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Lied
van
de

maand
2015 - 2016

A

lles wat adem heeft …

150b ‘Alles wat adem heeft,
love de Heer’

 Bij de start van het
nieuwe seizoen

Oktober

712 ‘Het jaar neigt zich tot
stille groet’

 Een lied voor de
oogsttijd, Michazondag
en Dankdag (4/11)
 Gebedsacclamatie,
algemeen (367k) & voor
Advent (368b)

November

December

367k ‘Hoor ons bidden, God,
en luister’
&
368b ‘Dauw hemel, wolken
regen heil’
505 ‘In de nacht gekomen’

 Kerstfeest

Juli

Kerkelijk jaar
e.a.

toelichting
in EREdienst

inhoud

Lied
September

 19 t/m 27: Vredesweek

Sept  18 Michazondag
 31 Hervormingsdag
Sept  1 Allerheiligen
 4 Dankdag
 22 laatste zondag
kerkelijk jaar
 29 1ste van Advent
de
Nov  2-4 van Advent
 25 Kerst

Januari

525 ‘Wij willen de
bruiloftsgasten zijn’

 Bruiloft in Kana

Februari

540 ‘Het waren tien
geboden’

 Start 40dagen

Maart

400 ‘Voordat ik kan
ontvangen brood en wijn’

 Maaltijd van de Heer in
de Veertigdagentijd

April

652 ‘Zingt Jubilate voor de
Heer’

 Paastijd

mei

362 ‘Hij die gesproken heeft
een woord dat gáát’

 God is onze toekomst

23d ‘Was ik een schaap’

 Psalm 23 – kinderlied

Mei

Juli

254 ‘Vriendelijk licht, dat
heel de dag’

 Avondlied

Mei

 vakantieperiode

Augustus

936 ‘Luister naar de wind’

 Vakantie: tijd voor
reflectie

Juli

 vakantieperiode

Juni

Nov  1 jan. Naamgeving
 3 (6) Epifanie
 10 jan Doop van de
Heer
 17-24 Week van Gebed
Jan  10 febr. Aswoensdag
 14 febr. 1ste 40 dagen
 Veertigdagentijd
Jan  Veertigdagentijd
 9 mrt. Biddag
 20 Palmzondag
 20-26 Stille Week
 26 Paasnacht
 27 Pasen
Mrt  Paastijd
Mrt  Paastijd
 5 Hemelvaart
 15 Pinksteren
 22 Trinitatis

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 m 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.
 REPERTOIREVORMING MET HET NIEUWE LIEDBOEK
 Ook in 2015-2016 komen de liederen op het rooster uit het nieuwe
liedboek. Zo wijst dit rooster de weg binnen die bundel en kun je de
vele mogelijkheden op het spoor komen. Zo kunnen de kerken ook
welbewust een eigen repertoire opbouwen, opdat liederen zich in het
geheugen verankeren en tot het geestelijk eigendom gaan behoren.
 TOELICHTINGEN (1)
 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).
 TOELICHTINGEN (2)
 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.




Psalmen: In het Liedboek zijn allerlei vormen van psalmzingen te vinden. De
bekende berijmingen, maar ook andere vormen. Op dit rooster staan twee
psalmen:
 150b (september): de psalm als beurtzang, met een afwisseling
tussen gemeente en voorzang.
 23d (juni): de bekendste van alle psalmen, berijmd voor kinderen
(en als je het lied vaker zingt - of als je ouder wordt - ga je de
diepere lagen herkennen).
Liturgisch moment:
 367k en 368 b (november): een gebedsacclamatie, voor tijdens de
voorbeden. [Acclamatie = gezamenlijke instemming van de
gemeente met het voorgaande (gebeds)onderwerp.]
 400 (maart): een lied voorafgaande aan het Avondmaal – wat heb
ik allemaal niet gedaan (terwijl het eigenlijk wel moest….); zie ook
onder Kerkelijk jaar








Bij het kerkelijk jaar
 368 b (november): een gebedsacclamatie voor de Advent; zie ook
bij Liturgisch moment.
 505 (december): Kerst (maar ook nog een beetje Advent); een lied
op een bekende, Engelse melodie.
 525 (januari): Epifaniëntijd ( = periode na Kerst); een lied over
Jezus’ eerste openbare optreden. Een lied als een ballade.
 540 (februari): Begin van de Veertigdagentijd; een lied over het
getal 40, een kenmerkend Bijbels getal.
 400 (maart): een lied bij het Avondmaal in de Veertigdagentijd; zie
ook bij liturgisch moment.
 652 (april) en 362 (mei): Vijftigdagentijd (= de tijd van Pasen t/m
Pinksteren); een oproep tot jubelen (652) en een lied met ruimte
voor twijfel èn zekerheid (362).
Voor kinderen:
 23d (juni): Psalm 23, speciaal voor kinderen geschreven, heel goed
door volwassenen te zingen. Biedt kansen voor het kringgesprek
op school.
Voor thuis:
 254 (juli): een avondlied.
Voor het persoonlijk geloofsleven:
 936 (augustus): een geloofslied, uit Indonesië.

 BEGELEIDINGEN
 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 wordt allerlei informatie over achtergronden van het nieuwe
Liedboek en de praktijk 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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