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september 
LB 119a Uw woord omvat 
mijn leven (WK 12; GK06 
22) 

→ uitgangspunt: uw woord 
omvat het leven 

• bij Zending en Zegen

• bij de Schriftlezingen

• 18-26 Vredesweek

oktober LB 91a Wie in de schaduw 
Gods mag wonen (WK 10) 

→ Vertrouwen, wat er ook 

gebeurt
• 17 Michazondag

• 31 Hervormingsdag

• 31 Dag van de Stilte

• Begin wintertijd

november LB 876 Heel ons leven, de 
gave van God 

→ Rusten, werken, zingen, 
dansen, dagen, nachten, kou 
en hitte, bomen, grassen, 
maan en sterren – heel ons 
leven, de gave van God.  

okt • 1 Allerheiligen

• 3 Dankdag

• 7,14,21 zondagen van
de voleinding (21:
laatste zo kerk. jaar)

• 28: 1ste van Advent

december LB 445* De nacht is haast 
ten einde (WK 104) 

→ Pijn, angst, duisternis? 
Verwachting: aan ’t einde 
van de nacht staat de ster 
van Gods genade.  

• 5, 12, 19: 2ste-4de van
Advent

• 25 Kerst

• 31 Oudjaar

januari LB 448* Het volk dat 
wandelt in het duister 

→ Licht in het duister: wat 
betekent dit als God het 
belooft? 

dec • 1 Naamgeving

• 2 Epifanie

• 9 Doop van de Heer

• 16-23 Week van
Gebed

februari LB 849 Zoek de wegen van 
de wijsheid 

→ routebeschrijving: zoek de 
wegen van de wijsheid; bij 
Spreuken 8 

• Epifaniëntijd

maart LB 967* Zonne der 
Gerechtigheid 

→ gebed om kracht, geloof, 
hoop en liefde  

febr • 2: Aswoensdag

• 6, 13, 20, 27 1ste- 4de

Veertigdagentijd

• 9: Biddag

april 
HH 43 God onze Heer zal 
ons uit de woestijn 
bevrijden (Cuando O 
Senhor) 
(HvaV 85) 

→ Psalm 126: met open 
monden vol verbazing zullen 
wij zingen, eindeloos.  

febr • 3, 10: 5de-6de

Veertigdagentijd

• 10 en volgende: Stille
Week

• 14 Witte Donderdag

• 15 Goede Vrijdag

• 16 Stille
Zaterdag/Paasnacht

• 17: 1ste van Pasen

• Vanaf 17: Paastijd

mei 
LB 282* Genesteld aan uw 
hart 

→ Hier wordt uw woord van 
kracht, hier leef ik uit uw 
hand, hier ben ik thuis 

• Bij het begin van de
kerkdienst

apr • 26 Hemelvaart



↓ 

Meer informatie

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.  
Heel ons leven

Het jaarthema is ontleend aan lied 876 uit het Liedboek: Heel ons leven, de gave van 

God. Dit vrolijke, swingende danklied is afkomstig uit Kameroen (Tout est fait pour la 

gloire de Dieu). De gekozen liederen gaan elk op eigen wijze over het leven met al 

zijn ups en downs, o.a. met drie psalmliederen.  

juni LB 195 Ere zij de Vader en 
de Zoon 

→ Lofprijzing op de Drie-ene 
God.  

• na de lezing van een psalm;

• na de schriftlezing(en);

apr • 5 Pinksteren

• 12 Trinitatis

• tijd van OGB

• tijd na Pinksteren:
zondagen van de
zomer

juli LB 266* Die ons schiep → terug naar de basis: U die 
ons schiep, houdt ons ook nu 
in de holte van uw hand.  

• avondlied

• zondagen van de
zomer

• vakantieperiode

augustus LB 850 Geen taal bij 
machte U te meten 

→ Vol verwondering over 
God de Schepper; bij Job 38-
42 

jun • zondagen van de
zomer

• vakantieperiode



Bundels
De liederen op het rooster komen behalve uit het Liedboek (2013) ook uit 
Hemelhoog (2015) en Weerklank (2016), drie actuele liedbundels. Het Liedboek 
is de liedbundel voor de pluriforme kerk. Hemelhoog, de opvolger van de 
Evangelische Liedbundel, richt zich vooral op de kerken van evangelische 
signatuur. Weerklank is bedoeld voor de meer behoudende protestantse 
kerken. Dit zijn de afkortingen: LB = Liedboek, GK = Gereformeerd Kerkboek, HH 

= Hemelhoog en WK= Weerklank.  

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 

https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liederen/#lvdmtoe
http://www.liedboekcompendium.nl/
https://www.eredienst.com/
http://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. Via de website van Hemelhoog zijn ook leadsheets 

verkrijgbaar.  

• http://www.liedboek.nl/uitgaven-home/liedboek-uitgaven (Liedboek; even

naar beneden scrollen)

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

(Gereformeerd Kerkboek)

• https://www.hemelhoog.nl/bestellen/?add-to-cart=12413 (Hemelhoog).

• www.weerklank.nl

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 zijn de liederen waarbij in het komende jaar een muziekbijlage 
verschijnt, gemarkeerd met een *. (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 Online-
programma bij elk van de bundels: 

• https://liedboek.liedbundels.nu/

• https://gereformeerdkerkboek.liedbundels.nu/

• https://hemelhoog.liedbundels.nu/

• Weerklank (liedbundels.nu)

https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liederen/#lvdm
https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liederen/#lvdmind
http://www.liedboek.nl/uitgaven-home/liedboek-uitgaven
https://www.eredienst.com/index.php/orgelboek-gezangen-kerkboek
https://www.hemelhoog.nl/bestellen/?add-to-cart=12413
http://www.weerklank.nl/
http://www.eredienst.com/
http://www.kerkliedwiki.nl/
https://liedboek.liedbundels.nu/
https://gereformeerdkerkboek.liedbundels.nu/
https://hemelhoog.liedbundels.nu/
https://weerklank.liedbundels.nu/site/nl/home/Default.aspx


Geluidsvoorbeelden 
• Voor liederen uit het Liedboek: www.liedboekompendium.nl (onderaan de

besprekingen)

• Overige liederen: www.kerkliedwiki.nl

Corona?
Hoe kan er in het komende jaar gezongen worden in de kerkdiensten? Door 
iedereen? Komen er toch nog weer adviezen om het zingen te beperken? In dat 

geval:

• Goede liedteksten kunnen vaak als gedicht gelezen worden;

• Is het een lied in beurtzang? Denk dan aan beurspraak;

• Er kan gezongen worden door een kleine groep (met inachtneming van
een aantal regels zoals 1,5 afstand, in zigzag-opstelling, en altijd goede
ventilatie1). Zo’n zanggroep of cantorij, al dan niet met
instrumentalisten, kan al heel snel een nieuw lied aan. Bovendien
dragen zij zo de lofzang door de tijd van beperkingen heen;

• Zie deze en andere suggesties de speciale handreiking Zingen en
gemeentezang in tijden van corona.2

Zie ook 
Een volledig overzicht van het liturgisch jaar 2021-2022 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.  

Broederweg 15 
8261 GS Kampen 
e. liturgie@gkv.nl
i. www.gkv.nl
facebook 

1 Zie de handreiking die in noot 2 wordt genoemd.  
2 Zie de handreiking:  https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/zingen-en-gemeentezang-in-tijden-van-corona/ 

http://www.liedboekompendium.nl/
http://www.kerkliedwiki.nl/
https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liturgisch-jaar/#jaaroverz
mailto:liturgie@gkv.nl
http://www.gkv.nl/
https://www.facebook.com/Steunpunt-Liturgie-111052607448636
https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/zingen-en-gemeentezang-in-tijden-van-corona/

