Psalmen anders
(en meer)

Lied
van
de

maand

2022-2023

• Uit de bundel Psalmen
anders
• Voor kinderen en
volwassenen
• Mooi om het seizoen
mee te beginnen

aug

oktober

LB 732 ‘Voor de
toegewijden’

• Danklied voor allen die ons
voorgingen: vaders,
moeders, herders

aug

November

Psalm 145c ‘Gij die
doet groeien het
golvende graan’

• Uit de bundel Psalmen
anders
• Geschreven als Gebed
voor de maaltijd
• Mooi voor dankdag

okt

LB 498 ‘Bethlehem, o
uitverkoren’

• Kerstlied op een
bekende melodie (IRBY –
‘Once in royal Davids
city’
• Een lied over de seizoen
van het leven.
• Mooi om het jaar mee te
beginnen: Christus,
wijnstok, levensbron’

okt

December

januari

LB 817 ‘O Christus,
bron van lentebloei’

februari

Psalm 93b ‘Uw kracht
als de machtigste golf’

• Uit de bundel Psalmen
anders
• Dit psalmlied heeft als
ondertitel ‘Lied van de
zee’

dec

maart

LB 991 ‘De eersten
zijn de laatsten’

• Een lied over omkering
• Bij Genesis 33

febr

LB 619 ‘Lof zij God in
de hoogste troon’
LB 619a ‘Lof zij God in
de hoogste troon’
(canon)

• Een vrolijk Paaslied uit
de tijd van de
Reformatie
• Het Liedboek heeft
daarbij een canon
opgenomen

febr

april

dec

liturgisch
jaar e.a.

Muziekbijlage
in EREdienst

toelichting
in EREdienst

inhoud

Lied
Psalm 24b ‘Wij gaan
een stapje verder’

September

• 17-25 Vredesweek:
‘Generatie vrede’

aug • 16 Michazondag
• 30 Dag van de Stilte;
begin wintertijd
• 31 Hervormingsdag
• 1 Allerheiligen 
• 2 Dankdag
• 5,12,19,26: zondagen
van de voleinding (26:
laatste zo kerk. jaar)
• 27: 1ste van Advent
• 4, 11 en 18: 2ste-4de van
Advent
• 25 Kerst
• 31 Oudjaar
dec • 1: Naamgeving;
nieuwjaarsdag
• 8: Epifanie; Doop van
de Heer
• 15-22: Week van
Gebed
• Epifaniëntijd
• 31 januari – 1 februari:
watersnoodramp 1953
• 22: Aswoensdag
• 26: februari: 1ste
Veertigdagentijd
febr • 5, 12, 19, 26: 2de- 5de
Veertigdagentijd
• 8: Biddag
febr • 2: -6de Veertigdagentijd
• 3 en volgende: Stille
Week
• 6: Witte Donderdag
• 7: Goede Vrijdag
• 8: Stille
Zaterdag/Paasnacht
• 9: 1ste van Pasen
• Vanaf 9: Paastijd

Psalm 104c ‘God,
stralend mooi’

mei

Psalm 150d ‘God vol
liefde, recht en
waarheid’

juni

juli
augustus

LB 742 ‘Wees
geprezen, bron en
schenker’
Psalm 4c

• Uit de bundel Psalmen
anders
• Psalm 104, afgebeeld in
5 strofen,
• Uit de bundel Psalmen
anders
• Niet alleen Psalm 150
maar ook 146, 147,148
en 149: een swingende
Psalmfinale.
• Een psalm uit de 12de
eeuw
• Uit de bundel Psalmen
anders
• Een avondgebed

apr

• 18: Hemelvaart
• 28: Pinksteren

apr

• 4 Trinitatis
• tijd van OGB
• tijd na Pinksteren:
zondagen van de
zomer

juni

• zondagen van de
zomer
• vakantieperiode
• zondagen van de
zomer
• vakantieperiode

juni

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 het lied kort getypeerd. In de laatste kolom staan de
momenten of feesten uit de desbetreffende maand. Als dat van toepassing is, staat
de hoofdaanleiding vet gedrukt.

Psalmen anders (en meer)
Veel psalmen op het rooster, dit jaar. Vandaar de titel Psalmen anders (en meer).
Maar liefst zes liederen komen uit de nieuwe bundel Psalmen anders, een aanvulling
op de rubriek Psalmen in het Liedboek. Allerlei vormen van psalmzingen, anders dan
de bekende manier, verrassend in vorm en stijl, in taal en muziek. En daardoor:
verrassend en verrijkend om te zingen.
Het ‘en meer’ in de titel van dit jaar wijst naar de andere liederen, bekend en
onbekend, uit het Liedboek.

Opzet; liturgisch gebruik
Bij de keuze van de liederen wordt uitgegaan van de mogelijkheden voor gebruik in
de liturgie, allereerst in de kerkdienst, maar ook thuis. Ook wordt het kerkelijk jaar
gevolgd:

• In de derde kolom staat, onder ‘Inhoud’ altijd een korte typering, en
regelmatig ook hoe het lied in de liturgie gebruikt kan/zou kunnen worden.
• In de vijfde kolom staat, onder ‘Liturgisch jaar e.a.’, verschillende
momenten uit het jaar, en ook bijzondere gelegenheden. Staat iets
vetgedrukt, dan is er een duidelijk verband met het lied.

Toelichtingen
Iedere maand wordt op de site van het Steunpunt Liturgie een korte en
toegankelijke toelichting bij het lied van de maand geplaatst; zie hier. Deze
toelichtingen kunnen gebruikt worden in het eigen kerkblad, op de beamer of op het
liturgieblad. Ook de korte toelichtingen van eerdere jaren zijn daar te vinden.
Uitgebreide achtergrondinformatie bij liederen uit het Liedboek is te vinden in het
digitale compendium bij het Liedboek 2013: www.liedboekcompendium.nl. In het
blad EREdienst van de VGK zal in de rubriek Lied van de Maand naar deze vindplaats
verwezen wordt. Als een lied nog niet besproken is in het digitale compendium, dan
verschijnt er een uitgebreide toelichting in EREdienst. Zie ook www.eredienst.com.
Voor de overige liederen: zie www.kerkliedwiki.nl

Index op functie en gebruik
Op de lied & muziekpagina van https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liederen/#lvdm
is met oog daarop een handige index te vinden, waar alle liederen uit eerdere
jaargangen geordend zijn op functie en gebruik.
Samen bieden de roosters Lied van de Maand zo een handig overzicht van liederen
bij het liturgisch jaar, liturgische momenten en andere speciale gelegenheden en
gebeurtenissen.

Begeleidingen en bewerkingen
Begeleidingen voor orgel/piano zijn te vinden in de begeleidingsbundels bij de
verschillende bundels:
• http://www.liedboek.nl/uitgaven-home/liedboek-uitgaven (Liedboek; even
naar beneden scrollen)

• De bundel Psalmen anders verschijnt in de zomer van 2022, tegelijk met
een koorbundel en een losbladige begeleidingsbundel. De bundels zijn alle
via de boekhandel te verkrijgen. Zie ook: Actueel - Psalmen anders Liedboek
In EREdienst is regelmatig een muziekbijlage opgenomen met daarin een
bewerking van het Lied van de Maand. Zie ook www.eredienst.com. In dit
rooster is dat in een aparte kolom aangegeven. (Deze bewerkingen verschijnen
ook als Muziekbijlage bij het tijdschrift Muziek en Liturgie.)
Zie verder ook bij de afzonderlijke liederen op www.kerkliedwiki.nl; daar is bij
elke melodie doorgaans een overzicht van begeleidingen/bewerkingen
opgenomen.

Beamen
Beamen uit de gebruikte bundels kan met een abonnement op het Onlineprogramma bij elk van de bundels:
• https://liedboek.liedbundels.nu/
• Psalmen anders: https://liedboek.liedbundels.nu/ (de liederen worden
opgenomen in Liedboekonline.)

Geluidsvoorbeelden

• Voor liederen uit het Liedboek: www.liedboekompendium.nl (onderaan de
besprekingen)
• Voor Psalmen anders: Liedboek 2013 - Psalmen anders - YouTube
• Overige liederen: www.kerkliedwiki.nl

Corona?
Zorgt corona ergens in het komende tijd weer voor beperkingen bij het zingen in
de kerk? In dat geval:

• Goede liedteksten kunnen vaak als gedicht gelezen worden;
• Is het een lied in beurtzang? Denk dan aan beurspraak;
• Zing met een kleine groep; zij dragen de lofzang door de tijd van
beperkingen heen;

• Zie deze en andere suggesties de speciale handreiking Zingen en
gemeentezang in tijden van corona.1

Zie ook
Een volledig overzicht van het liturgisch jaar 2022-2023 met daarbij ook
themazondagen/-weken e.a. is hier te vinden. Het Lied van de Maand is daarin
opgenomen, met daarbij ook nog andere suggesties. Ook de projecten van het
Steunpunt Liturgie bij het liturgisch jaar worden vermeld.

Meer informatie:

Steunpunt Liturgie
Dr. Spanjaardweg 4b | 8052 BT Zwolle
www.kerkpunt.nl
www.steunpuntliturgie.gkv.nl

1

Zie de handreiking: https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/zingen-en-gemeentezang-in-tijden-van-corona/

