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I ALGEMEEN: DIVERSE BUNDELS EN BRONNEN
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013)
Een liedboek voor de pluriforme kerk. Uitgave van de ISK waarin deelnemen Protestantse Kerk in Nederland,
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, NPB, Remonstrantse Broederschap, NGK, GKv, Verenigde Protestantse Kerk in
België, Evangelisch-Lutherse Kerk in België.
•
•
•

977-988 (rubriek: Schepping)
989-1007 (rubriek: Gerechtigheid)
1008-1016 (rubriek: Vrede)

→ Zie verder pagina 1608, kolom 2 onder ‘Samen leven’ (Register op liturgisch gebruik)

Gereformeerd Kerkboek (2017)
Aanvullende identiteitsbundel bij het Liedboek 2013, voor de GKv.
•
•
•

253-257 (rubriek: Schepping)
258-260 (rubriek: Gerechtigheid)
261 (rubriek: Vrede)

→ zie verder het Register op liturgisch gebruik, achterin de bundel
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Hemelhoog (2015)
Protestants evangelische liedbundel. Opvolger van de Evangelische Liedbundel. Evenwichtige bloemlezing van
liederen voor de evangelische richtingen binnen de protestantse kerken.
•

980-1006 (rubriek: Diaconale Liederen)

→ zie ook het Kernwoordenregister, p. 1076 kolom 2 onder ‘recht en gerechtigheid’

Weerklank (2016)
Instemmen met het Woord in Psalm en Lied. Een bundel met een ruime liedkeuze voor de meer ´behoudende´ kant
van de kerk.
•

Verschillende liederen in de rubriek: Dienen in Kerk en Koninkrijk (259-272)

→ zie ook het Register op liturgisch en thematisch gebruik, p. 1179 kolom 1 onder ‘diaconaat en
werelddiaconaat’.

Sela
Originele liederen en covers van de muziekgroep Sela. Zie: Sela - Nieuwe Liederen voor de Kerk van nu. - Sela
•

Zie hieronder bij ‘liederen per invalshoek’

Liederen & Gebeden uit Iona & Glasgow (2003)
Liederen en gebeden uit de Iona Community. Deze community is gevestigd in Iona, eiland voor de Schotse
westkust) en Glasgow. De gemeenschap werkt veel aan de zelfkanten van Glasgow.
•

Zie in de inhoudsopgave (p. 5) o.a. onder ‘Kyrie en Gloria’, ‘kernthema’s’ en ‘doop en avondmaal’

Opstaan. Meer liederen uit Iona, Glasgow (208)
Liederen uit de Iona Community (zie bij ‘Liederen & Gebeden uit Iona & Glasgow’).
•

Zie hieronder bij ‘liederen per invalshoek’

Hoop van alle volken. Zingen met de partnerkerken (32009)
Een bundel met hedendaagse liturgische liederen van buiten Nederland (van Korea tot Nieuw Zeeland en van
Zuid-Amerika tot Schotland).
•

Zie hieronder bij ‘liederen per invalshoek’

Adem in ons. Taizéliederenboek (2019)
De actuele Taizébundel voor Nederland. Inclusief de nodige voorzangen die eigen zijn aan de liturgische praktijk
van Taizé.
•
•
•

Zie o.a. het register op Bijbelplaatsen (vanaf p. 215).
Zie ook hieronder bij ‘liederen per invalshoek’
Ook het LB bevat verschillende liederen uit Taizé

Liederen ter bemoediging. 70 diaconale liederen (z.j.; rond 2005)
Een uitgave van Kerk in Actie, met een bloemlezing van diaconale liederen. Ook zijn de liederen opgenomen die
geschreven werden voor de landelijke diaconale dagen (PKN).
•

Zie hieronder bij ‘liederen per invalshoek’
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Alles Wordt Nieuw
Vier deeltjes met liederen voor kinderen, hoofdzakelijk van Hanna Lam en Wim ter Burg en verschenen vanaf
1966. Later in een verzamelbundel met begeleiding voor diverse instrumenten.
•

Zie hieronder bij ‘liederen per invalshoek’

II LIEDEREN PER INVALSHOEK
Afkortingen:
• LB
• GK
• HH
• WK
• S
• LGIG
• OIG
• HvaV
• AiO
• LtB
• AWN

Liedboek (2013)
Geref. Kerkboek (2017)
Hemelhoog (2015)
Weerklank (20160
Sela
Liederen & Gebeden uit Iona & Glasgow (2003)
Opstaan. Meer liederen uit Iona, Glasgow (2008)
Hoop van alle volken. Zingen met de partnerkerken (liederen van buiten Nederland; 32009)
Adem in ons. Taizeliederenboek (2019)
Liederen ter bemoediging. 70 diaconale liederen.
Alles Wordt Nieuw

Bij liederen die gemerkt zijn met een * is een korte bespreking beschikbaar. Zie daarvoor hier.

Algemeen
•

•
•

•

•

•

LB 157e ‘De barmhartige ziet naar mij om’*
o De lofzang van Maria, ‘de minste dienares’
o Zie ook vs. 50-55: Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun
troon, geringen geeft hij aanzien, hongerigen worden overladen met gaven, rijken
weggestuurd met lege handen.
LB 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát*
o Bijvoorbeeld bij de bevestiging van diakenen
o Melodie: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (LB 221)
LB 534 Hij die de blinden weer liet zien*
o Lied waarin Jezus’ genezend handelen gecombineerd wordt met de Ik ben-woorden uit het
Johannesevangelie. Zo zien we wíe Jezus is. Om Hem na te volgen.
o Melodie: bekende Engelse hymn (‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’)
LB 537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft
o Bij Jesaja 58; ‘Het lied van het oprechte vasten’
o Voor het begin van de Veertigdagen (Aswoensdag, bij de lezing van Jesaja 58), maar ook
breder.
LB 568a en b Ubi Caritas
o Waar vriendschap en liefde is, daar is God
o Een tekst die vaak gezongen wordt op Witte Donderdag
o Liederen uit Taizé
LB 647 Voor mensen die naamloos *
o De kerk als wijkplaats voor ‘naamlozen’; hier ontwaakt nieuw leven.
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’Paastijd’)
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

LB 734 Beati voi poveri
o De zaligsprekingen.
o Lied uit Taizé
LB 838 O grote God, die liefde zijt
o Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede / spreek zelf door onze daden
van liefde en genade.
LB 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor*
o Christus roept ons op zijn gezicht te zijn, gerechtigheid en vrede, liefde, hoop en geloof.
LB 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven*
o Lied bij 2 Korintiërs 3,1-4
o Wie kan in ons een brief van Christus lezen…?
LB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons*
o Lied bij de bekende tekst uit Micha 6
o Kort en krachtig
LB 996 Om eenvoudigen van geest*
o Lied bij Mt 5,3-10 (Zaligsprekingen)
LB 1001 De wijze woorden en het groot vertoon
o De wereld omgekeerd: zij die wenen zullen lachen, de bierkaai wordt een stad van vrede
o Melodie ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ (LB 537)
GK 248 Zout moet ik zijn op aarde*
o Een lied over het zijn van ‘zoutend zout’ (bij Mt 5, 13-16)
o Zie ook Lied & muziek – Steunpunt liturgie (gkv.nl) (Nieuwsbericht 3).
HH 386 Wil je opstaan en mij volgen*
o Lied van de Iona-gemeenschap, over het volgen van Jezus
o Zie de korte bespreking (onder: HH/’Heiliging’)
HH 385 Nederig van hart (‘Hier aan uw voeten Heer’)
o Oorspr. Humble King
o Lied over navolging: U bent een vriend van zwakken, wast voeten, ik wil als U zijn.
HH 674 Gezonden door de Heer
o Oorspr. Sent by the Lord
o Op mij rust de taak om in gehoorzaamheid uw wil te doen, Heer, tot alles is bevrijd.
HH 697 Doen wat U vraagt
o Hoelang nog ligt niemand wakker van het onrecht? Help ons te zie, Heer
WK 262 Heer, U hebt ons in dit leven
o Leer ons om steeds weer te delen met heel velen: gaven delen wereldwijd
o Bekende melodie (87)
WK 264 Ik wil jou van harte dienen
o ‘The servant song’, vertaling Rikkert Zuiderveld
WK 591 Weet je wat de Heer nu van ons verwacht?
o Nieuwe versie van ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’
o Jezus zegt ons ook: schijn voor iedereen, want veel mensen zien de donkerte alleen.
S God roept ons om overal een licht te zijn
o God roept ons, om overal zijn beeld te zijn. Hij heeft zich verborgen in de mens, beeld van
God, getoond in alle kwetsbaarheid. Zo maakt Hij zichzelf aan ons bekend.
S In Jezus’ naam
o Als de liefde in ons leeft, die niet zichzelf zoekt maar die geeft, dienen wij in kwetsbaarheid
en leven voor gerechtigheid.
LGIG 16 Door liefde sterk bewogen/Inspired by love and anger
o Door liefde sterk bewogen, verbolgen om al het kwaad, volharden wij in smeken tot God die
onrecht haat.
o Ierse melodie
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•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

LGIG 17 Goedheid is sterker dan slechtheid/Goodness is stronger than evil
o Woorden van Desmond Tutu
LGIG 19 Verborgen blijft hoe Gij geneest/We cannot measure how you heal
o Uw handen helen, hoeden, steunen
o Schotse melodie
LGIG 45 De hemel wacht niet
o Een lied dat aanspoort tot navolging
HvaV 42 In Bethlehem was er geen plaats
o Dit lied is meer dan een kerstlied. ‘Geen plaats in de herberg’ wordt verbonden met Mt.
25,31-46 (Werken van Barmhartigheid). Ook klinken Jesaja 53 en Fil. 2 door.
o Ontstaan in zuidelijke Afrika, op een melodie uit Malawi
HvaV 89 Ik heb mijn handen vol
o Dus roept de hemel: Jij, jij mensenkind, help Mij! Zo bouwt de Heer gastvrij een huis voor
jou en mij
o Een lied uit Cuba
HvaV 90 Jezus, waar laat Gij U vinden
o Open je hart, zie je broeder, open je hart, zie je zuster. Kijk, luister, help!
o Een lied uit o.a. Jamaica
HvaV 97 Wat doe ik nu ik Christus ken
o Christus komt, en Hij bevrijdt de hele mensen; ja elk die lijdt naar ziel, naar lichaam en naar
geest
o Lied uit Brazilië
AiO 21 Benedictus Dominus Deus
o Lk 1,68
o Beurtzang
o Lied uit Taizé
AiO 122 Stante se solí zeme
o Mt 13,44-46; Mt 5,13-14
o Lied uit Taizé
AiO 126 The kingdom of God is justice and peace
o Bij Rom. 14,17
o Lied uit Taizé
LtB 16 Een woning die zo ruim is
o In de kerk: ruimte voor iedereen
LtB 23 Wie een ander echt helpt
o Canon
o Wie een ander echt helpt schenkt zichzelf voor een deel, geeft iets door wat je zelf hebt
gekregen.
LtB 43 Bevrijd van dienstbaarheid
o Een paaslied
o Jezus is onze hoop, de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden.
o Melodie Psalm 87
AWN I-22 Het grote feest
o Bij Mt. 22,1-14
o Geschreven voor kinderen
AWN II-28 Kijk eens om je heen
o Wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen.
o Geschreven voor kinderen
AWN III-19 Als je geen liefde hebt voor elkaar
o Bij Johannes 13,33-35
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o Als je geen liefde hebt voor elkaar, als je geen antwoord geeft op verdriet, als je geen oog
hebt voor gemis…
o Geschreven voor kinderen

Kyrie – Gebed voor de nood van de wereld
•

•

•

•
•
•
•

•

LB 299j Om de mensen en de dieren
o Een Kyrie- en Glorialied. In principe wordt het Kyrie – smeekgebed voor de nood van de
wereld bij het begin van de dienst - direct gevolgd door het Gloria – lofprijzing. De woorden
die beide inleiden laten zien hoe Kyrie en Gloria met elkaar verbonden zijn: ‘Laten wij de
Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen want zijn
barmhartigheid heeft geen einde’). Hier zijn de coupletten 1 en 2 het Kyrie.
LB 300b God van ons leven, open ons hart.
o Een kyrie-litanie (d.w.z. een Kyrie met meerdere ‘onderwerpen’ na elkaar afgewisseld met
een gezamenlijk ‘Heer, ontferm U’. De tekst kan ook gesproken worden (en het ‘Heer
ontferm U’ gezongen).
LB 300c Ontferm u over de aarde
o Een kyrie-litanie (d.w.z. een Kyrie met meerdere ‘onderwerpen’ na elkaar afgewisseld met
een gezamenlijk ‘Heer, ontferm U’. De tekst kan ook gesproken worden (en het ‘Heer
ontferm U’ gezongen).
LB 301 a t/m 301: verschillende gezongen Kyrie’s
o allerlei tradities en stijlen.
LB 997 …en vele duizenden, ontheemd *
o Gebed naar aanleiding van vluchtelingenstromen, aanslagen, zinloos en huiselijk geweld.
o Zie de korte bespreking (onder LB/‘samen leven’).
GK 200 O God en Heer almachtig*
o Zie de korte bespreking (onder: GK/’getijden van het jaar’)
GK 259 Ontferm u over kinderen)*
o Gebed met oog op de kwetsbaarheid van kinderen, speciaal in situaties waarin zij niet veilig
zijn.
o Zie de korte bespreking (onder: GK/’Samen leven’)
HH 536 Heer, ontferm U (‘Mensen zonder liefde’)
o Ontferm U over mensen zonder liefde/vrienden/water en brood/kleren/vrede – Ontferm U
over ons.

Schuldbelijdenis
•

LB 859 Schuldig staan wij voor u, Heer
o Een lied rond ons eigen tekortschieten als het gaat om vrede, gerechtigheid e.a.
o Bekende melodie (‘Straf mich nicht in deinen Zorn’)

Tien Woorden
•

LB 310 Een is de Heer, de God der goden*
o Korte berijming op de bekende melodie (psalm 141).
o De Tien Woorden: kompas voor het leven, de omgang met God én de anderen.
o Zie de korte bespreking (onder LB/‘de eerste dag’)

•

LB 311 Wij kiezen voor de vrijheid
o De Tien Woorden: kompas voor het leven, de omgang met God én de anderen.
o Door God aangereikte vrijheid is van grote betekenis voor de omgang met de ander, je
naaste.
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Geloofsbelijdenis
•

LB 343 Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt*
o Geloofsbelijdenis met oog van de schepping van God de Schepper, voor het afdalen en
dienen van God de Zoon, voor de alles overstijgende kracht van God de Geest.
o Zie de korte bespreking (onder LB/‘de eerste dag’)

Voorbede
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

LB 994 Voor hen die ons regeren
o Voorbede voor de overheid, dat zij de zwakken beschermen, om vrede, om niet ‘vele heren’
te dienen, maar alleen God.
LB 995 O Vader, trek het lot U aan
o Gebedslied op de melodie van het Onze Vader.
o ‘O Vader, trek het lot U aan…’ én ‘doe ons hun naasten zijn in nood’
LB 996 Om eenvoudigen van Geest
o Lied bij Mt 5,3-10 (Zaligsprekingen)
LB 997 …en vele duizenden, ontheemd*
o Gebed naar aanleiding van vluchtelingenstromen, zinloos geweld, huiselijk geweld.
o Zie de korte bespreking (onder LB/‘samen leven’).
GK 259 Ontferm u over kinderen*
o Gebed met oog op de kwetsbaarheid van kinderen, speciaal in situaties waarin zij niet veilig
zijn.
o Zie de korte bespreking (onder: GK/’Samen leven’)
GK 260 Heer, voor alle mensen*
o Gebed voor overheden, werkers in de maatschappij en kinderen, voor recht en vrede en oog
voor de zwakken in de samenleving
o Zie de korte bespreking (onder: GK/’Samen leven’)
HH 536 Heer, ontferm U (‘Mensen zonder liefde’)
o Ontferm U over mensen zonder liefde/vrienden/water en brood/kleren/vrede – Ontferm U
over ons.
HH 553 Dank U, Heer, voor al wat leeft
o Dankzegging en voorbede. Dank voor al wat leeft, voor toekomst dankzij Pasen. Voorbede
voor situaties van armoede en onrecht
o Bekende (psalm)melodie
AiO 49 Exaudi orationem meam
o Psalm 102,2.13
o Lied uit Taizé
o Bijvoorbeeld als acclamatie in de voorbede.
LtB 32 Om de mensen, godverlaten
o ‘Ik zal er zijn’

Inzameling van de gaven
•
•
•
•

GK 179 Geloofd zijt Gij, God onze Heer*
o Alles wij geven hebben wij van U ontvangen (1 Kron. 29,10-29)
o Zie de korte bespreking (onder: GK/’De eerste dag’)
LB 912 Neem mijn leven, laat het, Heer
o Neem mijn zilver en mijn goud…
HvaV 80 Dank, Heer, onze dank
o Wij brengen tot U en offeren mee wat uit uw hand is gekomen…
o Lied uit Costa Rica
AiO 52 Gib mich ganz zu eigen dir
8

•

o Neem alles van mij weg, wat mij afhoudt van U
o Lied uit Taizé
LtB 39 Wij willen gaven delen
o Een lied over gaven delen wereldwijd: wij met het ver weg? Of zij met ons?
o Melodie: ‘Wat zijn de goede vruchten’ (LB 841)

Avondmaal
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

LB 353 Nu heeft het oude leven afgedaan*
o Wij mogen aan de toekomst toebehoren!
o Speciaal bij doop en/of openbare geloofsbelijdenis
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’De eerste dag’)
LB 378 Sterk, Heer, de handen tot uw dienst*
o Lied ná het gezamenlijk delen in brood en wijn, met oog op de doorwerking in ons leven
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’De eerste dag’)
LB 385 De tafel van samen
o Een lied over de gezamenlijkheid van het Avondmaal, het samen delen.
LB 386 Vier met alles wat in je is
o Vrolijk en uitbundig lied over het vieren van de Maaltijd van Christus én over de opdracht
om zelf onderweg te gaan met ‘het brood van gerechtigheid’ en ‘de wijn van zijn koninkrijk’.
Melodie uit de wereldmuziek.
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’De eerste dag’)
LB 387 Als wij weer het brood gaan breken
o Samen met brood delen aan de Tafel? Heer, leer ons dan met hen te delen die te kort
komen.
LB 391 Hij ging van stad tot stad*
o Avondmaalslied, dat uitgaat van Jezus genezend en helend handelen. ‘Alles heeft hij
welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan?’
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’De eerste dag’)
LB 392 Wie kent de eenvoud van het breken?
o Een lied over delen, met in gedachten de broodvermenigvuldiging. ‘Wij zijn geschapen om
te geven, zo tonen wij zijn beeltenis’.
o Ook heel mooi als gedicht
LB 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn*
o Lied van de Iona-gemeenschap.
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’De eerste dag’)
LB 647 Voor mensen die naamloos *
o De kerk als wijkplaats voor ‘naamlozen’; hier ontwaakt nieuw leven.
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’Paastijd’)
LGIG 41 Brood – hier gedeeld
o Brood – hier gedeeld om het leven, Beker – gereikt vanuit vreugde, Handen – bereid om te
delen.
OIG 9 God, zegen dit brood
o Lied uit Argentinië
o Compacte tekst: God, zegen dit brood en geef brood aan wie hongert en maak de honger
naar recht bij verzadigden groot.
HvaV Wij danken voor de tafel
o Wil ons behoeden voor hebzucht, alleen gerechtigheid verzadigt en de hoop alleen kan
voeden.
o Lied uit Brazilië
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Wegzending
•

•

•
•

LB 418 God, schenk ons de kracht*
o Intens gebed om, als wij gezegend de kerk verlaten en geroepen zijn om tot zegen zijn, dat
ook werkelijk in praktijk te kunnen brengen: God, schenk ons de kracht.
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’De eerste dag’)
LB 423 Nu wij uiteengaan*
o Lied bij het slot van de dienst: Ga met uw licht voor ons uit, voor alle mensen op onze weg
vrede en goeds.
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’De eerste dag’)
o Geschreven voor kinderen
GK 248 Zout moet ik zijn op aarde
o Een lied over het zijn van ‘zoutend zout’ (bij Mt 5, 13-16)
o Zie ook Lied & muziek – Steunpunt liturgie (gkv.nl) (Nieuwsbericht 3).
HH 699 Draag de last, die de ander buigt
o Dien de minste, want zó dien jij ook Mij – Dat is wat Jezus ons mensen zei.

Schepping
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

LB 154a Gij werken des Heren, zegen de Heer
o Heel de schepping, van hemellichamen, natuurkrachten, planten en bomen tot mens en dier
wordt opgeroepen de Schepper te prijzen (en dat heeft wat te zeggen over onze omgang
met natuur en milieu!)
LB 154b Heel de schepping, prijs de Heer*
o Bekende melodie (psalm 136)
o Zie de korte bespreking (volgt)
LB 343 Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt*
o Geloofsbelijdenis met oog van de schepping van God de Schepper, voor het afdalen en
dienen van God de Zoon, voor de alles overstijgende kracht van God de Geest.
o Zie de korte bespreking (onder LB/‘de eerste dag’)
LB 978 Aan U behoort, o Heer der Heren
• De aarde is des Heren. God zien in zijn schepping, in het grote en het kleine.
LB 981 Zolang er mensen zijn op aarde
o Wij danken U voor al wat leeft
LB 982 In de bloembol is de krokus*
o Over schepping en herschepping, over dood en nieuw leven. God ziet naar zijn schepping
om, God alleen herschept, God doet het op zijn tijd.
LB 984 Gezegend die de wereld schept
o Loflied op God de Schepper
LB 985 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
o Loflied op God de Schepper, uitgaande van een bekend lied (en dus bekende melodie)
GK 253 Wie mat de wateren met zijn holle hand?
o Bij Jesaja 40,12-31
o Bekende melodie (Psalm 40)
OIG 35 Wie gaf de regenboog zijn kleuren?
o Verwondering over van alles in de Schepping: wie deed in de zee het zout erbij, wie gaf de
kameel zijn bulten, wie de giraf zijn nek en de ezel lange oren?
o Allereerst voor kinderen.
LtB 36 God spreekt sinds den beginnen de woorden: Er zij Licht
o Een lied over zorg voor Gods schepping.
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Gerechtigheid
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

LB 537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft
o Bij Jesaja 58; ‘Het lied van het oprechte vasten’
o Voor het begin van de Veertigdagen (Aswoensdag, bij de lezing van Jesaja 58), maar ook
breder.
LB 989 Gelukkig de armen van Geest
o De zaligsprekingen op de manier van het Engelse psalmzingen (chant)
LB 990 De laatsten worden de eersten
o Lied bij Lucas 14,1-11
LB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
o Lied bij de bekende tekst uit Micha 6
LB 994 Voor hen die ons regeren
o Voorbede voor de overheid, dat zij de zwakken beschermen, om vrede, om niet ‘vele heren’
te dienen, maar alleen God.
LB 995 O Vader, trek het lot U aan
o Gebedslied op de melodie van het Onze Vader.
o ‘O Vader, trek het lot U aan…’ én ‘doe ons hun naasten zijn in nood’
LB 996 Om eenvoudigen van Geest
o Lied bij Mt 5,3-10 (Zaligsprekingen)
LB 998 Je hebt je vrienden toen bijeen geroepen
o Lied over de voetwassing en de opdracht ‘doen jullie hetzelfde’
o Zuidamerikaans
LB 1000 Wij zagen hoe het spoor van God
o Over wat het leven in Gods spoor met onze omgang met anderen doet
LB 1003 Stil is de straat overal
o Verlorenheid, eenzaamheid, teloorgang, angst. ‘Komt er God een nieuwe morgen’?
o Het lied kreeg in coronatijd extra coupletten: (20+) Watch | Facebook
LB 1005 Longing for light, we wait in darkness / Zoekend naar licht, hier in het duister.
o Verlangen naar licht, naar vrede, naar voedsel, naar troost. ‘Maak ons uw dienaars, leer ons
te delen…’
LB 1006 Onze Vader in de hemel
o Niet het bekende Onze Vader. Wel een gebed om recht en gerechtigheid en vrede.
LB 1007 Brood zal ik geven
o Een lied bij de Werken van Barmhartigheid.
o Een lied in de richting van de kleinkunst.
o Ook als gedicht
GK 259 Ontferm u over kinderen*
o Gebed met oog op de kwetsbaarheid van kinderen, speciaal in situaties waarin zij niet veilig
zijn.
o Zie de korte bespreking (onder: GK/’Samen leven’)
GK 260 Heer, voor alle mensen*
o Gebed voor overheden, werkers in de maatschappij en kinderen, voor recht en vrede en oog
voor de zwakken in de samenleving
o Zie de korte bespreking (onder: GK/’Samen leven’)
HH 72 Bevrijd uit slavernij (‘Heer, U keek uit de hemel’)
o Lied bij Jesaja 30,18 (Roeland Smith, Sergej Visser.
o Nog altijd worden mensen als ‘naamloze beesten verhandelt’
HH 703 Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten
o Bekend liedje van Elly en Rikkert bij de Werken van Barmhartigheid
HH 704 Heer, die recht wil
o Bij de Werken van Barmhartigheid
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•

•
•

•
•

o Oorspr. ‘God of justice’
HH 706 Licht aan (‘Deze dingen wil God graag:…’)
o Leer van arme mensen houden, deel je eten met een ander, geef mensen met een zwervend
leven een rustplaats.
HH 708 Toen ik mijn naaste zocht
o Lied bij o.a. Werken van Barmhartigheid. Kernvraag: waar was jij?
HvaV 81 Heer, zegen ons dagelijks boord
o … en geef brood aan wie er honger moet lijden, wie overvloed heeft honger naar
gerechtigheid
o Lied uit Argentinië
AiO 117 Senor, que florezca tu justicia
o Psalm 72,6-7.19
o Lied uit Taizé
AWN III-6 Mijn, volk, mijn volk, ik klaag je aan
o Lied bij Amos 5,21-24;8,4-8
o Geschreven voor kinderen

Vrede
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

LB 970 Vlammen zijn er vele*
o Over eenheid in alle verschil. Want: één is het licht, één is de stam, één is de Geest, één is
zijn kerk, wij zijn één in Christus.
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’Samen leven’)
LB 1008 Rechter in het licht verheven
o Een lied over onze onmacht, vrede die niet daagt, het lijden van de mensheid.
LB 1009 O lieve Heer, geef vrede
o Gebed om vrede op bekende melodie (Psalm 6)
LB 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede
o Gebed om vrede op bekende melodie (‘Ik wil mij gaan vertroosten’)
LB 1012 Geef aan de wereld vrede, Heer
o Gebed om vrede, uit de tijd van de Reformatie
LB 1014 Geef vrede door van hand tot hand*
o Over het doorgeven van vrede. Zo geef je Christus door, zijn liefde. Het is een schat om uit
te delen.
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’Samen leven’)
LB 1016 Kom, laat ons opgaan*
o Een lied over het visioen van Jesaja 2: God leert de vrede, zwaard wordt ploegschaar, speer
wordt snoeimes. Sjaloom.
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’Samen leven’)
GK 248 Zout moet ik zijn op aarde
o Een lied over het zijn van ‘zoutend zout’ (bij Mt 5, 13-16)
o Zie ook Lied & muziek – Steunpunt liturgie (gkv.nl) (Nieuwsbericht 3).
HH 42 Vrede voor Gods volk (‘Wie op de HEER vertrouwd’)
o Psalm 125 (Psalmen voor Nu)
o ‘Wie eerlijk is en trouw die geeft het kwaad geen hand.’
S Geef ons vrede
o Gebed om vrede
OIG 5 Duurt de oorlog voort
o Klaaglied vanwege oorlog-in-veelvoud en slachtoffers in soorten en maten.
o Het lied ontstond tegen de achtergrond van de Golfoorlog en het Israëlisch-Palestijns
conflict, maar past ook in andere contexten.
OIG 47 Dona nobis pacem
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•
•

•
•
•
•

o ‘Geef ons vrede op aarde, geef ons vrede, Heer’
o Bijvoorbeeld vierstemmig
o Bijvoorbeeld als acclamatie in de voorbede
HvaV 7 O Heer, geef ons vrede
o Gebed om vrede
o Uit Pakistan
HvaV 41 Weg met de kruik die jij bij je draagt
o Een lied over verzoening: niet je eigen ‘kruik’ maar het levende water.
o Het lied ontstond in Rwanda na de genocide van 1994 met oog op verzoening en het
verwerken van traumatische ervaringen.
AiO 37 Da pacem cordium
o Canon
o Lied uit Taizé
AiO 38 Da pacem… in diebus
o Canon
o Lied uit Taizé
AiO 43 Dona la pace, Signore
o Geef toch uw vrede, Heer
o Lied uit Taizé
AWN IV-12 Eens zal er vrede zijn
o Bij Jesaja 11 en 65
o Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert
o Geschreven voor kinderen

Vluchtelingen, ballingen, ontheemden
•

•

•
•

•

LB 137a Toen wij zaten langs het water*
o Psalm 137 is een psalm over ballingen, vreemdelingen in een ver land. Hoe kun je zingen zo
ver van huis, in alle pijn, verdriet, ontheemd zijn? Wanneer zal God ons bevrijden?
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’Psalmen’)
LB 168 When Israël was in Egypt land*
o Lied over de bevrijding uit Egypte
o Negro Spiritual. Speelde een rol bij het bevrijden van slaven (Amerika; underground
railway).
o Zie de korte bespreking (onder: LB/’Bijbelse vertelliederen’)
LB 997 …en vele duizenden, ontheemd*
o Gebed naar aanleiding van vluchtelingenstromen, zinloos geweld, huiselijk geweld.
o Zie de korte bespreking (onder LB/‘samen leven’).
OIG 5 Duurt de oorlog voort
o Klaaglied vanwege oorlog-in-veelvoud en slachtoffers in soorten en maten.
o Het lied ontstond tegen de achtergrond van de Golfoorlog en het Israëlisch-Palestijns
conflict, maar past ook in andere contexten
AWN III-5 Uit onze stad zijn wij verdreven
o Lied bij Psalm 137
o Wij blijven van de vrede dromen, want God, de Heer, die wonderen doet, Hij brengt ons
eenmaal thuis voorgoed.
o Geschreven voor kinderen

Zinloos geweld
•

LB 997 …en vele duizenden, ontheemd*
o Gebed naar aanleiding van vluchtelingenstromen, zinloos geweld, huiselijk geweld.
o Zie de korte bespreking (onder LB/‘samen leven’).
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•

OIG 7 Er is een plaats bereid voor jonge kinderen
o Het lied is geschreven n.a.v. een school shooting waarbij 13 kleuters en de leerkracht
werden doodgeschoten (1996 Dunblane, Schotland)

III PRAKTISCHE INFORMATIE (BLADMUZIEK; GELUIDSVOORBEELDEN E.A.)
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
Achtergrondinformatie, geluidsvoorbeelden e.a.
▪

www.liedboekcompendium.nl (via ‘zoek een lied’; de geluidsvoorbeelden staan onder de toelichting
op tekst en melodie).

Bladmuziek
▪
▪

▪

zie de gedrukte uitgave
digitaal:
✓ Liedboek Online (liedbundels.nu)
✓ Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. – KERKLIED.NET
✓ Begeleiding: Begeleidingsbundel bij het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
Vocaal: zie o.a. Muziek bij het Liedboek | Kerkzang.nl

Gereformeerd Kerkboek (2017)
Achtergrondinformatie, geluidsvoorbeelden e.a.
▪
▪

Lied & muziek – Steunpunt liturgie (gkv.nl)
www.kerkliedwiki.nl

Bladmuziek
▪
▪

zie de gedrukte uitgave
digitaal:
▪ Gereformeerd Kerkboek (liedbundels.nu)
▪ Begeleiding:
▪ Orgelboek bij de gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek
2017 (begeleidingsbundel): verkrijgbaar bij de VGK
▪ Aanvullende begeleidingsbundel: verkrijgbaar bij Muziekuitgeverij Nootzaak

Hemelhoog
Zie voor alle informatie: Hemelhoog, de protestants evangelische liedbundel
▪

En verder: www.kerkliedwiki.nl

Weerklank
Zie voor alle informatie: Weerklank Online nu beschikbaar - Weerklank
▪

En verder: www.kerkliedwiki.nl
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Sela
Zie voor alle informatie: Sela - Nieuwe Liederen voor de Kerk van nu. - Sela
▪

En verder: www.kerkliedwiki.nl

Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow
Zie o.a.:
▪
▪

Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow/Inhoud - Kerkliedwiki
verkrijgbaar in de boekhandel

Opstaan. Meer liederen uit Iona & Glasgow
Zie o.a.:
▪
▪

Opstaan! - Kerkliedwiki
verkrijgbaar via de vakhandel

Hoop van alle volken
Zie o.a.:
▪
▪

Hoop van alle volken – Kerkliedwiki
Via webwinkel PKN (?); weedehands

Adem in ons. Taizéliederenbundel
Zie o.a.
▪
▪
▪
▪

Verkrijgbaar via de vakhandel
KokBoekencentrum | Adem in ons
Adem in ons - Kerkliedwiki
Taizé (taize.fr) → alle liederen, inclusief midifiles (Liederen leren - Taizé (taize.fr))

Liederen ter bemoediging. 70 diaconale liederen (z.j.; rond 2005)
▪
▪

Tweedehands (?)
Eventueel: neem contact op met het Steunpunt Liturgie

Alles wordt nieuw
Zie o.a.
▪
▪

Alles wordt nieuw - Kerkliedwiki
Verkrijgbaar via de vakhandel

Anje de Heer, adviseur
Broederweg 15
8261 GS Kampen
liturgie@gkv.nl
www.steunpuntliturgie.gkv.nl
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