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Uitgave in samenwerking met Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Bij het samenstellen van deze bundel is zoveel mogelijk zorgvuldigheid betracht in het regelen van de 
rechten. Wie desondanks meent alsnog rechten te kunnen ontlenen aan de in deze bundel opgeno-
men liederen, kan contact opnemen met de uitgever.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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De liederenbundel is helemaal vernieuwd. Nieuwe liederen zijn toegevoegd, som-
mige zijn geschrapt. Veel liederen zijn nu voorzien van tegenstemmen om te zingen 
of te spelen, met als doel: zingen en muziek maken tot Zijn eer.
Tot nu toe is de bundel vooral gebruikt op de zomerkampen van de Jeugdbond Gere-
formeerde Gemeenten. We hopen echter dat de bundel zal worden gebruikt binnen 
de hele reformatorische gezindte. Gezin, kerk en school: dat zijn de plaatsen waar 
gezongen en muziek gemaakt wordt. Bij het schrijven van de liedbewerkingen heb-
ben de componisten steeds het musiceren in het gezin, op school, op de jeugdver-
eniging en op de zomerkampen voor ogen gehad.
De bundel biedt daarom veel verschillende soorten bewerkingen. Makkelijk te zin-
gen of te spelen tegenstemmen, maar ook moeilijkere partijen, zodat er voor elk 
wat wils te vinden is. Ook de uitdaging om een wat ingewikkeldere partij te probe-
ren hoort bij de mogelijkheden van deze bundel.
De verschillende componisten schrijven ieder in hun eigen stijl. Dat betekent dat 
je ook verschillende klankwerelden in de bundel zult tegenkomen. Niet alleen het 
voorspelbare is in de bundel aanwezig. Probeer ook het mooie te ontdekken van 
een bewerking die je in eerste instantie niet begrijpt. Sommige componisten heb-
ben aansluiting gezocht bij de tekst van het lied en als het ware de tekst uitgebeeld 
in begeleiding of tegenstem. Ontdek dat de stroom van levend water altijd van bo-
ven komt en dat je wakker geschud moet worden met een onregelmatig ritme om 
te ontwaken.
Wees creatief bij het musiceren. Een gevorderde klavierspeler zal van een driestem-
mige zetting makkelijk een ‘bredere’ zetting maken. Een creatieve pianist kan de 
zettingen als basis gebruiken voor een mooie pianistische begeleiding van het zin-
gen. Een eenvoudige zangstem is voor een beginnende instrumentalist vaak goed 
te spelen. Sommige zettingen kunnen worden gebruikt voor driestemmig koor. Er 
zijn instrumentale tegenstemmen die kunnen worden gezongen als ze worden ge-
octaveerd naar beneden. Ga hiermee aan de slag en probeer zoveel mogelijk din-
gen uit. Veel musiceervreugde toegewenst!

Een van de belangrijkste doelen bij het samenstellen van een nieuwe liedbundel is 
dat deze voor een zo groot mogelijke doelgroep bruikbaar is. Toch is dat juist ook 
de moeilijkheid, want het één sluit soms het ander uit. Dat betekent dat er in deze 
liedbundel keuzes zijn gemaakt bij het maken van de liedbewerkingen.
 
De zettingen zijn in eerste instantie gemaakt om op het orgel te worden ge-

speeld.
 De zettingen mochten niet te moeilijk worden en zijn daarom bijna allemaal 

driestemmig. Dat betekent dat de liederen open en dun zijn geharmoniseerd 
zodat deze ook geschikt zijn voor de beginnende klavierspeler.

Verantwoording
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 Bij veel liederen is een bovenstem gemaakt. Er is in de bundel een rijk geva-
rieerd aanbod aan tegenstemmen, zowel instrumentaal als vocaal. De moei-
lijkheidsgraad van deze tegenstemmen varieert. De vocale tegenstemmen zijn 
over het algemeen niet te moeilijk.

  Veel liederen zijn voorzien van gitaarakkoorden. Hier ligt echter een moeilijk 
punt. Eigenlijk moet je bij het maken van een liedbundel kiezen voor het or-
gel óf voor de gitaar. Voor de gitarist is de akkoorddichtheid van de organist 
te hoog. Vanuit pure gitaarakkoorden kan geen mooie liedzetting worden ge-
maakt. Het zwaartepunt ligt nu iets meer bij het orgel dan bij de gitaar.

  Bewust hebben we gekozen voor aansluiting van de gitaarakkoorden bij de 
liedzetting, zodat er samen kan worden gemusiceerd. Een bundel met aparte 
gitaarakkoorden, die dan vaak strijden met de liedzetting, was voor ons geen 
optie omdat we het samen musiceren voorrang hebben gegeven.

 Liederen met een melodie uit ons psalmboek hebben geen gitaarakkoorden, 
omdat we vinden dat deze melodieën daarvoor minder geschikt zijn.

  Alle liederen zijn voorzien van maatstrepen. De psalmen worden vaak zonder 
maatstrepen genoteerd. Omdat dit voor de instrumentale speler moeilijker is 
en minder houvast geeft bij het spelen, hebben we ervoor gekozen ook bij de 
psalmmelodieën maatstrepen te plaatsen. Een vaste maatsoort in één psalm 
is echter lastig, want de accenten wisselen sterk zodat veel maatwisselingen 
het gevolg zijn. We hebben aansluiting gezocht bij de bundel van de Neder-
landse Hervormde Kerk die in 1938 is verschenen. In deze bundel wordt op een 
goede manier de maat weergegeven. We hebben er wel voor gekozen om als 
‘slag’ de halve noot aan te houden. Dit is de reden dat bij de psalmmelodieën 
een 1 met een halve noot staat genoteerd als maatsoort.

 
Muziek is kiezen. Dat geldt zeker voor het samenstellen van een liedbundel. Waar-
om het ene lied wel en het andere niet? Waarom een bewerking op die manier en 
niet anders? Met deze verantwoording hebben we een kijkje gegeven in de ‘keu-
ken’ en hebben we onze keuzes gemotiveerd.
We hopen dat iedereen die de bundel gebruikt, zal zingen en musiceren vanuit het 
hart, vanuit ‘de volheid van het gemoed’, omdat het genadewerk van God bezon-
gen moet worden tot Zijn eer.

Aagtekerke, januari 2013 Jan Wisse
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In de twintigste eeuw werd de bijbel van Johann Sebastian Bach (1685 1750) terug-
gevonden. Bach had de gewoonte om aantekeningen te maken in de kantlijn van 
zijn bijbel. Bij een tekst uit 2 Kronieken 5 schreef hij: ‘Bij gewijde muziek is God ten 
allen tijde met Zijn genade tegenwoordig.’ Voor Bach lagen tekst en muziek altijd in 
elkaars verlengde. Muziek als uitbeelding van een boodschap is een gave.
Een hartelijk woord van dank aan de componisten die aan deze bundel meewerk-
ten: Henk C. de Gelder, Chiel Jan van Hofwegen, Hans Pors, Eric Quist, Roeland de 
Reuver, Mar van der Veer, Jan Wisse en Paul Wols. Zij hebben de boodschap heel 
creatief weten te verklanken.
In het bijzonder gaat onze dank uit naar Jan Wisse, die de eindredactie van alle zet-
tingen op zich heeft genomen.
Het is onze wens dat deze bundel bijdraagt aan de verheerlijking van God. 
Soli Deo Gloria.

Woerden, januari 2013 Dirk Jan Nijsink
 Jeugdwerkadviseur JBGG

Dankwoord
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tekst: H.F. Lyte (1793-1847)  - melodie: W.H. Monk (1823-1889)
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