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Kerkelijk jaar
e.a.

toelichting
in EREdienst

inhoud

Lied

Lied van de maand 2013 - 2014

Juli  15-23 september:
Vredesweek

September

98a Zing een nieuw lied voor Psalmcanon; ook mooi voor
God de Here
eerste kerstdag

Oktober

992 Wat vraagt de Heer nog
meer van ons

Lied bij Micha 6,8

Sept  20 oktober:
Michazondag

November

25b & 368d Houd mij in
leven, wees Gij mijn redding

KERKDIENST: Psalm in
beurtzang, voor de tijd van
Advent, als psalm na de
schriftlezing

Sept  6 november: Dankdag
 24 november: laatste
zondag kerkelijk jaar
 1 december: 1ste
Advent

December

482 Er is uit ’s werelds
duistere wolken

Nieuwe vertaling v.e.
bekend kerstlied

Nov  Kerst

Januari

534 Hij die de blinden weer
liet zien

Lied over Jezus’ optreden

Nov  Epifanie

Februari

166a Hij wandelt in zijn
koningsjas

Lied over Jozef en zijn
broers

Jan

Maart

859 Schuldig staan wij voor u, Begin 40-dagen
Heer
KERKDIENST: Schuldbelijdenis

Jan  9 maart: 1ste zondag
40-dagentijd
 12 maart: biddag

April

598 Als alles duister is

Lied voor de Paasnacht

Mrt  13 april: Palmzondag
 17-20 april: Witte
Donderdag t/m
Paaszondag

mei

666 De Heer is opgetogen

Lied voor Hemelvaart

Mrt  Paastijd
 29 mei: Hemelvaart

Juni

693 Wij vieren vandaag het
feest

Pinkstercanon

Mei  Paastijd
 8 juni: Pinksteren

Juli

4a Verhoor mij als ik roep
tot U

Psalmlied op jazzy melodie

Mei

Augustus

409 Lam van God onschuldig

KERKDIENST: Avondmaal;
nieuwe vertaling van een
bekend lied

juli

Opmerkingen
 LIED VAN DE MAAND
 Een lied voor elke maand, om te leren op school, om te zingen in de
kerkdienst. In de vierde kolom is aangegeven wat belangrijke kerkelijke
momenten/feesten zijn waarmee het lied gecombineerd kan worden. De
hoofdaanleiding is vet gedrukt.
 KENNISMAKEN MET HET NIEUWE LIEDBOEK
 Alle liederen op het rooster komen uit het nieuwe liedboek. De GKv
maken deel uit van de Interkerkelijk Stichting voor het Kerklied (ISK, de
instantie die het Liedboek verzorgt). De generale synode van 2014 zal een
besluit nemen over de ingebruikneming. In de aanloop daartoe is het
zinvol om het liedboek te verkennen: wat staat er in, waarom, hoe kun je
het gebruiken en hoe werkt het in de praktijk. Het Lied van de Maand is
daar een goed middel voor. We hebben dit rooster zo samengesteld dat er
allerlei aspecten van de nieuwe bundel in naar voren komen, en dat de
ingeroosterde liederen goed in de gereformeerde eredienst passen.
 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: drie verschillende vormen van psalmen zingen:
 een canon bij Psalm 98 (september)
 een beurtzang van Psalm 25 (november)
 een kernvers uit Psalm 25 (november)
 een psalmlied bij Psalm 4 met een jazzmelodie (juli)
Bekende liederen: een voorbeeld van een klassiek kerklied in een nieuwe
vertaling:
 ‘Er is uit ’s wereld duistere wolken’ (december)
 ‘Lam van God onschuldig’ (augustus)
Liederen voor kinderen:
 ‘Hij wandelt in zijn koningsjas’ (februari)
 ‘De Heer is opgetogen’ (mei)
Andere vormen
 canons (september, juni)
 beurtzangen (november)
 gebedsuitroep (april)
andere stijlen
 Taizé (april)
 jazz (juli)





liederen voor een speciale liturgische functie
 na de schriftlezing (november)
 schuldbelijdenis (maart)
 bij het Avondmaal (augustus)
Bij het kerkelijk jaar en speciale gelegenheden:
 september t/m januari
 maart t/m juni

 BEGELEIDINGEN
 In de begeleidingsbundel bij het nieuwe liedboek zijn in alle gevallen orgel/pianobegeleidingen te vinden. Andere vindplaatsen:

Zie ook:

Zie ook:

98a

859

Zie LvK 483

992

598

4-stemmige zetting in de
bundel
Alles wordt nieuw –
begeleidingsbundel (dl 3
nr. 27)

25b
&
368d

Zie: www.gooiensticht
(zoekterm ‘Houd mij in
leven’)

666

482

Zie LvK 26

693

534

Zie LvK 192

4a

166a

Zingend Geloven VII nr. 38

409

Zie LvK 188

 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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