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O, was mij en witter dan sneeuw zal 
ik zijn!  (JdH-124) 
 
 

Zondag 15 januari jongstleden mochten wij samen met Hervormde 
Wijkgemeente ‘De Rank’ uit Arnhem weer een Johannes de Heer-
zangdienst aanbieden. Het thema luidde: ‘Witter dan sneeuw,…’ 
KLIK HIER om de video-montage van deze dienst te bekijken. 
 

Lezen: Psalm 51 
 

Sneeuwval is in het zuiden van Israel vrij zeldzaam.  
In het noorden valt er frequenter sneeuw. Sneeuw kent men in Israël 
vooral van  de noordelijke Libanon-bergrug en van de berg Hermon; 
bekend van de dauw die door smeltende sneeuw wordt gevormd 
(Psalm 134:3). 
In de kloven van de Libanon blijft gedurende de zomer de winterse 
sneeuw bewaard, wat door Jeremia op dichterlijke wijze wordt 
verwoord (Jeremia 18:14). 
 

In het Hebreeuwse deel van het Oude Testament komen we voor 
sneeuw het woord sjèlèg tegen. Zo’n twintig keer, onder andere in 
de Bijbelboeken Exodus, Psalmen en Job. 
Ook is er het woord ka’sjèlèg dat ‘als sneeuw’ betekent, zoals de 
profeet Jesaja de woorden van de HEERE profeteert:  
‘Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze 
rood als purper, ze worden wit als wol.’ (Jesaja 1:18). 
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NIEUWSBERICHTEN 

AANKONDIGING SABBATSJAAR 

Zes dagen lang kunt u werken en al 
uw arbeid verrichten, maar de 
zevende dag is een rustdag,  
die gewijd is aan de HEER’, uw God; 
dan mag u niet werken.  
Exodus 20 vers 9 en 10a 
 
Zes dagen lang mag je werken, 
maar op de zevende dag moet je 
rust houden, ook in de ploegtijd en 
in de oogsttijd.  
Exodus 34 vers 21 
 
Zes jaar achtereen mogen jullie je 
land inzaaien, je wijngaard snoeien 
en de oogst binnenhalen.  
Maar het zevende jaar moeten jullie 
het land laten rusten.  
Het is een sabbatsjaar dat aan de 
HEER’ gewijd is.  
Je mag dan je land niet inzaaien,  
je wijngaarden niet snoeien,  
het koren dat vanzelf opkomt niet 
als oogst binnenhalen en niet de 
druiven oogsten van je ongesnoeide 
wijnstokken. Het moet een jaar zijn 
van volstrekte rust voor het land. 
Leviticus 25 vers 3 t/m 5 
 

          ↓ Lees hieronder verder…
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Het Aramese deel kent het woord telag voor sneeuw,  
dit vinden we alleen terug in Daniël 7:9. 
Dan is er nog het eenmaal voorkomende werkwoord sjalag, 
‘sneeuwen’, in Psalm 68:15. 
In de Misjna (de mondelinge leer van de Thora) treffen we het 
verwante naamwoord asjleg aan, dat ‘alkali’ of ‘zeep’ betekent en 
wat relateert aan het reinheids-aspect van sneeuw. 
De verwantschap tussen sneeuw en zeep lezen we ook in Job 9:30. 
Daar zegt Job: ‘Al zou ik me wassen met sneeuw en mijn handen reinigen 
met zeep…’ 
 

Maar even terug naar die tekst uit Jesaja: 
 ‘Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze 
rood als purper, ze worden wit als wol.’  
Die combinatie van rood en wit,… doet dat ons niet ook aan iets 
anders denken? Toen Johannes op Patmos aan één van de hemelingen 
vroeg wie toch die mensen in witte gewaden waren, kreeg hij als 
antwoord: ‘Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun 
kleren hebben gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam.’  
In dat antwoord resoneren de woorden mee uit psalm 51:  
‘Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein; was mij, dan ben ik witter dan 
sneeuw!’ 
 

En zo zongen wij 15 januari jl. ook de woorden uit JdH-lied 124:  
 

Gezegende Jezus, dit smeek ik van U: 
‘Ik wacht aan Uw voeten, o, geef het mij nu! 
’t Geloof ziet Uw bloed als de zegenfontein. 
O, was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. 
Witter dan sneeuw, ja witter dan sneeuw! 
O, was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn!’ 
 

Mochten we deze winter nog eens of meerdere malen sneeuw zien, 
dan hoop ik dat die sneeuw voor ons een verwijzer mag zijn naar de 
hierboven weergegeven woorden, gedachten en Bijbelgedeelten. 
 

Met warme groet, 
ook namens de rest van het team, 
 

KOMENDE DATA  Deo volente 
 

20 januari:  
De Combi-Zanggroep zingt ’s middags in de DrieGasthuizenGroep. 
 

21 maart: 
Het nieuwe ‘Prijs met Johannes de Heer-magazine’ komt uit. 
 

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

16 april: 
JdH-zangdienst Herv. Wijkgemeente ‘De Rank’ Arnhem & PMJDH 
 

Houd verder vooral de agenda op onze website in de gaten!
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Beste mensen, 
 

Zo de HEER’ wil en wij leven, bestaat 
ons project ‘Prijs met Johannes de 
Heer’ op 28 april 2023, op de dag af, 
zes jaar. Wat vliegt de tijd! 
Met ontzettend veel plezier, liefde en 
toewijding mochten wij tot op heden 
onze activiteiten onder Gods zegen 
uitvoeren en dit stemt ons als voltallig 
team intens dankbaar! 
Als we, Deo volente, in april 2023 de 
balans opmaken, dan mochten we 
vanuit PMJDH 128 activiteiten 
organiseren en uitvoeren, 12 
magazines samenstellen, maandelijks 
een nieuwsbrief uitbrengen en nog 
zoveel meer. En als de moeheid dan 
soms toeslaat, dan gebeurt het op een 
dag zomaar opeens dat je aandacht 
getrokken wordt naar Bijbelgedeelten 
waarin God de mens beveelt om na 
een periode van werken rust te 
nemen. 
Zes dagen zul je arbeiden, de zevende 
dag zul je rusten.  
Zes jaar mag je werken, maar het 
zevende jaar is een sabbatsjaar. 
Deze woorden, die God vanuit liefde 
aan Zijn volk Israël gaf, echoën ook nu 
nog na. Zij hebben ons als team 
geïnspireerd om een sabbatsjaar in te 
lassen; dit zevende jaar wordt voor ons 
project een rustjaar. In dit sabbatsjaar 
mogen wij allereerst rust nemen.  
Geen grootschalige activiteiten, geen 
magazines, geen maandelijkse 
nieuwsbrieven. Wel blijven we online 
actief door onze website actueel te 
houden, door kleine bijdragen op 
onze Facebookpagina te plaatsen, etc. 
Ook blijft ons YouTube-kanaal 
beschikbaar. 
Gedurende dit jaar willen we onszelf 
als team ook bezinnen op de nabije 
toekomst: welke activiteiten zetten we 
straks al dan niet voort en in welke 
vorm? Vanzelfsprekend blijven we 
daar met jullie over in contact; we 
zullen jullie in de loop van ons 
sabbatsjaar informeren over de 
voortgang en toekomstige 
samenwerkingsmogelijkheden. 
In de hoop en in het vertrouwen dat 
we met elkaar in contact blijven, 
spreken we de wens uit dat we onze 
activiteiten tot en met april 2023 onder 
Gods zegen op een goede wijze 
mogen uitvoeren en afronden waarna 
we mogen uitzien naar een 
sabbatsjaar: 28 april 2023  -  28 april 2024 
Bidt u mee voor rust, inspiratie en 
vooral voor een mooi vervolg?! 
 
 
 

Arend          

https://youtu.be/TOej_NHhFCo
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
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