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NIEUWSBRIEF
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN

Ik wil zingen van mijn Heiland,
Die mij redde van de dood. (JdH-657)
NIEUWE CHRISTELIJKE ROMAN:
8 april jl. mochten wij,
vanuit ‘Prijs met Johannes de Heer’,
de boekpresentatie van ‘Teken van
trouw’ muzikaal omlijsten. We kijken
terug op een gezegende avond!
De nieuwe christelijke roman van
Marianne Grandia is vanaf 12 april
verkrijgbaar in de boekhandel of via
bijvoorbeeld kameel.nl
PMJDH BESTAAT VIJF JAAR:
KLIK HIER voor het volledige

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

Zondag 10 april jl. mochten we in de Bonifatiuskerk van Arnhem de
Goede Week / Lijdensweek aanvangen met een JdH-zangdienst.
Alle liederen waren gekozen rondom het lijden, het sterven én de
opstanding van onze Heere Jezus Christus. We zongen onder andere:
Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout en mij redde van de dood.
Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij! (JdH-657)
We zingen die woorden vaak (te) makkelijk en ze dringen dan
misschien niet heel diep tot ons door. Dat heb je soms met
vertrouwde liederen en teksten; als je niet uitkijkt dan zing je ze
haast automatisch. Maar wat hier gezongen wordt, is het volle
evangelie in een notendop!
-Gods liefde, die door Jezus Christus zichtbaar wordt.
-Gods reddingsplan; Jezus stierf in onze plaats (kruis van Golgotha).
-Jezus loste onze schuld af waardoor we vrij zijn; gered van zonde
en dood. De aanklacht tegen ons valt weg als we pleiten op het
bloed van Jezus, zoals Johannes de Heer lied 542 zo mooi omschrijft:
1. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed!
2. Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar is kracht in het bloed
van het Lam!
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In veel kerken wordt rond Pasen
‘het avondmaal’ gevierd.
Katholieken noemen het ‘de eucharistie’.
‘Eucharisteo’ (εὐχαριστέω) betekent
‘dankzeggen’. Dankzegging voor een grote gave:
het lichaam van Christus,
dat voor ons gegeven werd.
KOMENDE DATA Deo volente
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’
1 juli 2022
Johannes de Heer-zanguur
voor bewoners van
woon- en zorgcentrum Bethanië, Ede
door ‘Prijs met Johannes de Heer’
17 juli 2022
avond
Johannes de Heer-zangdienst
Herv. Wijkgemeente ‘De Rank Arnhem
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
Houd verder vooral de agenda op
onze website in de gaten!
UITGELICHT: HET PAASLAM
Pesach
Het paaslam van de familie of
gemeenschap werd op de 14e nisan
(voorbereidingsdag voor Pesach) na
het middaguur in de tempel geslacht.
Pasen
Volgens Johannes 19:14-31 werd
Jezus op de voorbereidingsdag voor
Pesach na het middaguur gekruisigd.
Zo werd de profetie uit Jesaja 53
vervuld:
‘Als een lam werd Hij ter slachting
geleid (…) Hij heeft de zonden van
velen gedragen.’

Jezus vierde met Zijn apostelen het ‘Laatste Avondmaal’ en wist dat
Hij de volgende dag aan het kruis zou sterven.
Hij geeft Zijn eigen lichaam en bloed onder de gedaanten van brood
en wijn.
Het Laatste Avondmaal staat beschreven in alle (vier) evangeliën:
Mattheüs 26:17–35, Markus 14:12–31, Lukas 22:7–38 en Johannes 13:1–
17:38.
Wat beschrijven deze evangeliën, kort samengevat:
Jezus nam het brood, zegende het en sprak: ‘Neem en eet hiervan, gij
allen, want dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt’.
Vervolgens nam Jezus de wijn en zei:
‘Neem en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en
altijddurende verbond; dit is Mijn bloed dat voor u en alle mensen
wordt vergoten tot vergeving van zonden. Blijf dit doen om Mij te
gedenken.’
Bijzondere betekenis:
Jezus sloeg hiermee een brug tussen het oude en het nieuwe verbond.
Joden vier(d)en jaarlijks Pesach: een moment van stilstaan bij het
einde van de joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte.
Jezus gaf tijdens het ‘Laatste Avondmaal’ aan de ‘Pesach-maaltijd’ een
extra betekenis; zoals de joden uit hun slavernij werden bevrijd zo
mogen voortaan allen die in Jezus Christus geloven -en die pleiten op
Zijn bloed- ook bevrijd worden. Bevrijd van zonde en dood.
Praktisch / interessant om te weten:
Het Pesach-feest vangt altijd aan op de avond van de 14e dag van de
maand nisan (de eerste volle maan van het joodse jaar).
Dit jaar vangt Pesach aan op 15 april en duurt het feest tot 22 /23
april. Ons Paasfeest valt daar dit jaar dus middenin (17 en 18 april).
Pesach heeft, op de joodse kalender, dus altijd een vaste datum maar,
omdat onze kalender zo anders loopt dan de joodse, valt 14 nisan
voor ons ieder jaar op een andere dag. Deze dag kan voor ons in
maart of april vallen. Omdat christenen Pasen het liefst ieder jaar op
een zondag vieren (de opstandingsdag van Christus) is er gekozen
voor de eerste zondag ná de eerste volle maan van de lente.
Zo worden het joodse Pesach en het christelijke Pasen toch in
dezelfde periode gevierd.
Laten wij op weg gaan naar Pasen (Aramees: Pascha / Hebreeuws:
Pesach) en dankbaar het feest van bevrijding vieren! Halleluja!

Arend

Gezegende Paasdagen!
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