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NIEUWSBRIEF
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

PMJDH MAGAZINE (zomer 2022)
Rond 21 juni (aanvang van de zomer)
brengen wij opnieuw een PMJDHMagazine uit. Deze keer een ‘Leger
des Heils-special’ omdat het Leger des
Heils dit jaar 135 jaar bestaat in
Nederland (hetgeen het Leger des
Heils 11 juni a.s. hoopt te vieren).
KLIK HIER voor meer informatie.
We doken in de geschiedenis en
ontdekten dat er meerdere
overeenkomsten zijn tussen Johannes
de Heer en het Leger des Heils:
-het evangeliserende karakter
-veel liederen (gelijk of deels gelijk)
-de opwekkingssamenkomsten
-etc.
Ook vanaf deze plaats feliciteren wij
het Leger des Heils met het 135-jarig
bestaan in Nederland!
Wij hopen dat de nieuwe editie van
ons PMJDH-Magazine, zowel door
mensen die aan het Leger des Heils
verbonden zijn als door alle anderen,
ervaren mag worden als interessant en
inspirerend.

Geest van God, maak in dit uur
al Uw kind’ren vrij. (JdH-300)
Zondag 5 en maandag 6 juni vieren we Pinksteren.
‘De uitstorting van (en de vervulling met) de Heilige Geest’.
Zien we telkens opnieuw verlangend naar die vervulling uit?!
Johannes de Heer-lied nr. 300 zegt:
Geest van God, maak in dit uur
al Uw kind’ren vrij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur,
schenk het ook aan mij!
Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij!
Schenk nieuw leven, kracht en vuur,
schenk het ook aan mij!
Persoonlijk vind ik dit een heel eenvoudig, puur en mooi lied.
Ook de melodie spreekt mij aan.
Maar,… tegelijkertijd zingen we daar nogal wat: ‘neem mij, breek mij,
vul mij, zend mij!’
Dat vervuld worden, met vuur en liefde, dat klinkt nog wel
aangenaam. Maar de controle uit handen geven (neem mij) om
vervolgens ‘gebroken te worden’ (breek mij) om na het ‘vervullen’
ook nog eens gezonden te worden,… dat is heel wat!
1

2022 #6

www.prijsmetjohannesdeheer.nl

juni 2022

Maar,… een andere weg en een andere manier is er ook niet.
We kunnen pas vervuld worden door Gods Geest als onze eigen
opgebouwde patronen en gewoonten af-gebroken worden (ofwel:
‘doorbroken’ worden). Anders ‘rotten’ die slechte patronen en
gewoonten gewoon verder en winnen ze ook nog aan terrein.

KOMENDE DATA Deo volente
1 juli 2022
Johannes de Heer-zanguur
voor bewoners van
woon- en zorgcentrum Bethanië, Ede
door ‘Prijs met Johannes de Heer’
17 juli 2022 (Glorieklokken-special)
JdH-zangdienst (met o.a. Peter Kits)
Herv. Wijkgemeente ‘De Rank’ Arnhem
en ‘Prijs met Johannes de Heer’

De laatste tijd werden meerdere mensen om mij heen getro en door
kanker. De arts snijdt de tumor / tumoren (indien mogelijk) weg,
zodat de rest van het lichaam niet aangetast wordt door de kanker
die anders verder woekert.
Precies om diezelfde reden laat Johannes de Heer-lied nr. 300 ons
biddend zingen: ‘breek mij, vul mij’. Ook in geestelijke zin geldt:
het oude moet worden af-gebroken / weggehaald, zodat het goede de
ontstane ruimte kan vullen. En als we dan vervuld zijn met Gods
Heilige Geest en met Zijn vuur, dan zijn we ook klaar om gezonden
te worden; zoals we ook aanhaalden in onze vorige nieuwsbrief
(Romeinen 10 ‘Hoe lie ijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen,
van hen die het goede verkondigen!’ )
Toen ik vandaag van mijn werk vertrok wenste mijn collega mij een
goed Pinksterweekend. Hij zei: ‘laat de Geest maar waaien!’
En zo is het!
Laten we verlangend op weg gaan naar Pinksteren, ons realiserend
dat God de Vader ons, op voorspraak van Jezus, de Heilige Geest al
gezonden heeft als Trooster en als aanvurende Inspirator.
Dan mogen wij, met Johannes de Heer-lied nr. 300 bidden:
Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij!
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij!
Ik wens iedereen, ook namens de rest van het PMJDH-team,
gezegende Pinksterdagen.

Houd verder vooral de agenda op onze
website in de gaten! Daar vindt u ook meer
details over de locaties en aanvangstijden.

Arend

GEBED

GEZOCHT:
Voor al Uw kind’ren, is mijn gebed;
schenk hun Uw kracht en levensmoed HEER’,
Sterk in Uw liefde, apart gezet,
daalt, teer als een duif, dan
Uw vrede op hen neer.
God, U zij alle glorie,
Verhoorder van ons gebed,
Die, meer dan wij verwachten,
zo zorgzaam op ons let.
HEER’, wij willen U eren,
wij loven Uw grote Naam,
hernieuwen de belofte,
om trouw Uw weg te gaan.
Liederen van het Leger des Heils - lied nr. 43
KLIK HIER om dit lied te beluisteren.

Wij staan als team altijd open voor aanvulling op meerdere fronten!
Bespeel je een instrument, zing je graag of zou je ons project graag
ondersteunen vanuit een functie die meer op de achtergrond
uitgevoerd wordt?! Laat het ons weten!
# uitisten / trompettisten / zangers / sprekers / redactieleden voor de
nieuwsbrief en ons PMJDH-Magazine / mensen voor beeld en
geluid / videobewerkers / …of wellicht heb je zelf leuke, aanvullende
suggesties!
Mail voor informatie en meer naar: info@prijsmetjohannesdeheer.nl
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