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NIEUWSBRIEF
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN
Zomerstop PMJDH
Onze zomerstop is van 27 augustus tot
en met 2 oktober. In die periode
plannen wij geen zangdiensten etc.
Mocht er onverwachts een pastoraal
zangbezoek gewenst zijn bij iemand
die ernstig ziek is, dan kan er contact
met ons worden opgenomen via
info@prijsmetjohannesdeheer.nl
Wij kijken dan samen naar de
mogelijkheden.
Meebouwen aan het project PMJDH
Wij staan altijd open voor mensen die,
op welke wijze dan ook, mee willen
bouwen aan het project ‘Prijs met
Johannes de Heer’.
Spreken redactionele werkzaamheden
jou aan, of behoort het tot jouw
mogelijkheden om zang- of
instrumentale bijdragen te leveren
tijdens een JdH-zangactiviteit?
Of wellicht iets totaal anders?
Laat het ons gerust weten, dan gaan
wij het gesprek graag met je aan!
Videomontage Glorieklokken-special

De videomontage van de
Glorieklokken-special van
zondagavond 17 juli jl. is klaar!
Alle liederen zijn volledig ondertiteld.
Belangstellenden die de
videomontage willen bekijken kunnen
dit doen door op de onderstaande
video te klikken.

Maar slechts door genade alleen,…
(Glorieklokken lied nr. 498)

Zondagavond 17 juli jongstleden mochten we met elkaar een
zegenrijke Johannes de Heer-zangdienst beleven.
Deze keer een Glorieklokken-special!
Eén van de liederen die we zongen was Glorieklokken nr. 498
Couplet 1 van het genoemde lied zegt:
O, welk een wond’re Verlosser vond ik in mijn Heiland en Heer.
Lofprijs vervult nu mijn harte; mijn zonden gedenkt Hij niet meer!
En het refrein bezingt dan:
Genade kocht mij vrij! Genade kocht mij vrij!
Mijn ziele juicht HALLELUJA! Genade kocht mij vrij!
‘Genade’, ‘de wet’ en ‘goede werken’
We kennen de hierboven genoemde termen: Bijbelse termen!
Maar hoe staat het één in verhouding tot het ander en in welke
prioriteit? (of beter gezegd: ‘tot welk doel?’)
We lazen 17 juli jongstleden Galaten 5 vers 1 t/m 6. Daar staat:
1. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
2. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden,
zal Christus u niets baten.
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3. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om
de wet volledig na te leven.
4. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden
aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt
en hebt u Gods genade verspeeld.
5. Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van
geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.
6. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet
besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het
geloof zijn kracht verleent. (einde Bijbellezing)

KOMENDE DATA Deo volente
7 augustus 2022
De ‘Combi Zanggroep’ zingt in
Hospice Rozenheuvel te Rozendaal.
Heilssoldaten van het LdH-korps
Arnhem & Prijs met Johannes de Heer

In Galaten 5 vers 4 staat nogal wat:
Als we proberen door God als rechtvaardigen te worden
aangenomen door de wet na te leven (iets waarvan trouwens keer op
keer blijkt dat we dat niet kunnen!) dan zijn we van Christus
losgemaakt en hebben we Gods genade verspeeld!
Ook in zijn eerdere Galaten-brieven schrijft Paulus hierover.
In Galaten 2 vers 15-16 lezen we: ’Hoewel wij (Paulus en de Joodse
christenen die hij aanschrij ) Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit
andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen
door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus.
Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door
de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de
wet na te leven.’
In Galaten 2 vers 19 en 20a schrijft Paulus: ’Want ik ben gestorven door
de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik
gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus lee in mij.’

9 oktober 2022
JdH-zangdienst
Herv. Wijkgemeente ‘De Rank’ Arnhem
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
23 oktober 2022
De ‘Combi Zanggroep’ zingt tijdens
de samenkomst / geloofsontmoeting
van LdH-korps Arnhem.
Heilssoldaten van het LdH-korps
Arnhem & Prijs met Johannes de Heer
30 oktober 2022
JdH-themadienst
Gereformeerde Kerk Harskamp
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
12 november 2022
JdH-zangavond
Vakantieweek Nieuw Hydepark (PKN)
en ‘Prijs met Johannes de Heer’

Glorieklokken lied nr. 498 bezingt dus niet zomaar iets, het is puur
Bijbels! Luister bijvoorbeeld naar de woorden van couplet 4:
‘k Werd niet gered door mijn werken, zelfs niet door berouwvol geween,
noch door mijn worst’ling en strijden maar slechts door genade a een!

28 november 2022
JdH-zanguur voor bewoners
woon- en zorgcentrum Bethanië Ede
en ‘Prijs met Johannes de Heer’

We kunnen genade niet verdienen,… het wordt ons aangeboden!
Tot zover hebben we het nu duidelijk.
Maar hoe zit het dan met ‘de wet’ en met ‘goede werken’?

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

In het kort:
Gods wet is als een spiegel. Als we onszelf die spiegel voorhouden
dan zien we onze zonden en tekortkomingen.
We mogen daar vergeving voor vragen; uit genade, om Jezus wil!
Meer lezen over ‘de wet’? Dat kan via de onderstaande linken:
-Paulus en de wet (door de Protestantse Theologische Universiteit)
-Paulus en de wet (door Wilco Vos / Bijbelse Overdenkingen)
En de goede werken? Deze worden niet gedaan tot behoud maar
vanuit behoud! Als Paulus het heeft over het doen van ‘goede werken’
dan doelt hij daarmee op werken die gedaan worden op grond van
het reeds in Christus ontvangen behoud. KLIK HIER om daar meer
over te lezen. Tot slot: ‘Moeten we blijven zondigen om de genade te
laten toenemen? Volstrekt niet!’ Lees Romeinen 6 maar eens.

GEBED
Heer, ik sta als de tollenaar
voor U en buig mij neer.
Doe mij niet weg van voor Uw oog,
wees mij genadig, Heer.
Wanneer ik aan mijn zonden denk
buig ik mij dieper neer.
Wie kan, o Heer, voor U bestaan?
Wees mij genadig, Heer.
Mijn zondeschuld belijd ik U
mij rest geen uitweg meer
dan door het offer van uw Zoon.
Wees mij genadig, Heer.
KLIK HIER (om het gebed als lied te luisteren)

ll

ft

Arend

ft

augustus 2022

2

