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Vat mijne hand, ik ben zo zwak en 
hulp’loos,…  (JdH-119) 
 
 
 

Op 6 februari jongstleden vond er in de nacht een zware aardbeving 
plaats in delen van Zuid-Turkije en Noord-Syrië.  
De beving had een kracht van 7,8-8,0 Mw (momentmagnitudeschaal) 
en een intensiteit van IX op de schaal van Mercalli. 
 

Lezen: Mattheüs 24 

 

De verschrikkelijke beelden van de aardbeving van 6 februari jl. staan 
vers op ons netvlies. Afschuwelijk,… ontferm U HEER’! 
 

Deze gebeurtenis bracht de eerste regel van Johannes de Heer-lied 
nr. 119 in mijn gedachten: ‘Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp’loos,…’ 
 

Net als na iedere grote aardbeving hoorde ik ook nu weer mede-
christenen noemen dat dit tekenen van de eindtijd zijn, waarbij 
verschillende Bijbelteksten worden aangehaald. 
Nu ben ik de laatste die zal zeggen dat dit alles onzin is, maar laten 
we de Bijbel alstublieft wel zorgvuldig blijven lezen en niet ‘één op 
één naast de krant’. Door ‘de Bijbel naast de krant te lezen’ zijn er in 
het verleden al heel wat misvattingen voorbijgekomen! 
 

Veel mensen zien elke aardbeving, elke politieke verschuiving en elke 
aanval op Israël als onmiskenbare tekenenen dat de eindtijd snel 
dichterbij komt.  
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NIEUWSBERICHTEN 

GEEF VOOR TURKIJE & SYRIË 

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft 
het leven van honderdduizenden 
mensen volledig verwoest.  
Veel mensen zijn dakloos en 
ontredderd. Er is dringend behoefte 
aan medische zorg, dekens, voedsel 
en onderdak. 

GEEF NU (KLIK HIER) 

NIEUW PMJDH-MAGAZINE 

Rond 21 maart hopen we weer een 
nieuw PMJDH-magazine uit te 
brengen. Dit twaalfde magazine is de 
laatste editie die verschijnt voor ons 
sabbatsjaar (28-4-2023 / 28-4-2024).

NIEUWSBRIEF 
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://geef-nu.giro555.nl/aardbeving?_gl=1*1m1tjr9*CDT_ga*MzIxNDIxNTcwLjE2NzYxMTI1Nzk.*CDT_ga_S6ZM0PJNF7*MTY3NjExMjU3OC4xLjEuMTY3NjExMjcxMC4wLjAuMA..&_ga=2.224744979.887112136.1676112579-321421570.1676112579
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/matthe%C3%BCs/24
https://youtu.be/fPwFFZP4W6o
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Hoewel deze gebeurtenissen inderdaad tekenen zijn dat de eindtijd 
nadert, zijn zij niet noodzakelijkerwijs indicatoren dat de eindtijd al 
zou zijn aangebroken. De apostel Paulus waarschuwt ons (in 
navolging van hetgeen Jezus in Mattheüs 24 zegt) dat de laatste 
dagen gepaard zullen gaan met een toename in valse leer.  
“Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof 
zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen 
hun leren” (1 Timoteüs 4:1). 
 

Het meest prominente teken van de eindtijd lijkt op dit moment de 
staat Israël. In 1948 werd Israël voor het eerst sinds 70 na Christus 
weer als soevereine staat erkend. God beloofde Abraham dat Hij zijn 
nakomelingen Kanaän “voor altijd in bezit” zou geven (Genesis 17:8), 
en Ezechiël voorspelde een stoffelijke en geestelijke opwekking van 
Israël (Ezechiël 37). Het bestaan van het volk Israël in een eigen land 
is belangrijk in het licht van de profetieën over de eindtijd, vanwege 
Israëls prominente aanwezigheid in de eschatologie (leer over de 
laatste dingen). (Daniël 10:14 / Daniël 11:41 / Openbaring 11:8) 
 

Met deze dingen in het achterhoofd kunnen we met wijsheid en 
onderscheidingsvermogen nadenken over de nadering van de 
eindtijd. Maar, we kunnen geen enkele van deze gebeurtenissen 
afzonderlijk als een duidelijke aanwijzing beschouwen dat de eindtijd 
spoedig zal aanbreken. God heeft ons voldoende informatie gegeven 
dat we ons kunnen voorbereiden, maar niet zo veel informatie dat we 
arrogant zouden kunnen worden. 
 

Voor nu lijkt het volgende voor ons van belang om te weten: 
Mattheüs 24:6. ‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas 
op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog 
niet het einde. 7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het 
ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en 
besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8. Maar al die 
dingen zijn nog maar het begin van de weeën.’ (…) 13. ’Maar wie volharden 
zal tot het einde, die zal zalig worden. 14. En dit Evangelie van het 
Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle 
volken; en dan zal het einde komen.’ (…) ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot 
de voleinding van de wereld. Amen.’ (Mattheüs 28:20) 
 

In Hem verbonden, 
met een warme groet, ook namens de rest van het team, 

UITNODIGING 
Voorafgaand aan ons sabbatsjaar organiseren wij, in samenwerking 
met Hervormde Wijkgemeente ‘De Rank’, nog eenmaal een 
interkerkelijke Johannes de Heer-zangdienst in de Bonifatiuskerk van 
Arnhem waarvoor wij u van harte uitnodigen! 
Aan deze zangdienst hopen ds. Jos de Heer (achterkleinzoon van 
Johannes de Heer) en Peter Kits (zanger / evangelist) medewerking te 
verlenen! KLIK HIER om de poster met info. te openen.
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KOMENDE DATA  Deo volente

 

6 maart 2023 
Johannes de Heer-zanguur in  
woon- en zorgcentrum ‘Bethanië’ in 
Ede o.l.v. ‘Prijs met Johannes de Heer’ 

 
 

21 maart 2023 
Het nieuwe ‘Prijs met Johannes de 
Heer-magazine’ komt uit. 
 

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

16 april 2023 
Johannes de Heer-zangdienst 
Hervormde Wijkgemeente ‘De Rank’ 
Arnhem & ‘Prijs met Johannes de 
Heer’ m.m.v. Jos de Heer en Peter Kits. 
 

28 april 2023 - 28 april 2024 
‘Prijs met Johannes de Heer’ houdt 
een sabbatsjaar. KLIK HIER om er meer 
over te lezen. 
 

Houd verder vooral de agenda op 
onze website in de gaten. 

GEBED 

 
 

Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp’loos. 
Zonder Uw hulp durf ik alleen niet gaan. 
Vat mijn hand, en dan, o dierb’re Heiland, 
kan in Uw kracht, ik elke storm weerstaan. 
 

Vat mijne hand en trek mij nader tot U. 
Dicht aan Uw hart is ’t veilig voor Uw kind. 
Vat mijne hand, opdat ik niet verdwale; 
steun mij, o Heiland, Die mijn ziel bemint! 
 

Vat mijne hand, de weg ligt donker voor mij, 
zo niet Uw aanschijn mij is toegewend. 
Licht wordt mijn pad,  
gaat Gij slechts met mij mede, 
Gij, Die alleen mijn zorg en moeite kent! 
 

Vat mijne hand en leid mij door dit leven. 
Straks ook bij ’t trekken door de doods-
Jordaan. 
Laat hemels licht, mij arme dan bestralen, 
tot ik de gouden poort mag binnengaan!  
 

Johannes de Heer lied nr. 119 

Arend          

 KLIK HIER om het lied te lezen dat André F. Troost schreef i.v.m. de aardbeving…

https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2023/01/aankondiging-pmjdh-sabbatsjaar-brief-aan-samenwerkingspartners-e.a.-1.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.com/agenda/
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2023/02/gedicht-lied-bij-de-aardbeving-in-turkije-en-syrie-a.f.-troost.pdf
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1timothe%C3%BCs/4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/17
http://www.apple.com/nl
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/dani%C3%ABl/10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/dani%C3%ABl/11
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/11
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2023/02/poster-jdh-zangdienst-de-rank-en-pmjdh-16-april-2023.pdf
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