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Wij trekken naar Zion,  
naar ’t heerlijke, hemelse Zion  (JdH-694) 
 
 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief, bevinden we ons in het 
laatste deel van de adventstijd. Daarin zien we uit naar het 
kerstfeest; het moment waarop de Kerk stilstaat bij de komst /  
de geboorte van Jezus Christus (adventus betekent ook ‘de komende’).  
Eén van Jezus Christus Zijn andere namen is: Emmanuel (God met 
ons). Wat een troost is dat: God met ons! …ook in donkere dagen! 
 

God, Die klein en kwetsbaar tot ons komt, als een kind. 
Een kind dat ons de weg naar de hemel wijst, dat opgroeit en 
omgang heeft met heel gewone mensen, ja zelfs met ‘uitschot’. 
Een kind dat eens uitriep: ‘Vader, niet Mijn wil maar Uw wil 
geschiede!’ …en dat Zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha om 
onze zonden te dragen en de weg tot God de Vader weer voor ons 
vrij te maken. Na Zijn dood en opstanding zei Jezus tegen Zijn 
discipelen dat Hij naar Zijn Vader in de hemel ging om daar een 
plaats voor te bereiden voor de Zijnen. Hij beloofde hen dat Hij op 
een dag wederkomt om de Zijnen voor altijd tot Zich te nemen:  
‘…opdat jullie zijn mogen waar Ik ben.’ (Johannes 14:3) 
 

In het Bijbelboek ‘Openbaring’ (Apocalyps / De openbaring van 
Jezus Christus) beschrijft Johannes: “En ik zag een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren 
voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de 
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PMJDH-Magazine (winter 2022) 

Gelijk met deze nieuwsbrief verschijnt 
het PMJDH-Magazine (winter 2022). 
Diegenen die onze nieuwsbrieven en 
magazines (nog) niet per mail 
ontvangen, kunnen het magazine 
vinden op onze website. Daar staan 
ook alle eerder uitgegeven magazines. 
KLIK HIER om de pagina te bezoeken. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wij wensen iedereen 
ZEGENRIJKE kerstdagen  

en Gods nabijheid  
in 2023.

NIEUWSBRIEF 
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://basisbijbel.nl/johannes/14
https://prijsmetjohannesdeheer.com/pmjdh-m/


2022   #12 www.prijsmetjohannesdeheer.nl december 2022

heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, 
gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: ‘Zie de tent van 
God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk 
zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook 
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste 
dingen zijn voorbijgegaan’…” (Openbaring 21 vers 1 t/m 4) 
 

Fysiek én geestelijk 
Het is moeilijk om te begrijpen hoe wij ons het Nieuwe Jeruzalem 
moeten voorstellen. De Bijbel spreekt echter over een nieuwe hemel 
(wat lucht betekent) en een nieuwe aarde. Het lijkt er dus op dat het 
Nieuwe Jeruzalem zowel fysiek als geestelijk zal zijn.  
 

De belangrijkste boodschap 
De belangrijkste boodschap is echter dat na het Laatste Oordeel, 
Christus en Zijn volk samen zullen leven in perfecte vreugde en 
vrede, in nieuwe lichamen. De plaats waar Christus en Zijn volk 
zullen leven wordt het Nieuwe Jeruzalem genoemd, omdat die naam 
al sinds het Oude Testament symbool heeft gestaan voor de plek 
waar Gods aanwezigheid is. Door Jezus kunnen wij weer vrijuit tot 
God de Vader komen en mogen we delen in Zijn heerlijkheid! 
Dit heilsplan (Gods heilsplan!) werd voor ons zichtbaar en tastbaar 
toen Jezus werd geboren,… en het werd volbracht op Golgotha. 
Hierdoor mogen wij als pelgrims op weg zijn naar Gods Toekomst! 
 

In de bundel van Johannes de Heer staat een pelgrimslied waarin 
getracht is aan dit alles woorden te geven. Het is lied nr. 694.  
 

1. Komt, gij die Jezus mint, zingt met ons al tezaam; 
paart hart en stem nu met ons mee, paart hart en stem nu met ons mee 
en prijs steeds Jezus’ naam en prijs steeds Jezus’ naam. 
 

Refrein:   Wij trekken naar Zion, naar ’t heerlijke, hemelse Zion, 
      wij trekken op naar Zion, de schone stad van onze God. 

 

2. Die niet mee zingen wil, die kent Gods liefde niet; 
maar ’t kind van God verlost en blij, maar ’t kind van God verlost en blij 
prijst Hem steeds in Zijn lied, prijst Hem steeds in Zijn lied. 
 

3. Juicht steeds met hart en stem, al vullen tranen ’t oog. 
Wij reizen naar Emmanuels land, wij reizen naar Emmanuels land, 
naar d ’ eeuw’ge stad omhoog, naar d ’ eeuw’ge stad omhoog. 
 

4. Vertel en zingt van Hem, Die voor ons stierf aan ’t kruis, 
van Jezus, Die ons ’t leven geeft, van Jezus, Die ons ’t leven geeft 
en leidt naar ’t Vaderhuis en leidt naar ’t Vaderhuis 
 

Zo trekken wij, ook in 2023, verder,… Graag tot ziens! 

 

VIDEO Kerstsamenzang met zangvereniging Irene 
Vrijdagavond 16 december jl. mochten wij een prachtige 
Kerstsamenzang beleven met Chr. gemengde zangvereniging IRENE 
uit Elden. KLIK HIER om de videomontage te bekijken.

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENDE DATA  Deo volente

 

 

15 januari 2023              KLIK HIER (info) 
JdH-Zangdienst 
‘Prijs met Johannes de Heer‘ 
en Herv. gem. ‘de Rank’ Elden (Arnhem) 
 

11 april 2023:                     
Johannes de Heer-zangmiddag (incl. 
vertellingen over Johannes de Heer) 
PCOB afdeling De Bilt-Maartensdijk & 
‘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. 

VOEDSELPAKKETTEN-ACTIE

PMJDH & Zending over grenzen 
Net als vorig jaar vragen wij ook dit jaar 
aandacht voor de kerstpakketten-actie / 
voedselpakketten-actie van Zending over 
grenzen.  
Voor meer informatie en/of het overmaken 
van een gift ga naar: 
www.zog.nl/prijsmetjohannesdeheer 
Standaard staat er een bedrag van 29,50,- 
euro ingevuld (de kosten voor 1 kerst- / 
voedselpakket).  
Dit bedrag kan desgewenst handmatig 
aangepast worden.  
Ook kleinere bedragen zijn welkom; alle 
beetjes helpen! 

GEDACHTE BIJ OUD & NIEUW

Als ik Hem maar kenne,  
Hem de mijne weet, 
als mijn hart zich Hem gewenne, 
nimmermeer Zijn trouw vergeet, 
vrees ik niet voor lijden, 
voel slechts deemoed, liefde en verblijden. 
 

Alles laat ik varen,  
waar Hij mij behoort. 
Als een pelgrim door gevaren 
trek ik met mijn Heiland voort.      (JdH-126) 

Arend          

https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2022/11/poster-jdh-zangdienst-15-januari-2023-de-rank-pmjdh.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
http://www.zog.nl/prijsmetjohannesdeheer
https://youtu.be/sXtmw0KYpDY
https://youtu.be/6At14_yClMk
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