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NIEUWSBRIEF
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

NIEUWSBERICHTEN
ZOMERSTOP
Ondanks onze zomerstop ontvangen
jullie, zoals jullie dat van ons gewend
zijn, toch onze maandelijkse
nieuwsbrief met daarin een korte
overdenking, enkele nieuwsberichten
en een overzicht van geplande
activiteiten. Onze zomerstop duurt tot
2 oktober, Deo volente.

Vol verwachting blijf ik uitzien,…
(JdH-769)

Johannes de Heer zong het vaak: ‘Vol verwachting blijf ik uitzien!’
(en dat deed hij!) KLIK HIER om het lied te beluisteren.
Zien wij ook nog op deze wijze uit naar Jezus’ wederkomst?!

PMJDH-MAGAZINE (herfst 2022)
Ons PMJDH-Magazine, dat ieder
kwartaal / seizoen rond de 21e van de
betreffende maand door ons wordt
aangeboden, verschijnt aankomende
keer mogelijk een week later.
Dit i.v.m. geplande vakanties van
team- en redactieleden.

JEZUS’ WEDERKOMST
PAGINA MET MEERDERE VISIES
Wij hebben een pagina ingericht met
verschillende visies op onderwerpen
als: de opname van de Gemeente / de
Grote verdrukking en het Duizendjarig
vrederijk. KLIK HIER om meer te lezen.

Couplet 1 van het genoemde lied zegt:
Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen, als mijn oog Hem schouwen mag
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blijde dag!
Wederkomst en/of de opname van de Gemeente
Het woord ‘opname’ (of de term ’wegvoering van de Gemeente’)
komt niet letterlijk in de Schrift voor, maar we lezen onder andere:
’In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om u plaats te
bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder
en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zijn mag, waar Ik ben’ (Joh. 14:3);
‘de Heere zelf zal .... nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven
zijn, zu en het eerst opstaan; daarna zu en wij, de levenden .... samen met
hen op de wolken in een oogwenk we evoerd worden, de Heere tegemoet in
de lucht’’ (1 Thess. 4: 15-18).
Ook zijn er teksten uit Korintiërs en Openbaring die door velen in
verband worden gebracht met een ‘opname’ / ‘wegvoering’, e.a.
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Jezus: voor de één een Rechter, voor de ander een Redder!
Binnen de traditionele kerken beleidt men de wederkomst van
Christus met de bekende woorden uit de Twaalf Artikelen des
Geloofs: ‘Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’.
Deze uitspraak is kenmerkend! Men beleid namelijk niet:
‘Vanwaar Hij wederkomen zal om ons in het Vaderhuis te brengen’,
terwijl dát nu precies de verwachting is, die Christus vlak voor Zijn
heengaan aan Zijn discipelen voorgehouden heeft. (Joh. 14:3)
Dát is de speci eke hoop van de Gemeente volgens de Schrift.
In de belijdenisgeschriften werd deze verwachting niet verwoord.
Integendeel, men spreekt daarin over het oordeel en dat terwijl Jezus
Christus met betrekking tot het oordeel gezegd heeft:
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie mijn woord hoort en geloo Hem Die
Mij hee gezonden , die hee eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
maar is uit de dood overgegaan in het leven.’ (Joh. 5:24).

KOMENDE DATA Deo volente

ZOMERSTOP PMJDH
27 augustus t/m 2 oktober
21 september 2022
Het ‘Prijs met Johannes de HeerMagazine’ (herfst 2022) verschijnt rond
deze datum

In plaats van Christus te verwachten als de Redder, verwacht men
Hem vaak als Rechter; ook met het oog op hun eigen leven.
Daarbij gaat men in wezen voorbij aan het woord van Paulus:

9 oktober 2022
JdH-zangdienst
Herv. Wijkgemeente ‘De Rank’ Arnhem
en ‘Prijs met Johannes de Heer’

* dat we ‘de Heer Jezus Christus als Heiland / Zaligmaker verwachten
uit de hemelen’ (Fil. 3:20);
* dat we bekeerd zijn ‘om de levende en waarachtige God te dienen
en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden
heeft opgewekt, Jezus, Die ons redt van de toekomende
toorn’ (1 Thess. 1:9-10);
* en dat God ‘ons niet bestemd heeft tot toorn, maar tot verkrijging
van de behoudenis door onze Here Jezus Christus’ (1 Thess. 5:8-9).

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’

Al met al kunnen we de conclusie trekken dat eigenlijk alle kerken /
christenen geloven in Jezus’ wederkomst, maar dat er over ‘hoe (met
welk doel) Hij wederkomt’ en ‘wat er al dan niet nog moet gebeuren
voor en na Zijn wederkomst’ verschillende ideeën en theorieën zijn.
Ook Johannes de Heer had zo zijn eigen ideeën over deze thema’s.
Denk bijvoorbeeld aan ‘Het Zoeklicht’ en zijn vele publicaties.
Wij, van ‘Prijs met Johannes de Heer’, houden ons vanuit ons project
hoofdzakelijk bezig met de zangbundel van Johannes de Heer (van
waaruit wij zangactiviteiten organiseren en met elkaar beleven).
Doordat wij interkerkelijk actief zijn, en samenwerken met veel
verschillende kerkelijke denominaties, weten wij dat er over een
aantal thema’s verschillend gedacht wordt. Voor ons is dat geen
probleem. Wij richten ons graag op hetgeen ons verbindt:
ons geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest!
Daar willen wij over zingen! Daarnaast gaan de liederen van Johannes
de Heer vaak over: ‘ellende, verlossing en dankbaarheid’.
Over de rijke genade die Jezus Christus ons geeft; waardoor wij weer
vrij tot God de Vader mogen komen!
En,… waardoor we verlangend zingen over Jezus’ wederkomst:

12 november 2022
JdH-zangavond
Vakantieweek Nieuw Hydepark (PKN)
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
28 november 2022
JdH-zanguur voor bewoners
woon- en zorgcentrum Bethanië Ede
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
Houd verder vooral de agenda op onze
website in de gaten! Daar vindt u ook meer
details over de locaties en aanvangstijden.

GEBED
Trouwe God en Vader,
Nu het najaar nadert, vragen wij Uw zegen en
uitredding als het gaat om het coronavirus.
Experts / virologen voorspellen in het najaar
weer een opleving van dit virus.
Uw Woord leert ons ‘dat niemand door
bezorgd te zijn een dag aan zijn of haar leven
kan toevoegen’. Wilt U het ons geven dat wij,
vertrouwend op Uw nabijheid, geleid zullen
worden in iedere omstandigheid!
Uit genade, door Uw Zoon Jezus, AMEN.

Welk een uitzicht Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom,
‘Maranatha’ blijv’ ons wachtwoord, ‘amen, ja Heer Jezus, kom!’
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