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verbinding

V

lammen zijn er vele, één is het licht…

Kerkelijk jaar
e.a.

toelichting
in EREdienst

inhoud

Lied
September

970 Vlammen zijn er vele

V1

 verbinding in Christus

Oktober

GK16 221 Nu zingen wij
getroost en blij

R

 de ontdekking van de
Reformatie

Sept  16 Michazondag
 31 Hervormingsdag

November

776 Er wordt een nieuwe stad
gebouwd
V

oog op het nieuwe
Jeruzalem
 kinderlied
 verbinding

December

466 O wijsheid, daal als
vruchtbare taal
V-N

Januari

524 Nu Gij de doop ontvangt
in de Jordaan
R / VN

Februari

973 Om voor elkaar te zijn uw
oog en oor
V

 verwachting
 bekend lied – andere
versie
 over de doop van Jezus
en de betekenis daarvan
 bekende melodie uit de
tijd van de Reformatie
(ps. 116), nieuwe tekst
 verbinding

Sept  1 Allerheiligen
 2 Dankdag
 20 laatste zondag
kerkelijk jaar
 27 1ste van Advent
de
Nov  2-4 van Advent
 25 Kerst

Maart

301 Kyrie – Heer ontferm U
VN

April

618 Christus lag in de dood
ter neer
R

mei

305 Alle eer en alle glorie

Juni

673 Heilige liefdeskracht

 lofprijzing met de kerk
van alle tijden en
plaatsen
 een innig Pinksterlied

VN
976 Ons heeft de Heer met
liefde neergeschreven
V

 verbinding
 2 Kor. 3,1-4

VN

Juli
Augustus

1

237 O zalig licht,
Drievuldigheid

Zie de uitleg op de volgende pagina

VN

 met oog op de nood van
de wereld, in verbinding
met de kerk van alle
tijden en plaatsen
 opnieuw een Lutherlied
 Pasen

 een avondlied,
wereldwijd gezongen
sinds de vroege
Middeleeuwen tot nu

Juli

 17 t/m 25: Vredesweek:
Vrede verbindt

Nov  1 jan. Naamgeving
 8 (6) Epifanie / Doop
van de Heer
 15-22 Week van Gebed
Jan  Epifaniëntijd
Jan  1 maart Aswoensdag
 Veertigdagentijd
 8 mrt. Biddag
Mrt  Veertigdagentijd
 9 Palmzondag
 10-15 Stille Week
 13 Witte Donderdag
 14 Goede Vrijdag
 15 Paasnacht
 16 Paaszondag
Mrt  Paastijd
 25 Hemelvaart
Mei  4 Pinksteren
 11 Trinitatis
Mei  tijd na Pinksteren
 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 (EN GEREF. KERKBOEK)
 Ook in 2016-2017 komen de liederen op het rooster allemaal uit het
nieuwe Liedboek (op één na). Zo kunnen de kerken stapsgewijs repertoire
opbouwen uit dit liedboek, een van de twee basisbundels voor de GKv.
 In afwachting van de publicatie van het nieuwe Gereformeerd Kerkboek is
hier ook al vast één lied uit die bundel opgenomen. De tekst is als bijlage
toegevoegd.
 1517-2017
 500 jaar Reformatie klinkt in dit rooster door. In enkele liederen uit de tijd
van de Reformatie. Maar ook door een lijn te trekken van de eeuwen
daarvoor, via de eeuwen daarna naar nu. Daar komt de invalshoek van dit
rooster in beeld: Vlammen zijn er vele, één is het licht. Anders
geformuleerd: wat verbindt de kerk van alle tijden en plaatsen?
 In het rooster is die invalshoek zo uitgewerkt (zie ook de rode afkortingen
in het overzicht:
 R - Reformatie: Allereerst een nieuwe vertaling van het lied
waarin Luther zijn ontdekking van Gods genade verwoordde:
‘Nu zingen wij getroost en blij’ - ‘Nun freut euch, lieben
Christen g’mein’ (GK16 nr 221). Verder een tweede ‘lutherlied’,
ook in een nieuwe vertaling: ‘Christus lag in de dood terneer’ –
‘Christ lag in Todesbanden’ (618). Én een melodie die
kenmerkend is voor het kernrepertoire van de reformatorische
gemeentezang, het Geneefse Psalter. Maar dan met een
andere dan een psalmtekst (524).
 VN - Van voor en na 1517: Kenmerkende liederen uit de vele
eeuwen voor 1517 die overal ter wereld nog steeds gezongen
worden, soms zoals lang geleden, vaak op een nieuwe manier
(466, 301, 305, 673, 237). Hier licht de verbinding met de kerk
van alle tijden en plaatsen op.
 V - Verbinding: ‘Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van
Jezus Christus’ - die verbinding klinkt door in de liederen van
970, 776, 973, 976.

 LITURGISCH JAAR
 Daarbij corresponderen de liederen steeds met de gang van het
liturgisch jaar.
 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.
 BEGELEIDINGEN EN BEWERKINGEN
 In de begeleidingsbundel bij het nieuwe liedboek zijn in alle gevallen
orgel-/pianobegeleidingen te vinden.
 In EREdienst wordt steeds een bewerking bij het Lied van de Maand
gepubliceerd.
 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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