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BBeweging

GK 248 ´Zout moet ik zijn
op aarde´

 De werking van het zout
 bij Mt 5: 13

oktober

LB 816 ´Dat wij onszelf
gewonnen geven´

november

LB 777 ´Hem komt alle eer
toe´

december

LB 157e ´De barmhartige
ziet naar mij om´

januari

LB 817 ´O Christus, bron
van lentebloei´

 Een lied uit de rubriek
Levensreis
 L: de zondag(en) van de
Voleinding
 de beweging van de
lofprijzing
 bij Openbaring
 L: zie de alternatieve
leeslijn in het Oec.
Leesrooster uit Openbaring
(de zondagen van
november en Advent)
 L: bij de zondag(en) van de
Voleinding
 Gods handelen: wereld- en
levensveranderend
 bij Lc 1: 46-55
 L: o.a. vespers (in de
Adventstijd)
 De seizoenen van het leven
 o.a. bij Joh. 15: 1-8
 L: bij doop én begrafenis,
bij het levenseinde

februari

GK 179 ´Geloofd zijt Gij
God, God onze Heer´

maart

GK 259 ´Ontferm u over
kinderen´

april

GK260 ‘Heer, voor alle
mensen’

 Van ontvangen naar geven
 bij 1 Kron. 29: 10-19
 L: bij het geven van de
gaven
 In de bres springen voor
kinderen, bewogen door de
nood van de wereld
 L: Kyrie; voorbede
 Bidden voor de overheid
 L: voorbede

Juli

liturgisch
jaar e.a.

september

toelichting
in EREdienst

Lied

inhoud

Beweging

 15t/m 23:
Vredesweek:
Generaties voor Vrede

Sept  14 Michazondag
 31 Hervormingsdag

Sept  1 Allerheiligen
 7 Dankdag
 4, 11, 18 en 25
november: zondagen
van de voleinding (25:
laatste zondag kerkelijk
jaar)

ste de
Nov  2, 9, 14 en 23: 1 -4
van Advent
 25 Kerst
 30 Zondag na Kerst
 31 Oudjaar
Nov  1 jan. Naamgeving
 6 Epifanie
 13 Doop van de Heer
 20-27 Week van Gebed

Jan  Epifaniëntijd

Jan  6 Aswoensdag ste de
 10, 17, 24, 31: 1 - 4
Veertigdagentijd
 13 Biddag
de de
Mrt  7, 14: 5 -6
Veertigdagentijd (14:
Palmzondag)
 13-20: Stille Week
 18 Witte Donderdag
 19 Goede Vrijdag
 20 Stille
Zaterdag/Paasnacht
 21 1ste van Pasen
 28: 2de van Pasen

mei

LB 386 ‘Vier met alles wat
in je is’

 Swing!
 L: Maaltijd van de Heer

juni

LB 706 ‘Dans mee met
Vader, Zoon en Geest’

 De dans van de Drieeenheid
 Drie-eenheid

juli

LB 418 ‘God, schenk ons
de kracht’

 Op weg gestuurd
 L: Wegzending en zegen

LB 62a ‘Bij God alleen
verstilt mijn ziel’, 62b
‘Mon âme se repose’, 62c
‘Stel je vertrouwen op
God alleen’

 Geen beweging zonder rust
 Psalm 62,2 (-3)
 L: gebed; stilte

augustus

Mrt  Paastijd
 30 Hemelvaart
 tijd van OGB
Mei  9 Pinksteren
 16 Trinitatis
 tijd na Pinksteren:
zondagen van de
zomer
Mei  zondagen van de
zomer
 vakantieperiode
Juli  zondagen van de
zomer
 vakantieperiode
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Toelichtingen
&
Achtergronden
bij de
invulling van dit rooster

 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 (‘13) en Geref. Kerkboek (‘17)
De liederen op het rooster komen uit het Liedboek (2013) en het
Gereformeerd Kerkboek (2017). Zo is dit rooster een hulpmiddel voor de
kerken om stapsgewijs thuis te raken in beide bundels en de vele
mogelijkheden die ze samen bieden. Daarmee is het een goed
hulpmiddel om repertoire op te bouwen.
De twee bundels bieden het basisrepertoire voor de GKv; het
gezangendeel uit het Gereformeerd Kerkboek is een identiteitsgebonden
aanvulling op het Liedboek.
De gebruikte afkortingen zijn LB voor het Liedboek en GK voor het
Gereformeerd Kerkboek.

 Beweging

Beweging.

De rode draad van dit rooster is
Muziek is per definitie beweging: hoe kort of lang een lied of muziekstuk
ook is, het beweegt zich door de tijd, en het beweegt zich door een
bepaald toonbereik en van hoog naar laag. Zingend, spelend en luisteren
beweeg je zo met de muziek mee.
Muziek wordt door beweging voortgebracht: bewegende armen, handen,
vingers, trillende snaren, trillende lucht, resonerende klankkasten.
Ademhaling, trillende stembanden, resonerende lichaamsholten.
Muziek roept ook beweging op. Soms bedoeld, in dans en ballet. Soms
onbedoeld, in luchtgitaar, meetikken, meebewegen. Soms in rituele
expressie: opgeheven handen en meebewegen.
Muziek in de kerkdienst maakt deel uit van de beweging van de liturgie.
Het is een belangrijke vormgevend element in het proces dat in de dienst
wordt doorlopen.
Muziek bewerkt innerlijke beweging. Niet alleen op het moment maar
ook daarna: je wordt ‘in beweging gezet’ (in overdrachtelijke zin).
Daarmee gaat het ook over de beweging van het leven, over door God
gewilde en door Hem bewerkte levensverandering en daadkracht.

 De dans van de drie-eenheid
Misschien is de opmerkelijkste invulling van het thema wel die van LB

706 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’. Het lied sluit aan bij het beeld
van de Drie-eenheid als een dans tussen Vader, Zoon en Geest: de
onderlinge verwevenheid en de volledige wederzijdse doordringing van
de drie Personen, perichorese, ‘the divine dance’1. In de woorden van het
lied: ‘dat wervelende samenspel’. En in het Engelstalige origineel: ‘the
interweaving of the Three’. Het lied is een bewegelijk loflied op de Drieene God, Vader, Zoon en Geest.


 Liturgisch Jaar
De liederen volgen o.a. de gang van het liturgisch jaar. In dit verband is
het ook goed om naar de eerdere jaarrooster te kijken. Samen geven de
roosters Lied van de Maand een praktische handreiking met oog op
liederen rond het liturgisch jaar (en andere speciale gelegenheden en
gebeurtenissen).

 Liturgisch gebruik
In de tweede kolom staat, onder de typering van de inhoud, steeds
vermeld hoe het lied in de liturgie gebruikt kan worden (L: …)

 Toelichtingen
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.
Uitgebreide achtergrondinformatie 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.

 Begeleidingen en bewerkingen
Begeleidingen voor orgel/piano zijn te vinden in de begeleidingsbundel
bij het nieuwe liedboek en die bij het Geref. Kerkboek. Zie voor de laatste
https://www.eredienst.com/index.php/orgelboek-gezangen-kerkboek.

1

Zie o.a. Timothy Keller, ‘The Dance of God’. In: Timothy Keller, The Reason for God. Belief in an Age of Skepticism. New
York 2009, 213 vv.

 Beamen?
Liederen uit het Liedboek: alleen met een abonnement op
LiedboekOnline. Zie www.liedboekonline.nl. De informatie over het
beamen van liederen uit het Geref. Kerkboek is hier te vinden.

 Meer weten over beide bundels?
In de speciale Notitie van het Steunpunt Liturgie over het nieuwe
liedboek is allerlei informatie rond het nieuwe Liedboek verzameld.
Over de omgang met het Liedboek: zie de brochure Met heel mijn hart.
Handreiking bij Liedboek 2013 voor de Geref. Kerken (vrijg.) (zie voor een
download hier). Over de omgang met het Geref. Kerkboek, zie de
verschillende afleveringen van Geref. Kerkboek 2017 – Aan de slag die
hier zijn te vinden.
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