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De jaargetijden zij komen en 
gaan,…  (JdH-607) 
 
 
 

In onze tuin breekt de lente in vol ornaat door. Er bloeien bloemen, 
takken staan vol met bloesem, groene bladknoppen rollen open en 
de eerste meesjes bezoeken de door ons aangebrachte nestkastjes 
weer. De bovenstaande foto geeft een kleine sfeer-impressie. 
Dit tafereel doet me denken aan Johannes de Heer-lied 607: 
 

De jaargetijden zij komen en gaan, 
en brengen vreugd aan berg en dal. 
Maar onder dit al vervult een zucht 
van naamloos verlangen ’t gans heelal. 
Waarom vertoeft de afwezige Heer? 
Wanneer toch wordt Zijn rijk hersteld? 
En juub’len aard en hemel saam 
’t lied, dat de komst van de Koning meldt.  >> KLIK HIER om het te beluisteren. 
 

Het is waar: door al die lentepracht zou je haast de ellende in de 
wereld even vergeten. In onze vorige nieuwsbrief schreven we over 
de aardbeving in Turkije en Syrië,… en ondertussen gaat de oorlog 
tussen Rusland en Oekraïne door. De conflicten in het Midden-
Oosten, de strijd tussen Israël en Palestina en niet te vergeten de 
grote honger en armoede in vele landen op aarde. De zaken die we 
hier opnoemen vormen nog maar een klein deel van de totale nood 
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De voorlopig laatste Johannes de 
Heer-zangdienst vanuit PMJDH: 

Iedereen van harte uitgenodigd voor 
de (voorlopig laatste) Johannes de 
Heer-zangdienst vanuit  
‘Prijs met Johannes de Heer’.  
 

KLIK HIER om de poster te vergroten. 

OP WEG NAAR PASEN 

NIEUWSBRIEF 
VANUIT HET PROJECT ‘PRIJS MET JOHANNES DE HEER’

https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2023/02/poster-jdh-zangdienst-de-rank-en-pmjdh-16-april-2023.pdf
https://prijsmetjohannesdeheer.files.wordpress.com/2023/03/when-the-king-comes-sacred-songs-solos-160.mp3


2023   #3 www.prijsmetjohannesdeheer.nl maart 2023

en ellende die wereldwijd te vinden is. Zonder zwaarmoedig over te 
willen komen moet ik erkennen dat de woorden uit het eerste 
couplet van Johannes de Heer-lied nr. 607 de lading dan toch wel 
aardig dekken! 
Maar,… het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn dat dit lied niet 
over twee tegenstellingen schrijft (jaargetijden die vreugd aan berg en 
dal brengen versus een zucht van naamloos verlangen),… het gaat over een 
en/en situatie. De jaargetijden (lees ‘Gods schepping’) brengen 
vreugd aan berg en dal én onder dit alles vervult een zucht van 
naamloos verlangen het hele heelal; ‘hoe lang nog?’ 
Want,… als we de schoonheid van Gods schepping zien, en ook in 
deze aanvangende lente de kracht van nieuw leven zien, dan raken we 
diep onder de indruk en dan vervult het ontzag voor Gods grootheid 
ons hart met het verlangen naar dat moment dat Hij alles nieuw zal 
maken; dan is alles voor altijd perfect en volmaakt! 
Zoals Leger des Heils-lied nr. 278 het beschrijft: 
 

Wij dromen van een wereld waar ’t met onrecht is gedaan; 
waar de wapens zijn verdwenen, blank en zwart weer samengaan; 
waar het onderscheid van rijk en arm voorgoed heeft afgedaan: 
het koninkrijk van God!  
>> KLIK HIER om de uitvoering van Dianne Heijstee te beluisteren. 
 

We zijn op weg naar Pasen. 
Mooi dat het Paasfeest gevierd wordt in de lente, niet?! 
Op het moment dat de natuur frisgroen kleurt, dat bloemen gaan 
bloeien, dat er jonge dieren geboren worden en álles in het teken van 
nieuw leven staat,… vieren wij het volbrachte werk van Jezus 
Christus; Hij overwon de dood en biedt ons nieuw leven tot in 
eeuwigheid! 
 

Gelijktijdig met deze nieuwsbrief komt ook ons PMJDH-magazine 
uit. Een lente-editie boordevol nieuwe bijdragen, ook rondom de 
feesten Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
Voorlopig is dit het laatste magazine dat we uitbrengen, want van 28 
april 2023 tot en met 28 april 2024 hebben wij, zoals wij eerder al 
aangaven, binnen ons project een sabbatsjaar / rustjaar.  
Gedurende dit jaar leggen wij onze taken en activiteiten even neer. 
We hopen allereerst tot rust te komen. Vervolgens zijn wij 
voornemend om de afgelopen zes jaren te evalueren en voor de 
toekomende tijd, vanuit rust en in gebed, een juiste en passende 
koers te kiezen. Daarna hopen wij, met hernieuwde krachten en vol 
inspiratie, de volgende lente weer tot bloei te komen; als getuigen 
van Gods aanwezigheid en als verwijzers naar Zijn Toekomst! 
 

Volgende maand komt er nog een nieuwsbrief uit,  
voor nu alvast een zegenrijke opmaat naar het Paasfeest toegewenst! 
 

In Hem verbonden, 
met een warme groet, ook namens de rest van het team,
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KOMENDE DATA  Deo volente

 

 

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 
 
Liederen van het Leger des Heils nr. 43 
 

Voor al Uw kind’ren is mijn gebed; 
schenk hun Uw kracht  
en levensmoed, Heer. 
Sterk in Uw liefde, apart gezet, 
daalt teer als een duif dan 
Uw vrede op hen neer. 
 

Leer hun Uw wezen doorgronden, Heer; 
grenz’loze liefde, die U verspreidt. 
Daarnaar verlangt de wereld zo zeer; 
het voorbeeld van mensen 
die U zijn toegewijd. 
 

Maak ons geduldig, Heer, maak ons mild 
en door Uw voorbeeld, need’rig en rein. 
Leer ons eenvoudig doen wat U wilt; 
Uw liefde vertolkend in alles wat wij zijn. 
 

God, U zij alle glorie, 
Verhoorder van ons gebed, 
Die, meer dan wij verwachten, 
zo zorgzaam op ons let! 
Heer, wij willen U eren, 
wij loven Uw grote Naam, 
hernieuwen de beloften, 
om trouw Uw weg te gaan.

Arend          

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/2023/03/wij-dromen-van-een-wereld-glory-glory-halleluja-ldh-278.mp3
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