Liturgie diaconaal

Lied
van
de

maand

2019 – 2020

LB 1016 ‘Kom, laat ons
opgaan’

 Lied van de vrede, bij Jesaja
2,2-5

oktober

GK 200 ‘O God, en Heer
almachtig’

november

LB 310 ‘Eén is de Heer, de
God der goden’

 Kyrie
 Gebed voor de nood van de
wereld
 Tien Woorden: kompas
voor het leven

december

LB 326 ‘Van ver, van
oudsher aangereikt’

 Rond de Schriften – sinds
eeuwen en toch altijd nieuw

januari

343 ‘Geloofd zij God die
heel de wereld tot leven
wekt’

 Geloofsbelijdenis: God Schepper, Zoon, Geest

februari

995 ‘O Vader, trek het lot
U aan’

 Voorbede – voor de naaste
én om tot naaste te zijn

maart

982 ‘In de bloembol is de
krokus’

april

391 ‘Hij ging van stad tot
stad’

 Lente
 Schepping
 Leven en levenstijd
 Stille Week
 Avondmaal

mei

353 ‘Nu heeft het oude
leven afgedaan’

 nieuw leven in Christus

juni

378 ‘Sterk, Heer, de
handen tot uw dienst’

 na het Avondmaal: sterk
onze handen tot uw dienst

juli

996 ‘Om eenvoudigen van
Geest’

 Zaligsprekingen

Juli

liturgisch
jaar e.a.

toelichting
in EREdienst

inhoud

Lied
september

 19-17: Vredesweek

Sept  18 Michazondag
 31 Hervormingsdag
 25 Dag van de Stilte
Sept  1 Allerheiligen
 6 Dankdag
 3, 10, 17, 24: zondagen
van de voleinding (24:
laatste zo kerk. jaar)
ste de
Nov  1, 8, 15, 22” 1 -4
van Advent
 25 Kerst
 30 Zondag na Kerst
 31 Oudjaar
Nov  1 Naamgeving
 6 Epifanie
 12 Doop van de Heer
 19-26 Week van Gebed
Jan  Epifaniëntijd
 26 Aswoensdag
ste
de
Jan  1, 8, 15, 22, 29 1 - 5
Veertigdagentijd
 11 Biddag
de
Mrt  5 6 Veertigdagentijd
(Palmzondag)
 6-11 Stille Week
 9 Witte Donderdag
 10 Goede Vrijdag
 11 Stille
Zaterdag/Paasnacht
 12 1ste van Pasen
 vanaf 12: Paastijd
Mrt  21 Hemelvaart
 31 Pinksteren
 tijd van OGB
Mei  7 Trinitatis
 tijd na Pinksteren:
zondagen van de
zomer
Mei  zondagen van de
zomer

 vakantieperiode
augustus

423 ‘Nu wij uiteengaan’

 Vaya con Dios: gezegend
om tot zegen te zijn

Juli

 zondagen van de
zomer
 vakantieperiode

Lied van de Maand
Een lied voor elke maand, om te leren op school en te zingen in kerkdiensten 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
De liederen op het rooster komen uit het Liedboek (2013) en het Gereformeerd
Kerkboek (2017). Natuurlijk zijn er veel meer liederen, maar omdat Liedboek en
Gereformeerd Kerkboek samen een basisrepertoire voor de GKv bieden, gaan we
uit van deze twee bundels. Bovendien is het rooster ook een hulpmiddel voor de
kerken om steeds meer thuis te raken in beide bundels.

LB en GK
De gebruikte afkortingen zijn LB voor het Liedboek en GK voor het Gereformeerd
Kerkboek.

Liturgie Diaconaal
De invalshoek is dit jaar Liturgie Diaconaal: alle liederen tonen iets van de
diaconale aspecten van een kerkdienst. Als je dit rooster volgt, zul je ontdekken
dat dit veel verder gaat dan alleen de collecte…

Opzet
De liederen volgen o.a. de gang van het liturgisch jaar. In dit verband is het ook
goed om ook naar de eerdere jaarroosters te kijken. Samen geven de roosters
Lied van de Maand een praktisch overzicht met oog op het liturgisch jaar en
andere speciale gelegenheden en gebeurtenissen. Op www.steunpuntliturgie.gkv
is met oog daarop een handige index te vinden.

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, op
het liturgieblad o.i.d. Via de nieuwsbrief van het Steunpunt Liturgie worden deze
korte toelichtingen steeds bekend gemaakt. Ook de korte toelichtingen van
eerdere jaren blijven beschikbaar.
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.
Bij de korte toelichting worden zo mogelijk steeds goede luistervoorbeelden
genoemd.

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 het laatste:
https://www.eredienst.com/index.php/orgelboek-gezangen-kerkboek.

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. Daarin
is ook aandacht voor verschillende (nieuwe) liederen uit de bundel.
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