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september 
LB 118a ´Mijn God zijt Gij, 
U wil ik danken´ 
 

• Oeroude tekst, nieuwe 
melodie; 

• Om samen te zingen (of te 
spreken) aan het begin van 
het nieuwe seizoen en met 
corona nog steeds op het 
netvlies  

 

Juli • 19-27 Vredesweek 

 

oktober LB 647 ‘Voor mensen die 
naamloos’ 

• Bij het begin van de dienst,  
Bijvoorbeeld op 
Michazondag 

 

Sept • Michazondag 

• 31 Hervormingsdag 

• 25 Dag van de Stilte 

• 31 oktober 1ste zo van 
de voleinding 

 

november HH 130 ‘Geen windvlaag 
van buiten’ 
 
 
 

• Nieuw leven 

• Alvast met oog op Advent 
en Kerst  

 

Sept • 1 Allerheiligen 

• 4 Dankdag 

• 8,15,22: 2de-4de zondag 
van de voleinding (22: 
laatste zo kerk. jaar) 

• 2: 1ste van Advent 
 

december LB 511 ‘Door goede 
machten’   

• Oud en Nieuw met 
Bonhoeffer: over de oude 
pijn en de nieuwe dag. 

• Als gebed te zingen (of te 
lezen) met oog op de 
jaarwisseling 

 

Nov • 6,13,20: 2ste-4de van 
Advent 

• 25 Kerst 

• 27 Zondag na Kerst  

• 31 Oudjaar 

 

januari 
GK 194 ‘Laat mij 
beschikbaar zijn, zoals 
Maria’ 
 
 
 
 

• Rolmodellen van lang 
geleden voor het leven nu: 
Kerst vieren vernieuwt het 
leven. 

• Te zingen (of te zeggen) als 
gebed, bijvoorbeeld in 
combinatie met de 
schriftlezing  

 

Nov • 1 Naamgeving 

• 3 Epifanie  

• 10 Doop van de Heer 

• 17-24 Week van Gebed 

 

februari 
LB 406 c ‘Holy, holy, holy’/ 
‘Heilig, heilig, heilig’ 

• Door een profeet van 
langgeleden gehoord en 
opgetekend, sindsdien door 
de kerk wereldwijd 
gezongen  

 

Jan • 17 Aswoensdag 

• 21,28: 1ste-2de 40dagen 

 

maart 
HH 203 ‘In de Via 
Dolorosa’ 

• Dood als voorwaarde voor 
nieuw leven 

• Een nieuw lied in 
verbinding met de oude 
kerk  

 

Jan • 7,14,21,28: 3de- 6de 
Veertigdagentijd 

• 28: Palmzondag 

• 10: Biddag 

• 29: begin Stille Week 
 

april 
GK 204 ‘Mijn verlosser 
hangt aan ’t kruis’ 
 

• Oud lied, nieuwe tekst (al is 
dat aan de eerste regel nog 
niet te zien)  

 

Mrt • Stille Week 

• 1 Witte Donderdag 

•  2 Goede Vrijdag 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

❖ Corona-proof? 
Op het moment dat dit rooster wordt gemaakt en verspreid kan er in verband 
met corona amper gezongen worden. En hoelang die situatie blijft bestaan is 
voorlopig afwachten. Toch is een Lied van de Maand niet zinloos, want er kan 
met een lied meer dan ‘samen zingen’: 

• Goede liedteksten kunnen vaak als gedicht gelezen worden; 
• Is het een lied in beurtzang? Denk dan aan beurspraak; 

 •  3 Stille 
Zaterdag/Paasnacht 

• 4: 1ste van Pasen 

• Vanaf 4: Paastijd 
 

mei 
LB 351 ‘In U zijn wij 
begrepen’ 

• Nieuw leven met Christus 
 

Mrt • 13 Hemelvaart 

• 23 Pinksteren 

• 30 Trinitatis 

• tijd van OGB 
 

juni 
HH 386 ‘Wil je opstaan en 
mij volgen’ 

• Nieuw leven: hou het vol! 
 

Mei • tijd na Pinksteren: 
zondagen van de 
zomer 

 

juli  
LB 154b ‘Heel de 
schepping, prijs de Heer’ 

• Een oud en bijna vergeten 
lied, met een actuele 
inhoud 

 

Mei • zondagen van de 
zomer 

• vakantieperiode 

augustus LB 98a ‘Zing een nieuw 
lied voor God, de Here’ 
(canon) 

• Zing een nieuw lied, een 
eeuwenoude oproep als 
een altijd doorgaand 
appel (een daarom: een 
canon).  

Juli • zondagen van de 
zomer 

• vakantieperiode 



• 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 

 

❖ Oud en Nieuw 
Bij ‘Oud en Nieuw’ denk je allereerst aan de jaarwisseling. Inderdaad, op het 
rooster staat een lied voor die gelegenheid; als afsluiting het jaar van 75 jaar 
bevrijding is dat ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ van Dietrich 
Bonhoeffer (want in 2020 wordt ook het 75ste sterfjaar van deze grote 
theoloog herdacht).  
Maar Oud en Nieuw is meer dan de jaarwisseling. Het kan ook gaan om een 
oude tekst met een nieuwe melodie. Of een sinds lang vertrouwd lied met 
een nieuwe vertaling. Denk ook aan de oeroude oproep een nieuw lied te 
zingen. En denk aan de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ mens. Het komt allemaal terug 
in dit rooster.  

 

❖ Liedboek, Geref. Kerkboek, Hemelhoog 
De liederen op het rooster komen uit het Liedboek (2013), het Gereformeerd 
Kerkboek (2017) en Hemelhoog (2015), drie actuele liedbundels. Liedboek en 
Gereformeerd Kerkboek bieden samen het basisrepertoire voor de GKv. Dit 
jaar komt daar de bundel Hemelhoog bij, de opvolger van de Evangelische 
Liedbundel.  Dit zijn de afkortingen: LB = Liedboek, GK = Gereformeerd 
Kerkboek en HH = Hemelhoog.  

 

❖ Opzet  
De liederen volgen o.a. de gang van het liturgisch jaar. In dit verband is het 
ook goed om naar de eerdere jaarroosters te kijken. Samen geven de roosters 
Lied van de Maand een handig overzicht met oog op het liturgisch jaar en 
andere speciale gelegenheden en gebeurtenissen.  
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 met oog 
hierop geordend zijn.  

 

 
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/ 

https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liederen/#lvdm
https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liederen/#lvdmind
https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/zingen-en-gemeentezang-in-tijden-van-corona/


❖ Liturgisch gebruik 
In de tweede kolom staat, onder de typering van de inhoud, regelmatig 
vermeld hoe het lied in de liturgie gebruikt kan/zou kunnen worden.  

 

❖ 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. Via de nieuwsbrief van het Steunpunt Liturgie worden 
deze korte toelichtingen steeds bekend gemaakt. Ook de korte toelichtingen 
van eerdere jaren zijn daar te vinden.  
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 begeleidingsbundels bij 
Liedboek, Geref. Kerkboek en de muziekeditie van Hemelhoog (met 
akkoordsymbolen). Informatie over deze bundels: 
http://www.liedboek.nl/uitgaven-home/liedboek-uitgaven (Liedboek; even 
naar beneden scrollen), https://www.eredienst.com/index.php/orgelboek-
gezangen-kerkboek (Gereformeerd Kerkboek) en 
https://www.hemelhoog.nl/bestellen/?add-to-cart=12413 (Hemelhoog).  
In EREdienst is regelmatig een muziekbijlage opgenomen met daarin een 
bewerking van het Lied van de Maand. Zie ook www.eredienst.com. 
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/ 

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


 

❖ Geluidsvoorbeelden 
 
LB 118a ´Mijn God zijt Gij, U wil ik 
danken´ 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/118a-mijn-god-zijt-
gij-u-wil-ik-danken-9_8_9 

 
LB 647 ‘Voor mensen die naamloos’ https://www.liedboekcompendium.nl/lied/647-voor-mensen-

die-naamloos-6_0_9 

 
HH 130 ‘Geen windvlaag van buiten’ https://kerkliedwiki.nl/Geen_windvlaag_van_buiten (Engelse 

versie)  

 
LB 511 ‘Door goede machten’  https://www.liedboekcompendium.nl/lied/511-door-goede-

machten-trouw-en-stil-omgeven-4_7_9 

 
GK 194 ‘Laat mij beschikbaar zijn, zoals 
Maria’ 

https://kerkliedwiki.nl/Laat_mij_beschikbaar_zijn,_zoals_Mariaa 

 
 

LB 406 c ‘Holy, holy, holy Lord’/’Heilig, 
heilig, heilig’ 

NB: op YouTube zingt John Bell een ander lied!  
 
 

HH 203 ‘Via Dolorosa’ https://kerkliedwiki.nl/Langs_de_Via_Dolorosa 

 
GK 204 ‘Mijn verlosser hangt aan ’t kruis’ Bekende melodie  

 
L B 351 ‘In U zijn wij begrepen’ https://kerkliedwiki.nl/In_U_zijn_wij_begrepen 

 
HH 386 ‘Wil je opstaan en mij volgen’ https://www.youtube.com/watch?v=1EOmW1_gJwY (Engelse 

versie) 

 
LB 154b ‘Heel de schepping, prijs de Heer’ https://www.liedboekcompendium.nl/lied/154b-heel-de-

schepping-prijs-de-heer-1_0_2_2 

 
LB 98a ‘Zing een nieuw lied voor God, de 
Here’ 

Canon, gebaseerd op de Geneefse melodie van Psalm 90; 
geen geluidsvoorbeeld beschikbaar.  
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