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Dit digitale magazine zit boordevol verrassingen!
Natuurlijk hopen wij dat de bijdragen op zichzelf al als verrassend worden ervaren
maar daarnaast zijn er ook interactieve links toegevoegd.
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VAN DE REDACTIE
Bij het samenstellen van dit magazine, rondom het thema:
‘Ik bouw op U, Mijn Schild en mijn Verlosser’ (JdH-96),
moesten wij ook denken aan het zesde couplet van ons
Nederlandse volkslied:
Mijn schild ende betrouwen,
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’ aller stond.
De tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
Op de voorzijde van dit magazine staat een middeleeuwse
soldaat met onder andere een schild.
Zo op het eerste oog ziet het geheel er wat gedateerd en
wellicht ook ‘gewelddadig’ uit.
In de inleiding (pagina 4 en 5) wordt de betekenis echter
duidelijk: het heeft betrekking op de geestelijke wapenrusting
waarover Paulus in zijn brief aan de Efeziërs schrijft.
Ons geloof werkt als een schild dat ons beschermt.
Daarnaast worden God en Zijn Zoon Jezus in liederen ook vaak ‘een Schild’ genoemd,
om uitdrukking te geven aan de bescherming die wij bij onze drie-enige God mogen ervaren!
Psalm 91 spreekt in het verlengde daarvan ook over ‘Mijn Toevlucht en mijn Burcht;
mijn God op Wie ik vertrouw!’ KLIK HIER om onze poster van psalm 91 te openen / downloaden.
Het thema(lied) bleek ook het (favoriete) Johannes de Heer-lied van schrijver en spreker Robert
M. Plomp. Het uitgewerkte interview met hem is te lezen vanaf pagina 13.
In ons vorige PMJDH-Magazine doken we in het verleden van Johannes de Heer.
We beschreven zijn periode binnen stadsevangelisatiekring ‘Jeruel’ en hoe hij in aanraking kwam
met het Leger des Heils.
Omdat wij vanuit ‘Prijs met Johannes de Heer’ interkerkelijk actief zijn, staan wij met
verschillende kerkgenootschappen in contact en werken wij met meerdere kerkelijke
denominaties samen. Ook Johannes de Heer was in zijn leven actief binnen meerdere kerken.
Al bleef hij zijn verdere leven lid van de Nederlands Hervormde Kerk, hij sprak daarbuiten ook
veel binnen Vrije Evangelische Gemeenten e.a.
Van Johannes is bekend dat hij theologisch verwant was aan het methodisme (net als William
Booth die het Leger des Heils stichtte).
Wat velen niet weten, of haast zouden vergeten, is dat Johannes de Heer in 1896, op 30-jarige
leeftijd, toetrad tot de zevende-dags adventisten. Hij werd ouderling van de gemeente in
Rotterdam tot hij zich in 1902, samen met anderen, afsplitste en de interkerkelijke Maranathabeweging oprichtte. In dit magazine duiken we in het ‘adventisten-verleden’ van Johannes de
Heer en leren we van schrijver drs. H.G. van Rijn welke ‘adventistische invloeden’ we in het
verdere leven én in de lering van Johannes de Heer kunnen terugzien.
We hopen dat één en ander mag bijdragen tot een bredere beeldvorming en tot kennisuitbreiding
van de lezers. Als we over elkaars kerkmuren heenkijken dan zien we enerzijds verschillen en
mogelijk ook ‘knelpunten’.
Anderzijds zien we als het goed is ook dát wat ons verbindt: ons geloof in Vader, Zoon en Heilige
Geest. Dat we op die wijze verbonden mogen blijven en van elkaar mogen leren!
In de rubriek uit het leven gegrepen zoomen we deze keer in op het leven van Corrie ten Boom.
Tevens is er de mogelijkheid om (via die pagina) naar een persoonlijke lezing van Corrie te
luisteren. Het betreft een radio-uitzending waarin zij voorlas uit haar boek ‘De Schuilplaats’.
Op de achterkant deze keer een krantenartikeltje uit 1980.
Het draagt de eigenaardige titel: ‘Johannes de Heer en chocoladehagelslag’.
Met een hartelijke groet,
team ‘Prijs met Johannes de Heer’
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INLEIDING Ik b

w op U,…

De geestelijke wapenrusting
11. Doe de hele wapenrusting van God aan.
Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen.
12. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare
leiders, machten en heersers van deze donkere wereld.
Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld.
13. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan.
Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt.
En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moet
doen.
14. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem.
Trek rechtvaardigheid aan als een pantser.
15. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God (het
Evangelie) aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen.
16. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild.
Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die
de duivel op je afschiet.
17. Zet de helm van je redding (verlossing) op je hoofd.
Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God.
18. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles
wat zich voordoet. laat je daarbij leiden door de Heilige Geest.
Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen.
(Efeziërs 6 vers 11-18 / BasisBijbel)

Overal om ons heen woeden er oorlogen. Oneerbiedig gezegd zou je kunnen stellen dat we
daar na verloop van tijd haast niet meer van opkijken. De beelden die we zien tijdens het
journaal, de verhalen die we horen over vluchtelingen en oorlogsmisdaden: het is aan de orde
van de dag!
Toen we in Nederland destijds de dreiging van de Eerste Wereldoorlog voelden en kort daarop
de Tweede Wereldoorlog ook ons land meesleurde in terreur en geweld, kwam het wel heel
dichtbij. Een getuigenverslag over die periode is te beluisteren op pagina 21 van dit magazine,
ik beveel die indrukwekkende lezing van Corrie ten Boom van harte bij u aan!
Nu Nederland al 77 jaar bevrijd is, lijkt oorlogsdreiging soms op afstand; maar niets is minder
waar. Zodra grote wereldleiders dreigende taal richting elkaar roepen, zodra economieën
dreigen in te storten, zodra ziektes en natuurrampen ons ontwrichten en zodra onvrede onder
de mensen groeit is oorlogsdreiging dichterbij dan ooit tevoren.
En zonder dat we het vaak bewust doorhebben is die dreiging er op geestelijk vlak ook
continu! Paulus waarschuwde de christenen in Efeze er destijds al voor!
‘Wij strijden niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare leiders, machten en heersers van deze
donkere wereld. Dus tegen duivelse geesten in de geestelijke wereld.’
En leerde Jezus ons in dat verband ook niet bidden: ‘en leidt ons niet in verzoeking maar verlos
ons van de boze’?!!

ou
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En die boze, de satan, werkt heel gera neerd. Hij probeert een ingang te vinden via jouw
zwakke plekken. Wat die zwakke plekken kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld jouw onzekerheid,
(of) een kerkelijke achtergrond waarin je wellicht leerde ‘dat Gods genade toch niet voor jou
kan zijn’, (of) misbruik van waaruit mogelijk een laag zelfbeeld is ontstaan, of andere zaken.
Feit is, dat de duivel zijn spel altijd op persoonlijk niveau speelt. Hij probeert je te misleiden
door in te gaan op jouw persoonlijke omstandigheden. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar hoe
de duivel Jezus verleidde en beproefde in de woestijn.
Hij zei tegen Jezus:
‘Als U de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’
Jezus verdedigde Zich vanuit Gods Woord: ‘Er staat geschreven: de mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’.
Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette hem op de hoogste punt van
de tempel. Hij zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
Want er staat geschreven: ‘Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen,
zodat U Uw voet niet zult stoten aan een steen.’
Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: ‘Stel de Heer, uw God, niet op de proef!’
De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle
koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U voor mij
neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus: ‘Ga weg, satan! Want er staat geschreven:
‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem’.
En wat lezen we daarna (in Matteüs 4)?
Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor Jezus te zorgen.
Dit Bijbelgedeelte leert ons bij uitstek hoe belangrijk ons geloof is: het werkt als een schild!
En dan Gods Woord, waaruit Jezus de duivel een weerwoord gaf: het werkt als het zwaard van
de Geest.
We moeten onze heupen omgorden met de waarheid en rechtvaardigheid als een pantser
aantrekken. Daarbij mogen we de helm van onze redding / verlossing op ons hoofd plaatsen
en onze voeten moeten altijd geschoeid zijn met de bereidheid om het Evangelie te
verkondigen.
En tot slot noemt Paulus nog iets heel belangrijks: blijf bidden, in alle soorten en vormen!
Voor jezelf en voor alle gelovigen!
Als de duivel ons aanvalt, bijvoorbeeld door negatieve gedachten zoals ‘het is toch niet voor
jou’, (of) ’kijk jou nu, ben jij nou een kind van God’, dan mogen we hem wegjagen met beloften
vanuit Gods Woord, precies zoals Jezus dat deed in de woestijn: proclameren!
Ik ben een geliefd kind van God, dat lees ik in Zijn Woord. Daar staat dat Hij ook mij zó lief
heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat ik -als ik in Hem geloof- niet
verloren ga maar eeuwig leven heb! (Johannes 3:16)
Want een ieder die de Naam van de Heer aanroept / aanbidt, zal worden gered!
(Romeinen 10:13)

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
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Arend

in rust met U, Die mij hebt voortgeleid.

Johannes de Heer en de adventisten
geschiedenis en achtergronden (door drs. H.G. van Rijn)
In het verleden is de invloed van de zevende-dags adventisten op de Maranatha-beweging
vaak doodgezwegen.
Geen wonder als men bedenkt dat deze beweging zich jarenlang heftig tegen de zevendedags adventisten heeft afgezet. (…)
Hoe dan ook; de invloed van de zevende-dags adventisten op Johannes de Heer en zijn
beweging, en daarmee op een groot deel van protestants Nederland, is niet gering.
We gaan eerst in op de gebeurtenissen rond het vertrek van Johannes de Heer in 1902.
Later zal nog nader ingegaan worden op de denkbeelden van Johannes de Heer en de
organisatie die hij opzette. In beide zijn duidelijke sporen van adventistische invloed
aanwijsbaar.
Een misverstand
Een veel gehoorde misvatting is dat Johannes de Heer de hoofdpersoon was bij de scheuring
van 1902. Adventistische bronnen uit die tijd geven echter aan dat het hier drie predikanten
betrof, te weten Rijsdam, Knecht en Beverloo.
Johannes de Heer bleef als ouderling van de gemeente Rotterdam aanvankelijk op de
achtergrond. Het beste bewijs daarvoor zijn zijn eigen geschriften.
Daarin komt steeds weer ‘het wetticisme’ als belangrijkste meningsverschil naar voren.
De uitleg van de profetieën - het visitekaartje van de zevende-dags adventisten - werd door
hem niet aan de orde gesteld.
Bij nadere beschouwing van zijn ‘profetische denkbeelden’ kan men dan ook zonder meer
stellen dat het hele raamwerk van de adventistische uitleg van de profetieën door hem werd
overgenomen. Eén belangrijke uitzondering daarop vormde de rol van Israël in de eindtijd.
De strijd tussen de adventisten en de Maranatha-beweging heeft zich dan ook vooral op dit
punt geconcentreerd.
In 1902 ging het echter om de heiligdomsleer.
Dit leerpunt heeft in de geschriften die Johannes de Heer tegen de zevende-dags adventisten
geschreven heeft, nauwelijks aandacht gekregen.
Eén van de redenen was ongetwijfeld dat de heiligdomsleer, waarin een inke brok
Amerikaanse geschiedenis verwerkt zat, nooit die aandacht onder adventisten in Europa kreeg
als bijvoorbeeld in Amerika. Men krijgt dan ook de indruk dat de predikanten die de scheuring
veroorzaakten in de heiligdomskwestie meer een stok zagen om mee te slaan. De echte
strijdpunten moeten elders gezocht worden. De leider van de adventbeweging in Europa, L.R.
Conradi, die de laatste vergadering in Rotterdam bijwoonde en zeer nauw bij het werk in
Nederland betrokken was, voert in zijn verslag de heiligdomskwestie dan ook niet als eerste
strijdpunt aan. Bovendien is van hem bekend dat hij sinds 1888 zelf een afwijkende visie op dit
punt had.
Om een beter begrip te krijgen van het geestelijke klimaat waarin de adventisten hun geloof in
die dagen beleefden, staan we een ogenblik stil bij de toenmalige voorwaarden tot
lidmaatschap.

Pagina’s uit het boek van Johannes de Heer ‘Waarom ik op zaterdag niet meer gesloten ben.’
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De statuten
Zoals ook in de tijd van het Reveil in Nederland gebruikelijk was,
organiseerden de zevende-dags adventisten zich in de vorm van een
vereniging. De statuten werden in 1898 te Hamburg opgesteld en
golden voor Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Nederland, Roemenië,
Bulgarije en Servië.
In paragraaf elf onder het hoofd gemeentereglement lezen wij:
‘Bij de oprichting van gemeenten en groepen, evenals bij het opnemen
van één enkele persoon, wordt het volgende verlangd: Geloof in de
Heilige Schrift als het Woord van God en aan de daarin geopenbaarde
Verlosser, waartoe eveneens de doop op de belijdenis van het geloof
en deelname aan het avondmaal behoren. Verder als vrucht van het
Ludwig Conradi
geloof het onderhouden van de Tien Geboden (waaronder het vieren
van de zevende dag van zonsondergang tot zonsondergang als de
goddelijke rustdag).
Verder het zich onthouden van alle soorten alcoholische dranken en het gebruik van tabak en
vergelijkbare stimulerende middelen.’ Op het nakomen van deze verplichtingen volgde het
volwaardige lidmaatschap tot de vereniging. Geen enkele adventist behoefde in 1902 spijt te
hebben van een eerder gedane belofte. De zaken waarom het ging lagen niet vast in
doopvragen en er was ruimte voor verschillende opvattingen.
Drie oorzaken
Conradi noemt in zijn verslag drie oorzaken voor de con icten. Als eerste en belangrijkste
noemt hij ‘nationalistische gevoelens tegenover werkers uit het buitenland’.
Dit kon alleen betrekking hebben op Duitsers. Organisatorisch viel de Nederlandse afdeling
onder Duitsland. Of het hier om persoonlijke tegenstellingen ging of om een algemeen
gevoelen dat de Nederlandse eigenheid niet voldoende aan z’n trekken kwam, is nu niet meer
te achterhalen. Wel kan met zekerheid gesteld worden dat het verschillende keren in de
vooroorlogse geschiedenis van het zevende-dags adventisme in Nederland tot een uitbarsting
is gekomen tussen enerzijds de Nederlandse predikanten (en leken) en anderzijds de Duitse
leiding. Plannen die in Duitsland beraamd werden, waren niet altijd aangepast aan de
Nederlandse behoeften. Voeg daarbij het bij tijd en wijlen autoritaire karakter van het Duitse
‘bewind’ en er is voldoende con ictstof voorhanden.
Als tweede oorzaak noemt Conradi ‘de heiligdomskwestie’. De derde oorzaak concentreerde
zich rondom ‘de persoon van Ellen White’. Toch kan men zich niet aan de indruk onttrekken
dat het t.a.v. deze beide punten meer gaat om ‘opgeklopte gevoelens’ dan om serieuze
geschillen. Het gebeurt wel vaker in kerkelijke kringen dat de zaak uitgevochten wordt op
theologische gronden, maar dat de werkelijke oorzaken in de sfeer van intermenselijke relaties
gezocht moeten worden. In ieder geval blijkt uit de bronnen dat het adventisme van toen niet
dogmatisch was op deze twee laatste punten. In Europa bestond zelfs meer vrijheid van
opvatting dan in Amerika. Dit gold zeker als het om de persoon van Ellen White ging.
Een vergelijkbaar con ict speelde zich op hetzelfde tijdstip af in Amerika. Harvey Kellogg, de
leider van de medische tak van de adventbeweging, werd omstreeks 1900 beschuldigd van
pantheïstische ideeën met betrekking tot de heiligdomsleer. Zijn boek ‘The Living Temple’
zouden enkele heenwijzingen in die richting bevatten. Inderdaad zou men sommige passages
uit het boek zo kunnen opvatten. Maar wie meent daarin een theologische uiteenzetting over
het heiligdom te vinden, verklaard langs pantheïstische lijn, komt bedrogen uit.
Volgens kenners lag het werkelijke meningsverschil tussen Kellogg en de leiding van de kerk
meer op het gebied van inzichten t.a.v. fundamentele beleidszaken. De medische sector onder
leiding van Kellogg dreigde alle andere sectoren van de kerk te overvleugelen.
‘De Heer en zijn Knecht’
Eén van de beste predikers die de zevende-dags adventisten in Nederland hadden was Jan
Knecht. Hij ging met Johannes de Heer mee naar de Maranatha-beweging. Het werk dat hij te
samen met Rijsdam in de beginjaren van de adventbeweging in Nederland verricht heeft is
indrukwekkend. Het was dan ook niet verwonderlijk dat beiden bij hun vertrek een grote schare
in hun kielzog meetrokken. Reeds vóór het con ict werkte Jan Knecht nauw met Johannes de
Heer samen. Schertsend werd dan ook gesproken over ‘De Heer en zijn Knecht’.
Later is hij een tijdlang vertegenwoordiger van de Maranatha-beweging in Vlaanderen geweest.
Ook in Zeeland heeft hij verschillende samenkomsten gehouden. Zijn zuster was getrouwd met
de voorzitter van de zevende-dags adventisten in Nederland en België.
Laatst vertelde één van onze oudere leden in Zeeland, dat ze samen met haar moeder -die ook
zevende-dags adventist was - de lezing van Knecht in Middelburg bezocht.
Haar commentaar na de dienst was: ‘Fijn om weer eens een adventistenpredikant van het
oude stempel gehoord te hebben, ook al is hij bij de Maranatha-beweging!’.
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‘Johannes de Heer, prediker van de parousie’ 1
In een christelijk tijdschrift verscheen op een dag een artikel onder bovenstaande titel.
De schrijver draagt de naam Henk Fonteyn. In die dagen was hij Nederlands hervormd predikant
in Tricht en hij hoopte te promoveren op een proefschrift over Johannes de Heer; het genoemde
artikel was alvast een voorproefje. Over ‘de grote verdienste’ van Johannes de Heer worden we
niet door hem in het onzekere gelaten; dat komt al meteen in het opschrift tot uiting.
De wederkomst van Christus is door de gevestigde kerken schromelijk verwaarloosd.
Johannes de Heer bracht dit thema op een voor de leek begrijpelijke wijze, opnieuw onder de
aandacht. Wat het adventistische verleden van Johannes de Heer betreft, zullen we in deze
bijdrage vooral aandacht schenken aan de methode die De Heer gebruikte bij de uitleg van
tijdsprofetieën in het boek de Openbaring. Op de inhoud hopen wij later in te gaan.
De vraag die ons voortdurend zal bezighouden is: ‘In hoeverre is Johannes de Heer en met
hem een groot deel van evangelicaal, protestants Nederland, wat de methode van uitleg
betreft, beïnvloed door adventisten in het verleden?
Het adventistische bijbelcommentaar
We kunnen niet zonder meer een vergelijking trekken tussen Johannes de Heer en adventisten
nú. Er is in de loop der jaren veel veranderd. Vooral de uitgave van het adventistische
bijbelcommentaar (Seventh-day Adventist Bible Commentary) omstreeks 1957 heeft veel tot die
verandering bijgedragen. Deel 7 dat de Openbaring bevat, heeft naar adventistische begrippen
‘verruimend’ gewerkt op de uitleg van bepaalde profetieën. De ‘letterlijk-historische methode’
bleek niet langer ‘alleen zaligmakend’ te zijn. Er ontstond ruimte voor meerdere verklaringen.
Een goed voorbeeld daarvan is de uitleg van Openbaring hoofdstukken 1-3.
Elk van de 7 gemeenten stelt een tijdperk voor in de geschiedenis van de kerk.
Het laatste eindigt bij de wederkomst van Christus. Het bijbelcommentaar geeft nu naast deze
‘letterlijk-historische’ uitleg ook nog twee andere mogelijkheden. Kon men zich vroeger in
adventistische kringen nog opwinden over een symbolische uitleg van het getal 144.000
(Openbaring 7), nu is deze mogelijkheid algemeen aanvaard. Samenvattend kan gezegd worden
dat zich in de loop der jaren een verruiming heeft voltrokken in de richting van de symbolische
uitleg. Men is voorzichtiger geworden met het lezen van de krant naast de Bijbel.
Het zal duidelijk zijn dat Johannes de Heer met dit soort adventisme niet veel gemeen heeft.
Hij zou deze verruiming in zijn tijd zonder meer als een ‘ongeoorloofde vergeestelijking’ hebben
gebrandmerkt. Voor een eerlijke vergelijking moeten we dan ook terug naar het adventisme
waaruit De Heer is voortgekomen.
De ‘rechte-lijn’-methode
Ook de uitleg van de profetieën is aan een ontwikkelingsproces onderworpen.
Het eerste degelijke adventistische boekwerk over tijdsprofetieën in de Openbaring kwam van
Uriah Smith (1832-1903). Zijn boek werd in de tweede helft van de 19e eeuw tot standaardwerk
verheven. Uriah Smith, de Amerikaanse exponent van het ‘tijdsprofetische’ adventisme, koos
voor de ‘rechte-lijn’-methode. Globaal komt dit systeem neer op een chronologische
rangschikking, waarbij de hoofdstukken van het boek de Openbaring in elkaars verlengde
liggen. De zeven zegels vallen dan in de tijd van de vroege kerk (hoofdstuk 6), de bazuinen in de
tijd van de volksverhuizingen (hoofdstuk 8 en 9), enz.
Aan het einde van de lijn staat het Nieuwe Jeruzalem (hoofdstuk 21). Uriah Smith was van
mening dat de wereldgeschiedenis bij de hoofdstukken 14 tot 16 was aangeland. Een
dramatische ontvouwing daarvan was aanstaande. Het sleutelwoord dat bij deze methode past
is: opeenvolging. Dit principe mag echter ook weer niet al te consequent worden toegepast.
In het geval van sommige hoofdstukken kan ook sprake zijn van ‘overlapping’ of ‘blokvorming’.
Toch ligt een groot deel van het materiaal in elkaars verlengde, oplopend naar een climax aan
het eind. Ludwig R. Conradi (1856-1939), de Europese tegenhanger van Uriah Smith, behoorde
tot de zogenaamde ‘recapitulationisten’. Voor hem was het sleutelwoord niet ‘opeenvolging’,
maar ‘paralellen’. De zeven gemeenten, de zeven zegelen, de zeven bazuinen en hoofdstuk
12:14 liggen niet in elkaars verlengde, maar vormen parallellen. Elke lijn begint in de tijd van de
profeet en eindigt bij de wederkomst. Elke lijn geeft de ontwikkeling van de strijd tussen goed
en kwaad op geheel eigen wijze weer.
Toen de politieke situatie zich echter anders bleek te ontwikkelen dan men aan de hand van
Uriah Smiths voorspellingen verwacht had, raakte zijn methode steeds meer op de achtergrond.
Herhaaldelijk werden door de leiding waarschuwingen geuit tegen te dogmatische opvattingen.
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De publicaties van Ludwig Conradi namen toen steeds meer
de plaats van Uriah Smiths boek in, totdat op den duur de
recapitulationistische methode als enige overbleef. Deze
ontwikkeling zette echter pas goed in, nadat Johannes de Heer
bij de adventisten was weggegaan. Omdat de methode die
gebruikt wordt, mede bepalend is voor de uitleg, kwam De
Heer uiteindelijk op een geheel ander spoor te zitten.

Uriah Smith

‘Profetische koorts’
Rond 1900 stonden de kranten vol over de zogenaamde
‘Oosterse kwestie’. Het Ottomaanse rijk, ook wel ‘de zieke
man’ genoemd, werd van alle kanten door Europese
grootmachten bedreigd. De vraag, welke machten zich
uiteindelijk over grote delen van dit rijk zouden ‘ontfermen’ gaf
aanleiding tot eindeloze speculaties. Adventisten vertaalden
politieke gebeurtenissen in profetische termen. Uriah Smith
speelde daarin een centrale rol. De afbraak van het Turkse rijk was door hem, lang voordat er
sprake van was, op grond van de profetieën voorspeld. Een vergelijkbare situatie in deze tijd
zou men de oprichting van de staat Israël in 1948 kunnen noemen. Ook dit was door Johannes
de Heer en de Maranatha-beweging op grond van profetieën precies voorspeld.
Alles kwam zo mooi uit.
De vervulling van de overige profetieën zou ook niet lang meer op zich laten wachten.
In deze tijd van ‘profetische koorts’ werd Johannes de Heer zevende-dags adventist (1895).
Een groot deel van protestants Nederland werd door hem ‘aangestoken’.
Zoals deze koorts zich vroeger op de ‘oosterse kwestie’ richtte, zo concentreert zij zich nu op
de staat Israël. Er is niets nieuws onder de zon.
Tot slot als verduidelijking nog een toepassing van beide methoden op Openbaring 13.
Volgens de recapitulationistische methode is hier sprake van een lijn die begint bij de vroege
kerk en eindigt met de wederkomst van Christus. Adventisten zien als beginpunt van deze lijn
‘de zondeval van het christendom’ ten tijde van Constantijn de Grote (306-337).
De kerk wordt staatskerk en opent de deur van machts-denken en onderdrukking.
Via het pausdom in de middeleeuwen voert deze lijn naar de ‘dodelijke wond’ ten tijde van
Napoleon (1798), om zich in de eindtijd in de vorm van een hernieuwd pausdom te
manifesteren. Een duidelijk voorbeeld dus van de recapitulationistische methode.
Nu een toepassing van de ‘rechte-lijn’-methode op hetzelfde hoofdstuk.
Om alle misverstanden over een reeds bestaand 1000-jarig rijk eens en voor altijd uit te
bannen, schreef De Heer een ‘grondig artikel’ in ‘Het Zoeklicht’ van 14 oktober 1933.
Het opschrift luidde: ‘Leven wij nu in het Duizendjarig rijk?’ In vier punten zet hij vervolgens
uiteen dat dit niet het geval kan zijn. In punt 4 stelt hij vast: ‘Allen zullen het er toch wel over
eens zijn dat het optreden van het beest (Openbaring 13) nog in de toekomst ligt.’
Verontrust vraagt hij zich echter af: ‘Mogen wij nu behalve vergeestelijken ook de volgorde
veranderen? Het antwoord is ‘Neen’. Een duidelijk voorbeeld dus van het toepassen van de
‘rechte-lijn’-methode van Uriah Smith. Het optreden van het beest ligt nog in de toekomst en
aan de volgorde mag niet gesleuteld worden. Om misverstanden te voorkomen dient wel
vermeld te worden dat Uriah Smith zelf wat bepaalde hoofdstukken betreft, er een andere
uitleg op nahield dan Johannes de Heer. Maar zijn methode is door De Heer als
vanzelfsprekend overgenomen.
Bronnen:
Religieuze Bewegingen in Nederland 9, VU-boek-handel / uitgeverij, Amsterdam 1984, blz. 30
1 ‘Parousie’ (parousia, Grieks): verschijning, meestal gebruikt om de wederkomst van Christus
aan te duiden.
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In een voorstudie op zijn proefschrift somt drs. Henk Fonteyn de twee ‘grote verdiensten’ van
Johannes de Heer op. Ten eerste heeft hij de boodschap van de wederkomst van Christus
onder brede lagen van de bevolking ingedragen. Ten tweede heeft hij scherp stelling genomen
tegen de substitutie-theorie, waarin de kerk als het nieuwe Israël wordt geïntroduceerd.
Op de voorgaande pagina’s hebben we ons beziggehouden met de methode die Johannes de
Heer gebruikte bij de uitleg van de tijdsprofetieën uit de Openbaring.
Laat ons nu eens kijken naar de inhoud. We vragen ons daarbij voortdurend af: ‘Wat is daarbij
typisch adventistisch?”
Het duizendjarig rijk
In het Duitsland en Nederland van de vorige eeuw waren het vooral de baptisten die zich bij de
adventbeweging aansloten. Zij vonden elkaar onder meer in een gemeenschappelijk standpunt
over het duizendjarig rijk. Beiden plaatsten de wederkomst van Christus aan het begin van de
duizendjarige bedeling. Ze stonden daarmee lijnrecht tegenover de opvattingen van de
gevestigde kerken. Het duizendjarig rijk was volgens hen ‘hier en nu’ en de wederkomst van
Christus stond aan het eind.
Dit mag misschien op het eerste gezicht een onbelangrijk detail lijken, maar schijn bedriegt.
Aan beide opvattingen ligt namelijk een totaal afwijkende visie op de menselijke geschiedenis
ten grondslag. De duizendjarige bedeling ‘hier en nu’ gaat uit van een zeer positieve opvatting,
terwijl de andere visie op zijn zachts gezegd nogal somber gestemd is. De menselijke
geschiedenis wordt daarin namelijk beschouwd als een ontwikkeling van ‘goud naar
klei’ (Daniël 2). Dagelijks gaan de tekenen der tijden in vervulling die het einde van de wereld
inluiden. Christenen worden opgeroepen uit deze wereld te gaan (Openbaring 18:4).
Johannes de Heer en de Maranatha-beweging voelen zich evenals adventisten goed in deze
laatste categorie thuis. Hun geschriften tonen dezelfde accenten.
De Lindermann-groep
Toen J.N. Andrews in 1874 vanuit Amerika naar Europa kwam om de
J.N. Andrews
adventisten daar te helpen, kwam hij al spoedig in contact met medepre-millenaristen.
Pre-millenaristen zijn christenen die de wederkomst van Christus aan
het begin van de duizendjarige bedeling plaatsen.
In 1875 ontmoette hij een groep van ongeveer vijftig sabbatvierende
christenen in het Duitse Rijnland. De leider van de groep heette
Lindermann. Na een verblijf van vijf weken werd duidelijk dat het enige
verschilpunt met de adventisten de plaats van het duizendjarige rijk
was. Andrews sprak over een vreedzame duizendjarige bedeling in de
hemel. Lindermann daarentegen verwachtte deze hier op aarde. Hij
citeerde Jesaja 2:4, waar gesproken wordt over het ‘omsmeden van
zwaarden tot ploegscharen en van speren tot snoeimessen’.
Het gevolg was dat slechts enkelen van deze vijftig Duitse
sabbatsvierders adventist werden.
Hoewel niet precies bekend is welke opvattingen Lindermann koesterde aangaande dit aardse
vrederijk, verschijnen niet lang daarna artikelen van de hand van Andrews in het
evangelisatieblad ‘Les Signes des Temps’ die stelling nemen tegen de opvatting dat de joden
naar Palestina zullen terugkeren. Waarschijnlijk markeert de ontmoeting met de Lindermanngroep de eerste botsing tussen chiliasten en adventisten de Europese bodem.
Het chiliasme
Het woord ‘chiliasme’ betekent ‘leer over het duizendjarig rijk’. Het is afgeleid van het Griekse
woord ‘chilias’, hetgeen ‘duizend-tal’ betekent. Als Henk Fonteyn in zijn conclusie stelt dat
Johannes de Heer ‘scherp stelling nam tegen de ‘substitutie-theorie’, dan verwijst hij naar wat
in Maranatha-kringen ook wel genoemd wordt ‘het enige ware chiliasme’. Volgens Fonteyn
onderging Johannes de Heer in zijn Haagse periode (1908-1910) veel invloed van de boeken
en brochures van J.N. Voorhoeve. Deze man stond bekend als een overtuigd chiliast.
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Chiliasten - ook wel dispensationalisten of darbisten genoemd - hakken de Bijbel op in zeven
tijdperken. Bepaalde gedeelten van tijdperken worden vervolgens tegenover elkaar geplaatst.
Zo wordt bijvoorbeeld de tijd van Mozes tot het kruis, als bedeling van de wet, tegenover de
bedeling van de genade gesteld. De genade-bedeling komt vervolgens weer tot een einde bij
het ‘weggevoerd worden van de gemeente in een oogwenk’ naar de hemel. (Een gebeurtenis die
volgens de chiliasten uitvoerig wordt beschreven in Openbaring 4). De profetische klokken van
de oudtestamentische beloften aangaande Israël beginnen dan ook weer te tikken.
Sinds het kruis tot aan de ‘opname der gemeente’ waren ze even stilgezet, want de genadebedeling is slechts een ‘interruptie’.
Het genadeverbond is tijdelijk. Het is ook van geheel andere aard dan het verbond met Abraham
en David. Na de ‘interruptie’ van de gemeente gaat dit verbond gewoon door.
‘Israël’ na Openbaring 4 heeft dan ook uitsluitend betrekking op de joden.
Israëls herstel
De opname van de gemeente die gepaard gaat met het herstel van de joodse staat als
oudtestamentische theocratie, kan elk ogenblik plaatsvinden. Zeker nu Israël niet alleen
‘vergaderd’ is in een staat, maar sinds 1967 ook nog de stad Jeruzalem in handen heeft.
Daarna verschijnt de antichrist die volgens J.N. Voorhoeve een jood is. Een internationaal con ict
ontwikkelt zich (Harmageddon) en Christus keert terug met de heiligen op de wolken des hemels.
Vervolgens zullen de joden Hem ‘en bloc’ aannemen als de Messias. Hierna worden alle beloften
aangaande Israël uit het Oude Testament vervuld in de joodse natie tijdens de duizendjarige
bedeling. Ze zullen uitgaan en zendingswerk verrichten onder de volkeren en alle natiën, tongen
en talen zullen Israël erkennen als Gods bevoorrechte volk. Dit hele profetische bouwwerk berust
op de vóóronderstelling dat Israel in de Bijbel nooit gelijk staat met ‘de kerk’ of ‘ de gemeente’.
‘Israel’ moet altijd betrekking hebben op de joden. Het is dit tijdprofetische schema dat ten
grondslag ligt aan Johannes de Heer zijn ‘anti-substitutie-theorie’.
Oorsprong en verbreiding
Driekwart van alle baptisten in Amerika (waaronder destijds ook president Reagan) hangt dit
soort chiliasme, of een variatie erop, aan. De bekende stad Dallas in de Amerikaanse staat Texas
zou men het centrum van deze beweging kunnen noemen. Ook het ‘Moody Bible Institute’ in
Chicago vertegenwoordigt deze stroming. Men beschikt zelfs over een eigen bijbelvertaling, de
zogenoemde ‘New Sco eld Reference Bible’. De on-of ciële naam voor de beweging luidt
‘Darbisme’. Deze naam is afkomstig van een zekere John Nelson Darby, een Anglicaans
geestelijke die in 1828 de verstarde Engelse staatskerk verliet. Na 1830 voegden zich anderen
bij hem. Zij besloten ‘gezamenlijk op de spoedige komst van de Heer te wachten’ en verwierpen
alles wat ‘kerks’ was. Vooral in Engeland en Amerika vond deze beweging grote weerklank.
Johannes de Heer zorgde met de Maranatha-beweging voor de verspreiding van deze
denkbeelden in protestants Nederland. Vooral in vrij-evangelische, baptistische en in EO-kringen
worden deze denkbeelden in aangepaste vorm nog steeds in ere gehouden. Maar ook
hervormden en gereformeerden uit de ‘Johannes de Heer-sfeer’ hangen bepaalde kernpunten uit
deze leer nog steeds aan. Adventisten hebben zich sinds hun komst naar Europa steeds heftig
tegen dit soort chiliasme verzet. Vooral het stellen van het oude verbond tegenover het nieuwe is
voor hen een niet te verteren zaak.
De geest van de antichrist
Als het inderdaad zo is als Henk Fonteyn stelt, dat Johannes de Heer tijdens zijn Haagse periode
sterk beïnvloed is door de boeken van J.N. Voorhoeve, dan kan door vergelijking de eigen
inbreng van Johannes de Heer boven tafel komen. Volgens Voorhoeve manifesteert zich de
antichristelijke wereldmacht op twee manieren; op een politieke en een godsdienstige wijze.
Politiek gezien ontwikkelt deze macht zich in de vorm van een tien-statenverbond, opgevat als
het herstelde oud-Romeinse rijk (Daniël 2). De godsdienstige component daarentegen heeft
volgens Voorhoeve niets met Rome uit te staan en is een jood die zetelt in Jeruzalem.
Johannes de Heer neemt deze tweedeling over, maar vervangt de ‘jood van Jeruzalem’ door de
‘kerk van Rome’. Een uitleg die adventisten niet onbekend is.
Deze godsdienstige antichristelijke wereldmacht manifesteert zich volgens Johannes de Heer
niet op één manier, maar op drie. Hij schrijft: ‘Duizenden protestanten zijn erger dan roomsen …
maar erger nog is het occulte gevaar’. Adventisten zien sinds jaar en dag in de ‘drie onreine
geesten’ uit Openbaring 16:13 de tegenhangers van de drie engelen uit Openbaring 14.

fl

fi

fi

11

Zowel door een prominent adventistisch schrijfster als Ellen G. White als ook door het
adventistische bijbelcommentaar worden deze drie geïdenti ceerd als het pausdom, het afvallige
protestantisme en het occultisme (of heidendom).
Conclusie:
Johannes de Heer gaat de Nederlandse kerkgeschiedenis in als één van de beste vertolkers van
het pre-millenaristische standpunt. Vele protestantse christenen hebben in de moeilijke
vooroorlogse jaren een houvast gevonden in zijn prediking over de spoedige wederkomst van
Christus. Met de krant naast de Bijbel zagen ze de ‘tekenen der tijden’ in vervulling gaan.
Het was tijd om zich voor te bereiden en ‘de wereld en haar begeerten’ te verzaken.
De geest die deze opwekkingsboodschap ademde, was ook de geest van het vooroorlogse
adventisme. Als Fonteyn dan ook stelt dat ‘Johannes de Heer zelf later de periode bij de
adventisten als een onmisbare schakel in zijn levensketen bestempelt’, dan zou dat betrekking
kunnen hebben op gemeenschappelijke pre-millenaristische accenten.
Als hij vervolgens vaststelt dat het zeker is ‘dat het adventisme aan de prediking van Johannes
de Heer zijn eschatologische signatuur heeft gegeven,’ dan heeft dat vooral betrekking op de
uitleg van de boeken Daniël en de Openbaring volgens de letterlijk-historische methode, waarin ,
wat de Openbaring betreft, het ‘rechte-lijnbeginsel’ domineerde. De manier van uitleggen
bereidde de geest van Johannes de Heer voor op het chiliasme naar de snit van Voorhoeve.
Vooral de ‘profetische koorts’ en de ‘kick’ van het lezen van de krant naast de Bijbel, zo
kenmerkend voor het adventistische profetische bewustzijn rond 1900, hielpen een handje mee.
Het chiliasme van Johannes de Heer vertoont bovendien hier en daar adventistische trekken.
Vooral als het gaat om de duiding van de antichristelijke godsdienstige wereldmacht als de kerk
van Rome, het afvallige protestantisme en het occultisme.
H.G. van Rijn

BRON: http://shana.adventist.nl/historische-kronieken/artikelen-over-de-geschiedenis-van-de-adventkerk/

fi
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HET JOHANNES DE HEER-LIED VAN…

Naam: R.M. (Robert) Plomp
Leeftijd: 44
Kerkelijke achtergrond: Protestantse Kerk Nederland
(richting: Gereformeerde Bond)
Wellicht kent u hem als: christelijk blogger, spreker, schrijver
(van o.a. de boeken ‘ Nederlander met de Nederlanders’ en
‘ Geschapen om te regeren ’)
Geïnterviewd: 3 augustus 2022

Robert Plomp (1978) woont in Delft, is getrouwd met Nelleke Plomp met wie hij samen 3
kinderen heeft. Robert is lid van de 'gereformeerde bonds' gemeente Mattheüs in Delft, waar hij
jarenlang jeugdleider en jeugdouderling is geweest. Sinds 1997 werkt hij als zelfstandige in de
ICT. Na veel studie, zelfstudie en gesprekken is Robert Plomp gaan spreken en publiceren over
theologische en christelijke onderwerpen die ook in zijn blog ‘vromepraatjes.nl' behandeld
worden. Robert noemt zichzelf ‘progressief orthodox’.
Robert, als je naar de lijst met 1011 Johannes de Heer-liederen kijkt,
welk Johannes de Heer lied spreekt jou dan het meeste aan?
96 - Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Dit lied leerde ik op de basisschool. De meester vertelde het verhaal van de 5 zendelingen die
gedood werden door de stam aan wie ze het Evangelie wilden vertellen. Ze wisten dat de stam
agressief was, maar toch wilden ze hen bereiken, en zongen dit lied toen ze op weg gingen.
Ondanks dat werden zij vermoord. Later zouden hun vrouwen en zussen alsnog in contact
komen met deze stam, hen het Evangelie vertellen, en velen zich bekeren.
Dat vond ik een indrukwekkend verhaal. Het vertrouwen op God dat niet uitgaat van het eigen
welzijn, en zelfs blijft bestaan als God niet beschermt. De liefde voor de moordenaars van je
geliefde, en de bijzondere manier waarop het plan ondanks alles uiteindelijk toch kan worden
uitgevoerd. Het liet me zien dat het geloof in Jezus Christus geen goedkoop succesverhaaltje
is. Het leerde me ook dat naastenliefde pas echt bestaat als je het aan je vijanden kunt geven.
Thuisgekomen leerde ik het lied meteen aan mijn ouders en broer en zussen.
Nog steeds vertelt mijn moeder af en toe hoe ik toen geraakt werd door dat verhaal.
Dankzij haar heb ik het waarschijnlijk ook onthouden.
Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen van Johannes de
Heer?
Op school en op de clubs van de kerk zongen we veel. Juf Adrie in groep 4 had een piano en
het was een feest om met haar van alles te zingen. Ik wist niet welk lied waar vandaan kwam,
maar als ik nu terugkijk zat daar ook veel Johannes de Heer bij. Meester Frank was dirigent van
het kinderkoor van onze kerk en hij zong ook veel. Hoewel ik nooit lid werd van het koor (dat
vond ik helemaal niks) vond ik het wel gaaf om met hem in de klas te zingen.
Johannes de Heer overleed in 1961.
Heb je (van thuis uit) iets meegekregen van zijn leven, activiteiten of radio-uitzendingen?
Of ging dit aan jullie (ouderlijk gezin) voorbij?
We zongen graag met elkaar, maar hadden het niet over de mensen die de liederen hadden
geschreven. In onze hervormde context was Johannes de Heer ook niet iemand van wie de
theologie werd aangehaald.
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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?
Als kind groeide ik op in een gezin waar het christen-zijn enorm belangrijk was en is.
Mijn moeder bezocht veel vrouwendagen en luisterde vaak naar toespraken en lezingen van
vrouwen bij de EO. Daar was ze zo enthousiast over dat ik het aan haar kon zien.
Het geloof was daardoor erg belangrijk voor mij als kind. Als 16-jarige werd ik actief lid van de
jeugdvereniging. Het kinder-geloof werd daar een volwassen-geloof. Door met leeftijdsgenoten
door te praten en door te denken ging ik automatisch re ecteren, en begrijpen en geloven dat
het Evangelie ook over mij persoonlijk gaat.
Terugkijkend denk ik dat ik altijd christen was, mijn kinder-geloof was eerlijk en oprecht, en
daardoor hoorde ik toen al bij Jezus, Hij had me al vrijgemaakt. Maar het is denk ik goed en
belangrijk dat er ook een periode kwam waarin ik leerde dát Hij mijn persoonlijke Verlosser is,
en dat ik Hem nodig heb voor vergeving en het leven.
Als twintiger heb ik me veel beziggehouden met Openbaring en de wederkomst. Toen heb ik
ook gelezen wat Johannes de Heer hierover schreef, maar daar kon ik niet in meekomen.
Mijn eigen bijbelstudies leidden tot een uitleg dat het duizendjarig-rijk een metafoor is voor de
periode waarin de Kerk kan groeien en de duivel, die het liefst de eindstrijd tegen Christus en
Zijn Kerk direct al in de 1ste eeuw begonnen zou zijn, gebonden is.
Lang was ik er van overtuigd dat ik Jezus tijdens mijn leven terug zou zien komen, en keek daar
erg naar uit. Op een dag droomde ik er zelfs heel realistisch over, dat was prachtig. Nu ik wat
ouder word merk ik dat het persoonlijk mee willen maken van de wederkomst minder belangrijk
voor me is geworden. Misschien is dat ook wel het proces van het aanvaarden van mijn eigen
sterfelijkheid. Maar dat er een dag komt waarop Jezus terugkomt en het recht op aarde herstelt,
en voor altijd onze Koning is, dat is van wezenlijk belang voor mij.
Op jouw blog / website ‘Vrome praatjes’ staan kernwoorden vermeld waarop de lezer kan
zoeken. Wij pikten er een aantal woorden uit die we ook terugvinden in de zangbundel
van Johannes de Heer.
We plaatsten ieder woord in de context van een Johannes de Heer-lied.
Aan jou de vraag om bij ieder woord, dat in een bepaalde context is geplaatst, een korte
reactie te schrijven (het eerste dat in je opkomt)!
ALLEEN (JdH-150 couplet 3) ‘Als soms vrienden ons verlaten’
De Naam van God is “Ik Ben” en “Ik Ben Erbij”. God die ons opzoekt in onze tijd en context is
een belangrijk thema in mijn publicaties. Het spoort mij ook aan om op mijn beurt de mensen
van onze tijd te zoeken in hun tijd en context. Daarom heet mijn 1ste boek ook “Nederlander met
de Nederlanders”. Als vrienden ons verlaten, Hij is bij mij!
BIJBEL (JdH-108a) ‘Woord van God dat in ’t verleden / het heden / de toekomst’
Hoe meer ik lees en studeer in de Bijbel, hoe meer ik er van onder de indruk kom. De Bijbel is
tijdloos, in tegenstelling tot alles wat christenen ooit schreven en deden. In elke tekst en elk
hoofdstuk ontwaar ik meer en meer de Heilige Geest.
CHRISTUS (JdH-496) ‘Christus, onze Heer verrees’
Halleluja! Als Jezus niet zou zijn opgestaan dan zullen wij ook niet opstaan en is ons geloof
zinloos!

fl

DOOD (JdH-19 couplet 3) ‘Daar (in de toekomst, bij Christus) is geen dood, geen rouw’
Het denken over het leven op de nieuwe aarde legt mijn gedachten nog weleens in de knoop.
Je kunt bijvoorbeeld écht genieten ná het overwinnen van tegenslag, moeite en strijd.
Daarom geloof en hoop ik dat de nieuwe aarde geen idylle is; geen luilekkerland.
Geen utopisch gebeuren waarin je met een rietje drijft op een limonaderivier.
Op de nieuwe aarde is de dood volgens mij niet afwezig; de dood was altijd al een onderdeel
van Gods schepping. Het leven is als Gods gift aanwezig, zoals de boom van het leven in het
paradijs. Twaalf levensbomen waarmee God ons de vrucht van het leven geeft!
Daar kijk ik naar uit. Gods schepping is zo enorm groot en mooi, ik heb een eeuwigheid nodig
om het hele heelal te ontdekken!
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GEEST (JdH-300) ‘Geest van God, maak in dit uur, al Uw kind’ren vrij’
Ik hoop dat de Heilige Geest in onze harten woont en ons vrijmaakt van het idee dat wij alles
weten, snappen en kunnen.
GELOOF (JdH-543) ‘k Heb geloofd en daarom zing ik’
Bij mij is het meestal andersom; zingen helpt me om (weer) te geloven!
GENADE (JdH-140 refrein) ‘Genade Gods, zo rijk en vrij,…’
Paulus schrijft: “Uw genade is mij genoeg”. Nu heb ik best een hoop wensen en verlangens,
maar als het puntje bij paaltje zo is dat daar allemaal niets van uitkomt, maar Gods genade wel
volledig is, dan is de rest onbelangrijk. Maar doordat ik leef in een tijd van atheïsme, en het
bestaan van God en dus van Zijn genade, telkens onder druk staat, wordt ik toch telkens weer
door die bijzaken afgeleid. Misschien dat het daarom ook zo mooi is om uiteindelijk echt voor
Gods troon te staan, en Hem te zien zoals Hij is!
GOD (JdH-533) ‘God is tegenwoordig!’
Dat is wie Hij is! Hij is bij ons!
IDENTITEIT (JdH-303 couplet 3) ‘Ik, onrein, in schuld verloren, ben in U opnieuw geboren!’
Onze postmoderne identiteit lijkt te liggen in onze standpunten en in hoe we denken.
Daarom strijden we ook zo over onze standpunten. Mensen, ook christenen, willen anderen
belemmeren en in een hokje stoppen vanwege hun gender, hun geaardheid, hun afkomst of hun
ras. Door mensen op te willen sluiten in zo’n identiteit, dwing je hen om emancipatie te zoeken.
Maar in Christus doet ons gender, onze geaardheid, onze status en onze afkomst er niet toe.
Het christelijk geloof emancipeert ons niet in onze menselijke identiteiten, maar door ons daar
helemaal los van te maken. Wie ik ben wordt alleen nog maar gede nieerd door dat ik van Hem
ben. Daarom is het belangrijk dat we in de kerk stoppen met deze seculiere identiteitsstrijd.
Het is jammer dat we hierin helemaal wereldgelijkvormig zijn geworden.
Dat is de schuld van de kerk in de 21ste eeuw.
JEZUS (JdH-650) ‘Jezus ga ons voor, op het levensspoor!’
Als ik Jezus zie, dan zie ik de vrucht van de Geest: mildheid, genade, geduld, liefde, etc.
De Kerk zal bloeien als we ook zo bekend zouden staan. Vanzelfsprekend wel met een stevig
vermanende houding jegens de farizeeërs en schriftgeleerden in de kerk.
KERK (JdH-478) ‘Eén Naam is onze hope, één grond heeft Christus’ kerk’
Jezus Christus is de enige grond van de kerk. We zijn geen gereformeerde kerk of een
evangelische, we zijn niet aan plaats of tijd gebonden, we zijn niet inclusief of exclusief, we zijn
niet postmodern en ook niet middeleeuws of van net voor de verlichting. Er past maar één Naam
op de kerk, en dat is die van Christus.
KWAAD (JdH-6) ‘Als de levensstormen woeden’ / ‘God zorgt, dat ook zelfs het kwade meewerkt,
tot mijn eeuwig goed’
Dat is een geloofsuitspraak die we denk ik niet wiskundig moeten gaan toepassen op ons leven.
Wij leven een leven waarin we onszelf los van God hebben gemaakt, dat maakt Hem niet
machteloos, maar het zorgt er wel voor dat we zelf onze weg gaan, en daardoor ook het kwaad
veroorzaken en ondergaan. Ondanks dat kwaad geeft God ons het eeuwig goed, maar ik wil niet
doen alsof al het kwaad bij Gods plan hoort, of door God gebruikt wordt. Het meeste kwaad is
gewoon ons kwaad, onze schuld en onze verantwoordelijkheid, al kunnen we die niet dragen.
LIEFDE (JdH-548) ‘Liefde was het, onuitputtelijk,…’ / ‘toen de Levensvorst Zijn bloed vergoot’
Het mysterie van God is dat Hij liever Zelf de verantwoordelijkheid droeg van ons kwaad, dan
dat Hij ons de consequenties van dat kwaad liet ondergaan. Dat kan alleen doordat God echt
zoveel van ons mensen houdt.
MENS (JdH-70 refrein) ‘God heeft in de mens behagen’
Het is de heilige graal van de computer-wetenschap, het maken van een denkend, bewust
algoritme. Als ICT’er begrijp ik dat (voor mij schijnbare) onmogelijkheid hiervan, maar ook de
enorme satisfactie die het op zou leveren om iets te kunnen maken dat zo’n ziel heeft. God is
enorm veel groter dan dat, en wat Hij heeft geschapen gaat elke vergelijking met een computeralgoritme te boven, toch kan ik als ontwikkelaar (en als vader) mezelf iets indenken van hoe
enorm veel behagen het moet opleveren om echt zulke kinderen te kunnen scheppen.
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Het is de onontkoombare consequentie van de ultieme intelligentie om zelf intelligentie voort te
willen brengen. Daarmee wil ik God niet beredeneren, maar het helpt mij wel om iets van de
grootheid van God te zien.
NAASTENLIEFDE (JdH-538) (stond in de bundel van 1905 tot en met de uitgave van 1940)
‘Heb als u zelf uw naasten lief!’
Als je bij je doen en laten niet alleen handelt vanuit je eigenbelang, maar ook dat van je naaste,
dan ben je tot een zegen. Het is een eenvoudige levensles die wij kunnen begrijpen en proberen
toe te passen. Met hangen en wurgen, maar het legt in ieder geval de verantwoordelijkheid bij
onszelf. Als we denken Gods wet te kunnen begrijpen dan leidt dat niet tot het goede voor onze
naasten, maar tot veel ellende en vooral discussies. Het bijzondere is dat het liefdesgebod niet
ten koste gaat van ons eigen belang. Wij mogen bestaan, ik mag een belang hebben.
Jezus vraagt van mij alleen om dit belang net zo groot te maken als dat van mijn naasten.
Wat een genade.
SAMEN (JdH-98) ‘Samen in de Naam van Jezus’
Als wij als christenen één zijn dan laat dat de genade en de liefde van de Vader zien.
Zo zegt Jezus het in het hogepriesterlijk gebed. Elkaar een hand en een voet zijn, een ieder
zoals hij / zij is. Met elkaar zijn we dan in staat om veel vrucht te dragen.
SCHEPPING (JdH-89) ‘Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep…’
Het is vooral belangrijk dat wij God dienen als de Schepper van hemel en aarde, en niet
verzanden in allerlei theorieën en discussies over hoe Hij die hemel en aarde schiep.
STERVEN (JdH-5) ‘Al de weg leidt mij mijn Heiland’ / ‘Troost geeft Hij tot in de dood’
De vloek van onze tijd is de maatschappelijke atheïstische vanzelfsprekendheid. Bij mij leidt dat
regelmatig tot twijfel over de vraag óf die troostende God wel echt bestaat, of dat ik mezelf een
illusie voorhoud. De dood is dan een donker, macaber toekomst-idee dat juist wordt veroorzaakt
door de twijfel aan die troost. Wat er overblijft op dat soort momenten is dan de hoop dat die
God, Die ik zo nodig heb, er ook werkelijk is.
TROUW (JdH-149) ‘Groot is Uw trouw, o HEER, mijn God en Vader’ én VERTROUWEN
(JdH-133) ‘Hij die rustig en stil’ / ‘blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem!’
Gods trouw is, naast Zijn liefde, de kern van Wie Hij voor ons is. Hij zal nooit Zijn beloften
breken. Volledige betrouwbaarheid is ongekend onder mensen. Gods trouw stempelt ons geloof.
Het christelijk geloof is het volledig vertrouwen op God én in het spoor van Jezus zelf ook
betrouwbaar zijn. Op bepaalde momenten mag je daar best rustig en stil van worden, maar stil
en lijdzaam het leven ondergaan is volgens mij geen christelijke houding.
VERDRIET (JdH-19 refrein) ‘Geen smart meer daar omhoog’
Geen echte, diepe smart. Maar ik hoop af en toe wel een wedstrijdje korfbal te kunnen verliezen
op de nieuwe aarde en daar van te kunnen balen. Verdriet is ook een mooie emotie, het toont
ons dat wij waarde kunnen hechten aan wat God ons geeft.
VRUCHTEN (JdH-666) ‘Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien’
Liefde, blijdschap, vrede, geduld, mildheid, etc. Dat zijn de vruchten van de Geest; daarin hoop
ik te blijven groeien. Het is opmerkelijk hoe de christelijke groei niet slechts zit in het beter leren
kennen van Gods wil, maar in deze eenvoudige eigenschappen die we mogen ontvangen.
Je kunt ze niet eens aan jezelf geven. Desondanks zie ik ze vaak bij mijn medechristenen.
ZONDE (JdH-542) ‘Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?!’
Ooit gooide ik als tiener op een feest een hele tafel om; overal scherven en drank. Ik schaamde
me kapot. Ik was ook nog eens één van de jongsten. Maar toen zei één van de oudere jongens
die in de buurt stond: ‘Mijn schuld, ik deed het! Sorry!’ en hij begon het op te ruimen.
Ik was zomaar ineens van mijn schuld en schaamte verlost en een ander ging het opruimen.
Wat ontzettend jn om zo bevrijd te worden! Met veel plezier heb ik hem geholpen met
opruimen.
Robert, wat zou je tot slot nog willen zeggen?
Jaag naar de vrucht van de Geest! Jaag naar de liefde. Niet naar kennis, kunde, begrijpen, dat
leidt allemaal nergens toe. Het Koninkrijk van God zit in de liefde van Jezus en de vrucht van de
Geest. Al het andere wordt ons wellicht toegeworpen.
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LIEDEREN EN HUN ACHTERGROND
Om te luisteren:
▶ Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser (Christian Verwoerd) (NL)
▶ We rest on Thee, our Shield and our Defender! (BEC)
(Engels)

Edith Gilling

Ik bouw op u, mijn Schild en mijn Verlosser is een lied vertaald uit het Engels.
De oorspronkelijke titel luidt: 'We Rest on Thee.'
De tekst is van Edith Gilling Cherry (1872-1897), de muziek is de melodie
Finlandia van Jean Sibelius (1865-1957).

De vertaling is gemaakt door het team van Opwekkingsliederen.
Het Engelse origineel bevat vier coupletten.
In de Nederlandse vertaling is de tweede strofe weggelaten waardoor er drie coupletten zijn.
Eerder, in 1752, schreef Katharina Amalia von Schlegel ‘Stille, mein Wille, dein Jesus hilft
siegen!’ (later door de Schotse Jane Laurie Borthwick vertaald naar het bekende ’Be still my soul’).
Om te luisteren:
▶ Stille, mein Wille, dein Jesus hilft siegen! (Duits)
▶ Be still my soul (A cappella - Eclipse 6) (Engels)
…………………………………………………………………………………………………………………
De tekst van Edith Gilling Cherry
(1872 - 1897)

De tekst uit de zangbundel van Johannes de Heer
(sinds 1991 opgenomen in deze bundel)

1 We rest on Thee, our Shield and our Defender!
We go not forth alone against the foe;
Strong in Thy strength, safe in Thy keeping tender,
We rest on Thee, and in Thy Name we go.

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser!
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

2 Yes, in Thy Name, O Captain of salvation!
In Thy dear Name, all other names above;
Jesus our Righteousness, our sure Foundation,
Our Prince of glory and our King of love.
3 We go in faith, our own great weakness feeling,
And needing more each day Thy grace to know:
Yet from our hearts a song of triumph pealing,
“We rest on Thee, and in Thy Name we go.”

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

4 We rest on Thee, our Shield and our Defender!
Thine is the battle, Thine shall be the praise;
When passing through the gates of pearly splendor,
Victors, we rest with Thee, through endless days.

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U, Die mij hebt voortgeleid.
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De melodie is afkomstig uit het symfonische gedicht Finlandia, een groots
orkestwerk waarin de Finse componist Jean Sibelius de geschiedenis van
zijn land beschrijft. De zogenoemde Finlandia-hymne (een lied zonder
woorden) is het of cieuze volkslied van Finland sinds de Finse dichter
Veikko Antero Koskenniemi er in 1941 woorden bij maakte.

Jean Sibelius

Het lied ‘Ik bouw op U’ is sinds de 28e uitgave (1991) opgenomen in de
Zangbundel Joh. de Heer.
De Friese vertaling Ik bou op Jo, myn Skyld en myn Beskermer van
David de Jong staat in de bundel Lieten fan leauwe en langstme.

Dit lied is verbonden met een tragische gebeurtenis.
In januari 1956 werd dit lied gezongen door vijf zendelingen voordat ze de jungle introkken om
contact te leggen met Auca indianen (nu bekend als de Huaorani-indianen) in Ecuador.
Bij het eerste contact werden de zendelingen vermoord. Elisabeth Elliot, de vrouw van een van
de zendelingen, heeft de geschiedenis beschreven in ‘Through the Gates of Sple dor’.
De titel is ontleend aan de laatste strofe van het lied.
Edith Gilling Cherry heeft veel mooie hymnes geschreven. Ze bracht twee verzamelingen uit.
Het eerste deel heette "The Master's Touch” (“De Meesters aanraking”) en bevatte een inleiding
van F.B. Meijer. Het tweede deel heette "The Master's Treasures” (“De Meesters schatten”).
Dit deel werd ingeleid door de Anglicaanse bisschop H.C.G. Moule.
Ediths levensgeschiedenis:
Edith Gilling Cherry werd geboren op 9 februari 1872 in Plymouth (Engeland).
Toen zij zestien maanden oud was kreeg zij kinderverlamming door een beroerte.
Op haar twaalfde kreeg zij wederom een beroerte, maar die leek alleen maar een bron voor
lie ijkere muziek aan te boren.
Vanaf dat moment begon Edith te schrijven en haar pen was vanaf toen haast altijd in gebruik.
Terwijl veel van Edith haar intense verzen hun weg naar het buitenland vonden, was de lokale
waardering maar gering.
Hoe onwaarschijnlijk leek het dat het eenvoudige, kreupele meisje, dat zich met de onmisbare
kruk door de straten bewoog, zo’n groot talent voor zang en tekstschrijven zou hebben!
Maar ze zong omdat ze moest. Lof bemoedigde haar, maar maakte haar nooit trots, hoewel
elke geringschatting of minachting haar gevoelige hart pijnlijk kwetste.
In de vroege zondagochtend van 29 augustus 1897 kreeg Edith voor de derde maal een
beroerte. Er waren slechts enkele uren om afscheid te nemen.
De 25-jarige Edith zei: “Ik denk dat ik ga moeder,… en ik ben zo verheugd! Ik zal het eerst
Thuiskomen en u zult ook snel komen.” Toen Edith enkele uren later terugblikte op haar leven
zei ze: “Het lijkt allemaal zo klein, wat ik geprobeerd heb om te doen; zo klein voor Hem.”
Haar moeder antwoordde: “Maar jouw liederen zijn er, jouw werk zal voortleven.”
Edith zei daarop: “De liederen waren helemaal niet van mij, ze werden me kant en klaar
gegeven! Het enige dat ik hoefde te doen was ze op te schrijven!”
Er ging nog een uur voorbij en sommigen spraken over ‘herstel’.
Edith antwoordde: “Ik zal teleurgesteld zijn als ik nu niet ga.” Ze werd echter niet teleurgesteld,
de Heer was nabij. Vlak voordat zij het aardse voor het eeuwige verwisselde zei Edith tegen
haar moeder: “Het komt goed moeder, ik vertrouw op God, Hij zal voor mij zorgdragen!”
Edith liet een onafgemaakt gedicht na:
What will it be to serve Him,
how shall we gain the bliss?
Sweet to the home-sick wanderer
is the Father’s welcome kiss.

Hoe zal het zijn om Hem te dienen,
hoe zullen we de gelukzaligheid verkrijgen?
Zoet voor de zwerver met heimwee,
is de Vaders welkomst-kus.

Eén van haar bekendste liederen is het lied ‘We rest on Thee, our Shield and our Defender’
(‘Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser’.) Het lied is inmiddels beschikbaar in meerdere
vertalingen en het wordt over de gehele wereld gezongen.
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PUZZEL
ontworpen en aangeboden door teamlid Marjo
Herfst-kruiswoordpuzzel
Horizontaal
2 mossoort 6 afgezette waterdamp 7 oranje groente 8 weersomstandigheid 10 lichtje van wax
13 geleedpotig dier 16 herfstgewas 19 graansoort 20 eetbare paddenstoel 23 herfstaroma 25 bouwsel van
spin 26 bescherming tegen regen 27 eerste woensdag van november 28 herfstplant 29 prettige sfeer
31 neerslag
Verticaal
1 naaldboom 3 Gieser Wildeman 4 regenscherm 5 het derde jaargetijde 9 herfst op vier poten 11 huis van
kabouter 12 rood met witte stippen 14 vrucht in bolster 15 viering van de reformatie 17 onstuimig weer
18 warmtebron in huis 21 herfstbloeiend bolgewas 22 zondagmiddagactiviteit 24 langwerpig kledingstuk
28 loof van bomen 30 boomvruchtje
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Oplossing
a

b
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KLIK HIER om de puzzel af te drukken zodat deze
met een pen / potlood ingevuld kan worden.

kruiswoordpuzzelfabriek.nl
maak
eigen kruiswoordpuzzel
KLIK HIER-om
de je
ingevulde
puzzel met de getoonde oplossing te openen.
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UIT HET DAGBOEK VAN JOHANNES DE HEER
(JEZUS’ EIGEN WOORDEN - 1941)

Johannes de Heer schreef in september 1941 het volgende over strijd / verdrukking die
christenen vaak te wachten staat zodra zij God oprecht willen volgen versus ‘geliefd zijn zolang
je de mensen naar de mond spreekt’.
1 september
“Zalig bent u, wanneer de mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw
naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.”

— Lukas 6 vers 22 - Herziene Statenvertaling

Lezen: Lukas 6 vers 1 - 22

Smaadheid en haat om Jezus’ wil is het erekruis des Hemels; het is het bewijs dat we in de
voetsporen van de Zoon des mensen wandelen. De eerste Christeneeuwen waren tijden van
grote vervolging en verdrukking, maar het Koninkrijk der Hemelen was toenmaals een kracht op
aarde en scheen als een licht in het midden van een krom en verdraaid geslacht.
Dit gebeurde echter niet zodra de vervolging ophield onder de regering van Keizer Constantijn
en christenen met Staatsbaantjes begiftigd werden. Schijn en vorm namen de plaats in van het
wezen. De kerken van hout werden kerken van goud; maar de christenen, eerder van goud,
werden daardoor meestal Christenen van hout. Laten we ervoor zorgen dat we onze naam
onberispelijk bewaren in de wereld; maar als deze om Jezus’ wil als kwaad verworpen wordt,
laten wij dan vrolijk zijn en ons verblijden!
2 september
“Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met
de valse profeten.”

— Lukas 6 vers 26 - Herziene Statenvertaling

Lezen: Lukas 6 vers 20 - 30

In deze uitspraak komt een wéé en een wèl voor. Als het wèl uit de kant van de mensen komt,
ligt het wéé van Gods zijde voor de deur. In de boeken van de Koningen en de Kronieken
kunnen we zien hoe men er valse profeten op nahield, die de mensen naar de mond spraken.
Deze profeten waren bij de afvallige vorsten geëerd en gezien; terwijl de ware profeten, die
alleen spraken wat God hun gezegd had, in de gevangenis gezet óf gedood werden. En nog is
het een gevaarlijk teken als natuurlijke mensen de Evangeliedienaars prijzen; het is dan in de
regel omdat zij een Evangelie naar het vlees brengen, waar God Zijn wee over uit moet
spreken. Laat ons toch bij al ons doen niet vragen wat mensen ervan zeggen, maar alleen wat
God ervan zegt.
De glimlach van de wereld leidt naar de dood; Gods welbehagen naar het eeuwige leven.

Johannes de Heer
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UIT HET LEVEN GEGREPEN
Corrie ten Boom (15 april 1892 - 15 april 1983)
Ik bouw op U,

Sinds 1837, toen Willem ten Boom zijn klokkenwinkel in
Haarlem vestigde, is de Barteljorisstraat een begrip
geworden, tot vér over de grenzen.
Generaties lang was de familie Ten Boom in leven en werk
dienstbaar aan de mensen die ze ontmoetten.
Hun huis werd een ‘open huis’ voor iedereen die hulp nodig
had. Steeds waren ze volop actief in het sociale leven van
Haarlem en vanuit hun geloof zetten zij zich in voor kerk en
samenleving.
Corrie werd op 15 april 1892 (Goede Vrijdag), een maand te
vroeg, geboren in het protestantse horlogemakersgezin van
Casper ten Boom en Cornelia Luitingh. Ook zij leerde het
vak en werd in 1924 de eerste gediplomeerde vrouwelijke
horlogemaker in Nederland.

In de jaren van de Tweede Wereldoorlog werd het huis van
de familie Ten Boom een schuilplaats voor opgejaagde
Nederlanders. De toenmalige bewoners, vader Casper en
zijn beide dochters Betsie en Corrie, riskeerden hun leven
met hun geweldloos verzet tegen de onderdrukking door de
Nazi’s. Uit geloofsovertuiging boden zij hulp aan Joden,
studenten, verzetsstrijders en aan ieder ander die in nood bij
hen aanklopte. Zij wisten zich geroepen om de Joden en andere vluchtelingen in hun huis op te
nemen, tot het voor hen veilig zou zijn om naar andere locaties buiten de stad gesmokkeld te
worden. De ‘BeJe’ (afkorting voor Barteljorisstraat) werd een centrum van ‘ondergrondse’
activiteiten met een uitgebreid netwerk van contacten.
Op deze manier hebben zij vele honderden mensenlevens gered.
Na verraad werd de ‘BeJe’ op 28 februari 1944 overvallen door de Sicherheits Dienst (SD).
Zes familieleden en bijna dertig bezoekers werden gearresteerd en weggevoerd naar de
gevangenis. Vader Casper (84), Betsie (59) en kleinzoon Christiaan (24) kwamen in
gevangenschap om het leven.
Willem, de broer van Corrie, stierf door uitputting kort na de oorlog.
Vier Joden en twee verzetsstrijders konden bij de inval op 28 februari 1944 tijdig een
schuilplaats vinden in de ‘geheime ruimte’ in de kamer van Corrie. Ondanks de vele pogingen
van de Nazi’s om de verstopte onderduikers te vinden, zijn zij, na twee dagen verblijf in de
kleine ruimte, bevrijd door twee goede politieagenten.
Door een wonder overleefde Corrie het concentratiekamp Ravensbrück.
Na de oorlog trok zij de wereld over en heeft zij in vierenzestig landen getuigd van Gods liefde.
Met de boodschap dat Jezus alles overwint, zelfs de ellende van de concentratiekampen,
sprak zij, overal waar zij kwam, de mensen moed in. Mede door haar boeken en de lm
‘De Schuilplaats’, die naar aanleiding van het gebeuren in de Tweede Wereldoorlog is gemaakt,
werd Corrie ten Boom wereldwijd bekend. De geschiedenis van de familie Ten Boom is een
getuigenis van trouw en liefde voor het Joodse volk.

Via de afspeelknop is een radio-uitzending terug te luisteren waarin Corrie ten Boom
voorleest uit haar boek ‘De Schuilplaats’. Een indrukwekkende lezing, van ruim een uur,
over een aardse schuilplaats in Haarlem en over God als SCHUILPLAATS in gevaar!
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en bij een orgelbespeling en praatten na a oop nog
wat in een café. Hij vroeg me of ik ook orgel speelde en ik vertelde hoe ik als schooljongen in de mobilisatietijd opeens bevorderd werd
tot kerkorganist in het dorp, omdat de echte organist onder de wapenen moest.
In ’t begin speelde ik alles keurig uit het koraalboek van Worp, later ging ik zelf ‘fantaseren’ en voor en na de dienst nam ik vaak een
lied uit Johannes de Heer…
Johannes de Heer? onderbrak de ander mij op verbaasde toon. Hij trok een vies gezicht en ging schel een soort walsmelodie uiten.
Vond je dat werkelijk mooi? vroeg hij hoofdschuddend en vervolgens leverde hij een heel betoog over kerkmuziek. Ik legde uit dat ik
vóórin mijn bundel van Johannes de Heer een lijstje had geschreven van nummers, die ik met mijn orgelmeester had uitgezocht en die
ik echt graag speelde.
Op het ogenblik, terwijl ik dit stukje tik, ligt dat oude en door ’t gebruik nogal gehavende exemplaar van de zangbundel naast mijn
schrijfmachine. Op de binnenkant van het kaft zijn de met potlood genoteerde cijfers nog te onderscheiden: 45… Dochter Sions, een
wijs van Haendel…55….een lied op de melodie van Allein Gott in der Höh’ sei Ehr…
Nou ja, ik zal er verder niemand mee vermoeien, ik wou maar zeggen dat ik opgegroeid ben bij de ‘goeie’ nummers uit Johannes de
Heer en pas later de veelgesmade opwekkingsdeunen ontdekte, die je dan ging ver-jazzen: een bezigheid waaraan ieder die een beetje
de weg weet op de toetsen, zich wel eens heeft overgegeven.
Dit alles komt bij me boven, nu ik de grammofoonplaat ’75 Jaar bundel van Johannes de Heer’ (voor 21,90 gulden te bestellen bij Het
Zoeklicht, postbus 99, Doorn) moet aankondigen. Hierop staan vijftien liederen uit de jubilerende zangbundel en de eerste twee, althans
de melodieën van die beide, zijn ook te vinden op dat oude lijstje van mij.
Maar laten we de boel niet fraaier maken dan zij is. Hoewel Johannes de Heer het klassieke lied niet schuwde, grijpen zijn geestelijke
nazaten toch eerst en vooral naar het vlot toegankelijke opwekkingslied waarbij naar mijn overtuiging de melodie méér gewicht in de
schaal legt dan de tekst. Nu zijn er ook meeslepende wijzen bij, denk maar aan die van Rijst op, rijst op voor Jezus, of van Zouden wij
ook eenmaal komen.
Over dat laatste lied gesproken, waarom is dat op de jubileumplaat te horen in een la e orgelbewerking van Jan van Weelden? Geef me
dan maar de Urker zangers onder aanvoering van Frits Bode. Ze zijn goed vertegenwoordigd op deze plaat en organist Klaas Jan
Mulder levert stevige begeleiding, ook al gaat het om teksten die hem als vrijgemaakte gereformeerde zouden moeten doen rillen. Met
Klaas en Riek Post, vergezeld van Jan Zwanepol, zitten we dicht in de buurt van bruiloften en partijen…en zo schommelt mijn
waardering heen en weer.
Maar och, als er alleen op stond wat ik mooi vond of aanvaardbaar achtte, zou dit geen echte plaat van en voor Het Zoeklicht, van en
voor de ware gebruikers van de bundel van Johannes de Heer geworden zijn.
En dat is deze jubileumplaat nu wel.
Er ligt nog een plaat op aankondiging te wachten: ‘Orgel en carillon’, waarop Ger van Poppel het orgel van de hervormde Grote Kerk te
Lochem en Gert Oldenbeuving de beiaard van de toren dezer kerk laat klinken. De plaat wordt verkocht ten bate van de, inmiddels
voltooide, restauratie van de kerk en wie 27,50 gulden stort op gironummer 985561 ten name van Ger van Poppel, Lochem, met
vermelding: grammofoonplaat, krijgt de plaat franco thuisgestuurd.
Ik zit een beetje met de aanbeveling van deze Lochemse produktie. Dat komt omdat ik carillonspel alleen buiten, op straat, jn vind.
Thuis krijg ik er alleen maar trek van en, wonderlijk genoeg, speciaal in een witte boterham met chocoladehagelslag. De narigheid is dat
deze trek niet gestild kan worden, omdat we alleen maar bruin brood (wat gezonder is) op de plank en gekleurde hagelslag (die
goedkoper is) in de kast hebben. Ik hoop dat vele anderen geen last van deze kwaal hebben, want Gert Oldenbeuving lijkt me, gezien
zijn programmakeus, geen alledaags beiaardier. Wat het orgel betreft, de Lochemse Grote Kerk bezit een opmerkelijk orgel van
achttiende-eeuwse komaf en Ger van Poppel laat ons de niet geringe mogelijkheden van het toch niet zo omvangrijke instrument
zorgvuldig proeven via een (en daar is het woord alweer) onalledaags programma met werken van Bach, Reger, Couperin en de minder
bekende Christian Ritter en Guillaume Lasceux, respectievelijk laat-zeventiende- en laat-achttiende-eeuwer.
Ik bedenk opeens dat carillon en orgel natuurlijk een aardige combinatie vormen voor de kersttijd. Ger van Poppel begint zijn aandeel
met Bachs ‘Nun komm der Heiden Heiland’, dus… Ik had niet zo moeten zeuren over die hagelslag.
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