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V

ertrouwd raken met het nieuwe liedboek

Kerkelijk jaar
e.a.

toelichting
in EREdienst

inhoud

Lied
September

287 ‘Rond het licht dat leven
doet’

 Aanvang van de
kerkdienst

Oktober

342 ‘In God de Vader op zijn
troon’

 Geloofsbelijdenis

Sept  31 okt.
Hervormingsdag

November

716 ‘Zaaien, maaien,
oogsten’

 Dankdag
 kinderlied

Sept  1 nov.: Allerheiligen
 5 nov.: Dankdag
 23 nov.: laatste zo
kerkelijk jaar

432a, b, c, d

 antifonen bij de
openingspsalmen van de
vier adventszondagen

Nov  30 nov. 1 Advent 
 2-4 Advent

Januari

523 ‘Christus ging als eerste’

 Doop van Christus
 Dooplied

Februari

237 ‘Zo spreekt de Heer die
ons geschapen heeft’

 begin Veertigdagentijd (=
vastentijd)

Nov  1 jan. Naamgeving
 4 (6) jan. Epifanie
 11 jan Doop van de
Heer
Jan  18 febr. Aswoensdag
 22 febr. 1ste 40 dagen

Maart

78a ‘Luister, volk van God’

 Psalm 78 anders

April

560 ‘Hij ging die weg zo
eenzaam’

 voor de Stille Week

574 ‘Glorie zij U, Christus’

 Vijftigdagentijd –incl.
Hemelvaart en Pinksteren

226 ‘Dank U voor uw
overvloed’ & 230 ‘Het eten
staat op tafel klaar’
416 ‘Ga met God en Hij zal
met je zijn’

 Bij de maaltijd (thuis)
 Opmaat tot de zegen aan
het eind van de dienst

Mei

249 ‘All night, all day’

 Avondlied

Juli

December

mei

Juni

Juli
Augustus

Juli

 20 t/m 28 september
2014: Vredesweek

Jan  Veertigdagentijd
 11 mrt. Biddag
 29 mrt. Palmzondag
Mrt  Stille Week
 2 apr. Witte
Donderdag
 3 apr. Goede Vrijdag
 4 april Stille Zaterdag
 5 april Pasen
Mrt  Vijftigdagentijd
 14 mei Hemelvaart
 24 mei Pinksteren
 31 mei Trinitatis
Mei
 vakantieperiode

Opmerkingen
 LIED VAN DE MAAND
 Een lied voor elke maand, om te leren op school, om te zingen in de
kerkdienst en thuis. In de derde kolom wordt met een of enkele woorden
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.
 KENNISMAKEN MET HET NIEUWE LIEDBOEK
 Alle liederen op het rooster komen uit het nieuwe liedboek. De GKvsynode van Ede heeft in mei 2014 de kerken het liedboek aangeboden
voor gebruik. Om de kerken te helpen thuis te raken in de nieuwe bundel
en de grote hoeveelheid liederen, zijn alle liederen op dit rooster uit het
nieuwe liedboek genomen. Het zijn liederen voor in de kerkdienst en voor
thuis; de titel van de bundel – Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk –
illustreert dat. Op dit rooster is het ook te merken.
 TOELICHTINGEN
 Het LIED VAN DE MAAND bestaat uit een liedrooster en een
artikelenreeks. Het liedrooster is bestemd voor alle gereformeerde
basisscholen en alle plaatselijke kerken. De artikelenreeks verschijnt in
EREdienst, het tweemaandelijkse blad van de VGK (Vereniging van
Gereformeerde Kerkmusici).




Psalmen: Naast de berijmde psalmen zijn in het Liedboek ook allerlei andere
vormen van psalmzingen te vinden. Op dit rooster zijn twee van die vormen
opgenomen:
 432a, b, c en d (december): Dit zijn antifonen (keerverzen, refreinen) bij
de openingspsalmen van de vier adventszondagen. Achtereenvolgens:
psalm 25 (1 Advent), 80 (2 Advent), 85 (3 Advent) en 19 (4 Advent). De
antifonen sluiten aan bij de bekende berijmde psalmen. Door de tekst
van de antifoon wordt een speciale schijnwerper op de psalm gezet. NB:
de eerste Adventszondag valt nog net in november.
Het gaat als volgt: de psalm opent met de antifoon (1ste keer:
voorzanger of koor, 2de keer: allen) en sluit ermee af, na het laatste
couplet (1x, door allen).
 78a (maart): tekst en melodie van Greg Scheer. Geschreven op basis
van Psalm 78 voor het Internationale Calvijnjaar 2009. Een
geluidsopname is te beluister via http://www.calvin09.org (klik op de
button met de koptelefoon). Tip 1 voor de 7/8 maat: 1-2 1-2 1-2-3 | 1-2
1-2 1-2-3 | 1-2 1-2 1-2-3 | (alles: achtsten). Tip 2 voor de 7/8 maat: pas
de echo in r. 1, 2, 3 en 4 toe.
Liturgisch moment:
 287 (september): een lied voor het begin van de kerkdienst. De melodie
is bekend van LvK (oude liedboek) 289









243 (oktober): Gezongen geloofsbelijdenis. Melodie is onbekend, maar
ligt goed in het gehoor en zingt snel mee.
 432a, b, c en d (december): Bij de openingspsalmen van de
adventszondagen. Zie hierboven, bij ‘Psalmen’.
 523 (januari): Dit lied over de doop van Christus is tegelijk een prachtig
dooplied. De melodie is onbekend, maar niet moeilijk. Optie: solo (of
koor): coupletten, refrein: allen.
 416 (juli): Een lied als opmaat tot de zegen aan het eind van de dienst.
Meerstemmigheid: koor (ook goed mogelijk voor een goedzingende
gemeente). Gebruik beurtzang
Bij het kerkelijk jaar
 716 (oktober): Dankdag voor gewas en arbeid; zie onder ‘Kinderen’
 432a, b, c en d (december): Advent; zie onder ‘Psalmen’
 523 (januari): Epifaniëntijd ( = periode na Kerst); zie onder ‘Liturgisch
moment’
 537 (februari): Veertigdagentijd, vasten
 78a (maart): Veertigdagentijd (‘Wat onze ouders ons vertelden zullen
wij onze kinderen melden’)
 560 (april): Stille Week
 574 (mei): Vijftigdagentijd (= de tijd van Pasen t/m Pinksteren); melodie
bekend van LvK (oude Liedboek) 175
Voor kinderen:
 716 (oktober): speciaal voor kinderen geschreven, heel goed door
volwassenen te zingen. Biedt kansen voor kringgesprek op school.
Voor thuis:
 226 en 230 (juni): twee canons voor bij de maaltijd
 249 (augustus): lied voor het slapengaan (bijvoorbeeld in vakantietijd),
bekende negro spiritual.

 BEGELEIDINGEN
 In de begeleidingsbundel bij het nieuwe liedboek zijn in alle gevallen orgel/pianobegeleidingen te vinden.
 INFORMATIE OVER HET NIEUWE LIEDBOEK?
 In de speciale Notitie van het Steunpunt Liturgie over het nieuwe liedboek
wordt allerlei informatie over achtergronden van het nieuwe Liedboek en
het werken daarmee in de praktijk verzameld. Op aanvraag
(liturgie@gkv.nl) wordt de Notitie toegestuurd.
 Zie verder ook www.gkv.nl (zoekterm: liedboek)
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