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Lied
van
de

maand
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Wereldwijd

Kerkelijk
jaar e.a.

toelichting
in EREdienst

inhoud

Lied
September

1014 Geef vrede door van
hand tot hand

 Ierland (Nederland,
Engeland)
 L: bijv. avondmaal

Oktober

743 Wij offerden aan Goden

November

725 Gij boden rond Gods
troon

 Northumbria  Ierland
 Nederland
(Duitsland)
 Engeland
 L: gedenken overleden
gemeenteleden (i.c.m.
Openb. 7)

Sept  15 Michazondag:
Psalm 24: 1
 31 Hervormingsdag
Sept  1 Allerheiligen
 1 Dankdag
 26 laatste zondag
kerkelijk jaar

December

443 De engel Gabriel komt
aangesneld

 Baskenland; Engeland

Januari

997 - en vele duizenden
ontheemd

 Amerika, Bosnië
 L: als Kyrie; bij de
voorbeden

Februari

272 Wij zoeken in uw huis uw
aangezicht, o Here

 Frankrijk
 L: Aanvang van de dienst

Maart

565 Het hoogste woord daalt
uit het licht

 Italië, België
 L: Witte Donderdag
(Avondmaalsviering;
vesper)

April

168 When Israel was in Egypt
land

mei

695 Heer, raak mij aan met
uw adem

 Afro-Amerika
 L: paasnachtviering of
paasmorgen (i.c.m. Ex
14-15, of i.c.m. Tien
Woorden)
 Finland
 L: opening voorbeden;
opmaat tot de zegen slot
van de dienst)
 Letland (Engeland)
 L: bijv. Kyrie
 Brazilië
 L: i.c.m. schriftlezing of
voorbede (acclamatie)
 Israël

ste de
Nov  1 -4 van Advent
 25 Kerst
 31 Zondag na Kerst /
Oudjaar
Nov  1 jan. Naamgeving
 7 (6) Epifanie / Doop
van de Heer
 21-28 Week van
Gebed: Exodus 15,1-22
Jan  Epifaniëntijd
 14 Aswoensdag
 18 1ste zo Veertigdagen
Jan  14 Biddag
 25 Palmzondag
 25-31 Stille Week
 29 Witte Donderdag
 30 Goede Vrijdag
 31 Paasnacht
Mrt  1 Paaszondag
 Paastijd

Juli

137a Toen wij zaten langs het
water
63a O God, u bent mijn God

Augustus

879 Jubel, jubel, dochter Sion

Juni

Juli

 16 t/m 24: Vredesweek:

De kracht van
verbeelding

Mrt  Paastijd
 10 Hemelvaart
 20 Pinksteren
 27 Trinitatis
Mei  tijd na Pinksteren
Mei

 vakantieperiode

Juli

 vakantieperiode

Opmerkingen
 LIED VAN DE MAAND
Een lied voor elke maand, om te leren op school en te zingen in de
kerkdienst en thuis. In de derde kolom wordt de inhoud van het lied
of het gebruik getypeerd. In de laatste kolom staan de momenten of
feesten uit de desbetreffende maand. Als dat van toepassing is, staat
de hoofdaanleiding vet gedrukt.
 LIEDBOEK
De liederen op het rooster komen allemaal uit het nieuwe Liedboek. Zo is
dit rooster een hulpmiddel voor de kerken om stapsgewijs thuis te raken
in de bundel en repertoire op te bouwen uit dit liedboek, een van de twee
basisbundels voor de GKv.
 WERELDWIJD
De rode draad van dit rooster is WERELDWIJD. In het Liedboek zijn
liederen te vinden uit allerlei hoeken van de wereld. Eerder stonden
dit soort liederen ook al wel op het rooster. Soms duidelijk nietwesters - 936 ‘Luister naar de wind’ uit Indonesië, de negrospiritual
‘All night, all day’ (249). Soms vertrouwd van klank - liederen uit
Scandinavië (560 ‘Hij ging die weg zo eenzaam’, 970 ‘Vlammen zijn er
vele’), Frankrijk (589 ‘Als alles duister is’) of Italië (673 ‘Heilige
liefdeskracht’).
Geen enkel lied op het rooster van 2017-2018 komt uit Nederland
(afgezien van de vertalingen). In de tweede kolom staan de landen
aangegeven: bekende en minder bekende landen of regio’s van
Europa, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en ook Afrika.
 WILLIBRORD
Het rooster begint in september met een lied uit Ierland. Dat is
bewust, want het christelijk geloof kwam via Ierland naar de lage
landen bij de Zee. Willibrord, geboren in Northumbria in het huidige
Noord-Engeland, bracht als jongvolwassenen meer dan 10 jaar door
in Ierland en ging vervolgens, vanuit een typisch Iers-christelijk ideaal,
naar het continent om daar het evangelie te verspreiden.
Vandaar dat in de maand oktober een onverwacht lied op het rooster
staat: 743, een lied ‘ter gedachtenis aan Willibrord, apostel der
Nederlanden’. 31 oktober is Hervormingsdag; een goede gelegenheid
om eens verder terug te kijken in onze kerkelijke geschiedenis, naar
de tijd dat, toen wij nog offerden aan goden, een bode van het
Woord naar onze streken kwam. ‘Dank God voor Willibrord’; zie het
eerste couplet. (Terzijde: zie ook het thema van Michazondag 2017:
‘Van de HEER is de aarde…’

 LITURGISCH JAAR
De liederen volgen de gang van het liturgisch jaar.
 LITURGISCH GEBRUIK
In de tweede kolom staat, onder het land van herkomst, vermeld hoe
het lied in de liturgie gebruikt kan worden (L: …)
 TOELICHTINGEN
Iedere maand wordt op de site van het Steunpunt Liturgie een korte
en toegankelijke toelichting bij het lied van de maand geplaatst. Deze
toelichtingen kunnen gebruikt worden in het eigen kerkblad, op de
beamer of op het liturgieblad. Via de nieuwsbrief van het Steunpunt
Liturgie worden deze korte toelichtingen steeds bekend gemaakt.
Uitgebreide achtergrondinformatie is te vinden in het digitale
compendium bij het Liedboek 2013: www.liedboekcompendium.nl.
In het blad EREdienst van de VGK zal in de rubriek Lied van de Maand
naar deze vindplaats verwezen wordt. Als een lied nog niet
besproken is in het digitale compendium, dan verschijnt er een
uitgebreide toelichting in EREdienst. Zie ook www.eredienst.com.
 BEGELEIDINGEN EN BEWERKINGEN
In de begeleidingsbundel bij het nieuwe liedboek zijn in alle gevallen
orgel-/pianobegeleidingen te vinden.
 BEAMEN?
Alleen met een abonnement op LiedboekOnline. Zie
www.liedboekonline.nl. Diverse abonnementsmogelijkheden.
 INFORMATIE OVER HET NIEUWE LIEDBOEK?
In de speciale Notitie van het Steunpunt Liturgie over het nieuwe
liedboek is allerlei informatie rond het nieuwe Liedboek verzameld.
Over de omgang met het Liedboek: zie de brochure Met heel mijn
hart. Handreiking bij Liedboek 2013 voor de Geref. Kerken (vrijg.). Zie
www.steunpuntliturgie.gkv.nl (de link onder de afbeelding van het
Liedboek op de openingspagina)
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