in Arnhem. KLIK HIER voor de video-montage van dit samenzijn. 
Dat kleine, intieme, komt misschien wel het meest overeen met de sfeer van vroeger;  
in de huiskamer, met het gezin, de liederen van Johannes de Heer zingen. 
Intussen hebben we al heel wat zangdiensten en andere zangactiviteiten mogen verzorgen. 
Regelmatig op kleinschalig niveau; in alle eenvoud de liederen zingen met zo’n dertig à veertig 
mensen. Op andere momenten waren we bijeen in een rijk gevulde kerk waar massaal werd 
meegezongen. Dat waren dan ook weer kippenvel-momenten!

Marjo en Klaas 
Dankbaar denken wij terug aan de zangactiviteiten waaraan wij, als gastvrouw en geluidsman / 
organist, tot nu toe medewerking mochten verlenen.  
Het is mooi om de bezoekers eerst uit volle borst te horen meezingen en hen daarna, met een 
glimlach op het gezicht, naar huis te zien gaan. Wij zien ernaar uit om weer op volle toeren te 
kunnen draaien, zonder beperkingen met betrekking tot het coronavirus.  
Tot die tijd hopen wij dat de online-zangdiensten óók tot zegen mogen zijn!

Dieneke
Ik kom uit een ‘Leger des Heils-gezin’ en mijn vader was organist en kapelmeester. 
We moesten dus allemaal een instrument kunnen bespelen, dat begrijp je! 
Een gezin met elf kinderen, dus mijn vader had zijn eigen muziekkorps.  
Ik speelde cornet en ukelele. Meerdere gezinsleden beschikten over een goede stem, dus er 
werd ook veel gezongen! Het geloof in God heeft bij ons altijd centraal gestaan. 
In moeilijke tijden, zowel in het ouderlijk gezin als later in mijn eigen leven, vormde psalm 23 de 
rode draad door mijn en ons leven: ‘De Heer is mijn Herder,…’ (en) ‘al gaat mijn weg door een 
donker dal, ik vrees geen gevaar want U bent bij mij!’  
Van die Heer wil ik zingen, waar ik maar ben! Thuis, op mijn werk in het verzorgingstehuis, 
binnen het Leger des Heils en tijdens de activiteiten van ‘Prijs met Johannes de Heer’! 
Ik hoop dat we snel weer onbeperkt ZINGEND op pad mogen gaan! 

         TERUG- EN VOORUITBLIKKEN 
         een aantal PMJDH-teamleden aan het woord

https://youtu.be/Zx20le6e-4U
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Margreet 
Het is fijn om mee te mogen werken aan het levend houden van de teksten en muziek van 
Johannes de Heer en te zien hoe mensen hiervan genieten. 
Ik vind het fijn dat ik het zangteam mag versterken met mijn alt-partijen, die prettig te zingen zijn 
op deze vaak wat hoog genoteerde liederen. Liederen uit mijn jeugd! 
Ik kijk ernaar uit dat we weer ‘dicht bij elkaar’ met een live aanwezig publiek kunnen zingen!

Eline
Ik mag al een poosje oplopen met dit project waar ik elke keer weer geniet van het samen 
muziekmaken tot eer van God en tot opbouw van Zijn Gemeente. 
Het is mijn wens dat de muziek die we mogen maken, tot zegen zal zijn. Dat mensen aangeraakt 
zullen worden en de liefde van Jezus Christus mogen voelen en ervaren.  
Én, dat het onze ogen mag richten op Hem Die hulp en redding biedt. Halleluja!

Esther
Ik vind het ontzettend fijn dat we door middel van zang en muziek iets mogen betekenen voor 
anderen. Wat indruk op mij heeft gemaakt is het zingen in het zorgcentrum bij zuster Ebbeng. 
Ondanks haar dementie en hoge leeftijd zong ze vurig, uit volle borst mee: ze kende veel 
liedteksten nog uit haar hoofd! Ook zongen we bij ‘broeder Gerrit’ thuis, vlak voordat hij naar 
onze Hemelse Vader ging. Zo waren er nog meer bijzondere zangmomenten en ontmoetingen!

Judith
Ik kijk er dankbaar op terug, en verlangend naar uit, dat we als PMJDH-team samen muziek 
mogen maken en mogen zingen tot eer en glorie van God.  
Door middel van de liederen mogen we anderen bemoedigen maar ook zelf bemoedigd worden!

Annemarie
Als ik terugkijk naar de afgelopen periode dan ben ik vooral heel erg dankbaar dat we ondanks 
alle beperkingen (rondom corona) toch op verschillende manieren God hebben mogen prijzen! 
Het hoogtepunt voor mij was de zang- en benefietavond ten bate van ‘Christenen voor Israël’ in 
de Hiense kerk van Dodewaard. Ik zie uit naar nog veel meer ‘Johannes de Heer’!
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         UIT HET LEVEN GEGREPEN 
         felicitaties aan PMJDH i.v.m. het 5-jarig jubileum

Ik feliciteer jullie met het 5-jarig 

jubileum! 

De liederen van Johannes de Heer zijn 

nog steeds erg geliefd! 

De hoop is dat ‘Prijs met Johannes de Heer’ 

nog lang door mag gaan 

met dit mooie project!  

 
ds. Jos de Heer feliciteert ons en  

geeft het volgende gebed door: 

 

Almachtige God, 
Die aanwezig bent in heel het universum 

en in het kleinste van Uw schepselen, 

Gij Die al wat bestaat met tederheid omgeeft, 

stort over ons de kracht van Uw liefde uit  

opdat wij het leven  
en de schoonheid zouden beschermen. 

Dompel ons onder in vrede opdat wij 

als broeders en zusters zouden leven 

zonder iemand schade te berokkenen.      

 
Beste mensen van ‘Prijs met Johannes de Heer’, 

 

Namens Hervormde Wijkgemeente ‘De Rank’ 

feliciteer ik jullie met het vijfjarig jubileum.  

Ik bid jullie Gods zegen toe en hoop dat jullie 

nog vele jaren met jullie zegenrijke werk 

mogen doorgaan. 

 

Wim Hesselink, voorzitter ‘De Rank’

Prijs met Johannes de Heer; muziek en zang tot Zijn eer! Vijf jaar lang voor mensen tot zegen zijn, 
gebruik makend van jullie talenten, 
dat is fijn! 
Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal 
en Gods zegen voor jullie allemaal! 
Marja van den Ham (luitenant LdH)

In mijn werk als predikant heb ik gemerkt 

dat velen werden bemoedigd door het werk 

van Johannes de Heer. 
Mogen jullie gezegend worden met 

inspiratie om zijn liederen en boodschap op 

eigentijdse wijze te vertolken! 

 

ds. Tineke Volgenant-Beima
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Lieve mensen, 

 
Van harte gefeliciteerd met het vijfjarig bestaan van 

‘Prijs met Johannes de Heer’! 

Ik wens jullie veel zegen toe en jullie mogen ook 

weten dat Gods zegen al op jullie rust. 

Bij ‘Tel uw zegeningen’ denk ik aan veel praktische 

zaken, maar ook aan de zegen van onze Heer die 

Hij onvoorwaardelijk uitdeelt.  

Daarin mogen jullie ontspannen en rusten.  

Lieve groetjes, Arjanne Holsappel-Burger

Bij deze willen we jullie feliciteren met 5 jaar  

‘Prijs met Johannes de Heer’. Een mooi initiatief 

waarin menigeen heeft mee-gezongen of gespeeld en  

waarin men, in ieder geval , genoten heeft van deze 

onvergetelijke liederen! Ga zo door, met Gods zegen! 

 

Elly & Rikkert 

         
       ‘M

aak een vrolijk geluid voor de Heer!’ 

Beste mensen van  

‘Prijs met Johannes de Heer’, 

Van harte met jullie eerste lustrum! 

Blijf doorgaan met het zingen van 

deze prachtige liederen met hun 

geweldige teksten! 

Veel zegen toegewenst, 

 

Jaap Kramer (basgitarist / Drachten)

Gefeliciteerd met jullie vijfjarig jubileum! 
 

Dat we nog maar lang mogen zingen en samenwerken onder Gods zegen!  

De Combi Zanggroep

Beste teamleden van  
‘Prijs met Johannes de Heer’, 

 

Van harte gefeliciteerd met jullie vijfjarig 

jubileum! Ik bid dat jullie nog veel meer 

mensen tot zegen mogen zijn met de zang- 

en themadiensten, en dat het jullie zelf tot 

zegen mag zijn! Sjalom,  
Marianne Grandia

 

Het was voor mij een zegen om de 
Johannes de Heer-liederen, die jullie 
vertolken en uitvoeren, te mogen horen 

en te mogen meezingen.  Ik bid dat het jullie goed mag gaan! 

 

Jan van O.  
 (…12 dagen nadat Jan dit bericht doorgaf is hij overleden)
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Website
 

Op onze website is veel informatie te vinden over ons 
project ‘Prijs met Johannes de Heer’. 
Daarnaast is er informatie te vinden over Johannes de 
Heer (wie was hij, wat deed hij zoal, etc.) en men kan: 
-zangdiensten / zangactiviteiten op video terugkijken  
-ons kwartaal-magazine online inzien  
-onze agenda raadplegen  
-etc.

Kijk maar eens op:  
www.pmjdh.nl 

YouTube
Op ons eigen YouTube-kanaal zijn van bijna alle 
activiteiten, van 2017 tot nu toe, videomontages  
terug te vinden. 
Dat maakt dat we inmiddels een aardige online 
videocollectie hebben opgebouwd! 
 
Onze video’s zijn te zien via: 
www.youtube.com/prijsmetjohannesdeheer
 
Facebook
Via onze Facebook-pagina’s volgen honderden mensen 
in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten ons project. 
 
Onze algemene / publieke pagina telt 566 volgers. 
Onze ‘vrienden-pagina’ telt 752 vrienden. 
 
Meer zien? Je vindt onze Facebookpagina via: 
www.facebook.com/prijsmetjohannesdeheer

Twitter 
 

Op Twitter plaatsen wij korte bijdragen om op bepaalde 
activiteiten en andere zaken extra aandacht te vestigen. 
 
Ook felicitaties of berichten van medeleven plaatsen wij 
juíst hier, omdat via Twitter een groter publiek bereikt 
wordt. 
 
Onze Twitter-pagina vindt je via: 
 
https://twitter.com/johannesdeheer

 
Mailgroep  
 

Mensen van wie het e-mailadres in onze mailgroep is 
opgenomen ontvangen: 
 

-iedere maand onze nieuwsbrief 
-ieder kwartaal ons PMJDH-magazine 
 

Interesse? Geef (jo)uw mailadres dan door via info@prijsmetjohannesdeheer.nl

 

         SOCIAL MEDIA 
         ‘Prijs met Johannes de Heer’ actief op internet

http://www.pmjdh.nl
http://www.youtube.com/prijsmetjohannesdeheer
http://www.facebook.com/prijsmetjohannesdeheer
https://twitter.com/johannesdeheer
mailto:info@prijsmetjohannesdeheer.nl
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Klik op de video’s om deze op YouTube te openen / bekijken…

         UITGELICHTE VIDEO’S 
         pareltjes van de afgelopen vijf jaar…

Er is vreugde! 

(JdH-41)

Hoe het project begon…

20

https://youtu.be/YyqOIv62Sjs
https://youtu.be/1N3FkxH_nCA
https://youtu.be/3YghKKKdUhU
https://youtu.be/YBtS4gMB9uk
https://youtu.be/2DwJZqhSrZc
https://youtu.be/3Zrfc4ma8hw


21

In ons vorige PMJDH-magazine interviewden we Marianne 
Grandia over haar debuut-roman ‘Witter dan sneeuw’.  
Dit boek werd voor het eerst uitgebracht in 2011. 
Inmiddels heeft Marianne 11 boeken geschreven; haar 
nieuwste boek ‘Teken van trouw’ ligt momenteel bij de 
drukker. 
 

Toen Marianne haar felicitatie en zegenwens naar ons 
toestuurde, schreef ze ons zijdelings het volgende over 
haar nieuwste boek: ‘Een leuk weetje: in deze roman krijgt 
het maandelijks zanguurtje, dat ze in de kapel houden, een 
speciale uitvoering met Johannes de Heer-liederen en heel 
de epiloog draait daar zelfs om.’ 
 

Nu, dat maakt ons natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar dit 
boek en u als lezer wellicht ook! 
Daarom hieronder wat meer informatie over dit boek,  
dat naar verwachting in april 2022 (de maand waarin wij 
ons eerste lustrum vieren) verschijnt. 
 

‘Teken van trouw’ is een eerlijk maar ook bemoedigend 
verhaal over twee gebroken mensen, die op zoek zijn naar 
heling, rust en een teken van trouw. 
 

Wanneer Jim te maken krijgt met verlies en problemen, 
zakt de grond steeds verder onder zijn voeten weg. Hij 
wordt verteerd door verdriet en schuldgevoel en sluit zich 
af voor de mensen om hem heen. Ook worstelt hij met 
vragen over Gods trouw. 
 

Wijkverpleegkundige Meike gaat naar haar scheiding terug 
naar haar geboorteplaats en probeert daar samen met haar 
dochtertje Emma een nieuw leven op te bouwen. Haar 
ontmoetingen met Jim maken het er niet eenvoudiger op. 
Of kan misschien juist híj haar helpen? 
 

‘Teken van trouw’ speelt zich in dezelfde omgeving af als 
‘Onder Zijn vleugels’ en ‘Koorden van liefde’, maar is ook 
te lezen als een op zichzelf staande roman. 
 

Voor de echte ‘Johannes de Heer-liederen fan’, let op: 
in het eerste deel van deze serie, ’Onder Zijn vleugels’, 
komen ook al Johannes de Heer-liederen voorbij.


Auteur: 	 Marianne Grandia 
Uitgeverij:	 Kokboekencentrum 
ISBN:	 	 9789029732567 
Verschijnt:	 april 2022 
Bestellen:	 KLIK HIER om dit boek te bekijken / bestellen via christelijke webshop kameel.nl 
 

Leuk weetje: 	 Op 8 april vindt de officiële boekpresentatie van dit boek plaats (KLIK HIER voor info.  
	 	 en opgave). ’Prijs met Johannes de Heer’ mag deze avond muzikaal omlijsten!

         BOEKENTIP 
         TEKEN VAN TROUW het nieuwe boek van Marianne Grandia

https://www.kameel.nl/producten/boeken/romans-3/algemene-romans/teken-van-trouw:9789029732567
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2022/03/uitnodiging-boekpresentatie-met-aanmelddatum-31-maart.pdf
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Reageren, vragen of opmerkingen via: 
 

info@prijsmetjohannesdeheer.nl

 
Via dit mailadres kunt u zich ook gratis 
abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, geluidsband, elektronisch 
of op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van  
‘Prijs met Johannes de Heer’.


Ik wil zingen van mijn Heiland, 

van Zijn liefde, wondergroot, 

Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout 

en mij redde van de dood… 

 

         
JdH-657

Wij wensen iedereen alvast een bezinnende 

Goede Week en Gezegende Paasdagen toe!
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UIT DE KRANT OP 
DE ACHTERKANT

Alg. Dagblad  

6 maart 1995

foto: PMJDH  
2021

aangevuld met zwart-wit foto’s
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