
'Weerklank':
een tonfessionele' bu ndel
D. Sanderman, ds A. Schroten

Op 21 apriljl. werd in de St. Joriskerk te Amersfoort een nieuw liedboek
gepresenteerd:'Weerklank; instemmen met het Woord in psalm en lied'.
Een eerste exemplaar werd overhandigd aan ds. N. de Boo, als afgevaar-
digde van de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gerefor-
meerd Beraad. ls er dan behoefte aan nóg een bundel? Organist Dick San-
derman en ds. A. Schroten vertellen over de inhoud van deze bundel en

Gezangen

het belang eÍvan voor de kerk.

De bundel is afkomstig'uit de kring
van de Gereformeerde Bond'en daar
werd zeker behoefte aan een nieuwe
bundel gevoeld. Veel gemeenten zon-
gen tot voor kort t zondags uitsluitend
de psalmen in de Oude Berijming van
1773.Maar in de laatste decennia mer-
ken we een verruiming in de gemeen-
tezang, doordat steeds meer gemeen-
ten er naar verlangen om in de
eredienst ook het nieuwtestamenti-
sche heil te bezingen. In de praktijk
stuitten veelgemeenten daarbij op het
gemis van een liedboek waaruit men
bnbekommerd' zou kunnen zingen.
Veel gemeenten aanvaarden namelijk
liever geen liedboek waarin naast goe-
de gezangen ook minder geschikt ge-
achte gezangen staan. Zo ontstond
een verlangen naar êen gewogen se-
lectíe liedereni Omdat zo'n selectie dus
niet voorhanden bleek, was menig ker-
kenraad met deze vraag verlegen.
Waar vind je eredienstwaardige liede-
ren? En hoe selecteer je die? Plaatsel'rj-
ke kerkenraden bleken heel verschil-
lend met deze vragen om te gaan en
kozen voor heel diverse bundels, of
voor heel diverse selectiel'rjsten (met
alle auteursrechtelijke vragen van
dien). Met als negatief gevolg dat de
eenheid in het zingen verloren ging,
want een ieder ging z'n eigen weg en
deed wat goed leek in eigen oog.

Redactie
Om aldeze redenen werd een redactie
gevormd, bestaande uit de predikan-
ten A. Baas, W. J. Bakker, W.J. Dekker
E.K. Foppen, P. Nobel, A. Schroten,
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J.A.W. Verhoeven, A. Visser, de organis-
ten Rien Donkersloot en Dick Sander-
man, leerkracht G. Klink-van Reenen en
neerlandicus dr. H. van'tVeld. Zij stelde
zich tot doel om een verzameling'ere-
dienstwaardige psalmen en gezangen'
bijeen te brengen, om daarmee de ge-
reformeerde eredienst te dienen. Na
ruim tweejaarwerken kon dit liedboek
aan de kerk worden aangeboden.

Psalmen
'Weerklank'opent met alle 150 psal-
men op de Geneefse melodie. Hiervan
zijn 57 psalmen afkomstig uit de nieu-
we berijming van1967, terwijl 86 psal-
men zijn overgenomen uit het'Gere-
formeerd Kerkboek' van 1986. Enkele
recente psalmber'rjmingen comple-
menteren het psalter. Hoewel in grote
lijn de samenstelling van het'Gerefor-
meerd Kerkboek' gevolgd wordt, heeft
het psalter hierdoor het karakter van
een compilatie. Dat is een bewuste
keuze, waarbij de verstaanbaarheid
van de psalmen het belangr'rjkste uit-
gangspunt was. Juist om'het primaat
van de psalmen'te kunnen uitdragen,
moet de taalvan de psalmen toegan-
kelijk zijn. Daartoe is bij 26 psalmen,
als a-psalm, een tweede versie toege-
voegd op een alternatieve melodie.
Dit gebeurde vooral bij de onbeken-
dere psalmen (7, 11, 13, 59, etc.), om
deze als het ware opnieuw aan de ge-
meente terug te geven. Maar het ge-
beurde ook bij sommige bekende
psalmen (51 en 130), om ter afwisse-
ling hun bekende inhoud met nieuwe
aandacht te kunnen zingen.

Na de psalmen volgen 618 gezangen,
bijeengebracht in verschillende ru-
brieken. Na 101 Bijbelliederen, waarin
het'instemmen met het Woord' heel
letterlijk tot uitdrukking wordt ge-
bracht, volgen er '125 liederen bij het
kerkelijk jaar. Vervolgens 46 liederen
over'Kerk en Koninkrijk'en 83 liederen
bij l iturgische momenten en bijzon-
dere dagen. Daarna volgen liederen
over geloven en belijden. De 52 Cate-
chismusliederen van dr. Van't Veld zijn
hierin integraal overgenomen. Ten-
slotte volgen erzo'n 100 liederen in de
rubrieken lof, gebed en toewijding,
schuldbelijdenis en vergeving, zorg en
verdriet en liederen bij de morgen en
de avond. De bundel besluit met zo'n
100 kinderliederen.

Selectie
Deze liederen zijn bijeengezocht uit
meer dan dertig bundels: van de her-
vormde bundel van 1938 tot de bun-
del'Opwekking' en van de'Evangeli-
sche Liedbundel'tot aan liederen van
A.F. Troost. Ook uit het'Liedboek voor
de kerken'(1973) en het'Liedboek, zin-
gen en bidden in huis en kerk'(2013)
zijn veel liederen overgenomen: voor-
al de liederen'uit de schat van de kerk
der eeuwenl B'rj het selecteren han-
teerden wij steeds vier criteria:'de in-
houd stemt overeen met Gods open-
baring in de BUbeli'de inhoud stemt
overeen met de gereformeerde belij-
denis'(= de confessio!), de tekst van de
liederen is van goede kwaliteit'en 'het

lied past muzikaal binnen de gerefor-
meerde liturgieiWat dat laatste betreft
zochten wij dus bewust naar het strofi-
sche kerklied, dat geschikt is voor be-
geleiding met een orgel of piano. Kort
gezegd zochten wij dus liederen die



passen bij de gereformeerde belijde-
nis en de gereformeerde l i turgie.

Confessioneel
Graag was een afvaardiging van de sy-
node van de Protestantse Kerk in Ne-
derland op 21 apri l  b i j  de presentat ie
van'Weerklank'  in Amersfoort  aanwe-
zig geweest, maar door het samenval-
len met de synodevergadering over
'Kerk2025'was dat uiteraard niet mo-
gelijk. Daarom zijn wij op vrijdag 22
apri l  naar Lunteren gegaan en hebben
daar 'Weerk lank 'aan de  synode aan-
geboden. Met di t  l iedboek wi l len we
nameli jk geen eigen wensen real ise-
ren, maar de kerk dienen! Op de sy-
node hebben we'Weerklank'  inhoude-
l i jk getypeerd als 'Christocentr isch en
confessioneeli Juist vanwege déze ty-
pering verwachtten wij een breder be-
reik dan al leen de gemeenten van de
Gereformeerde Bond. Wij kunnen ons
voorstellen dat voor meerdere confes-
sionele gemeenten 'Weerklank'  een
geschikte opvolger zou kunnen zi jn
voor de hervormde bundel 1938,
waarvan het taalkleed als gedateerd
ervaren kan worden. Het is dan goed
om te weten dat er speciaal voor
'Weerklank' veel geliefde liederen uit
1938 zijn hertaald, om hun diepe in-
houd weer verstaanbaar aan te bie-
den. Ook gemeenten die zich bezin-
nen op een opvolger voor het l iedboek
van 1973, zouden zich op 'Weerklank'

kunnen oriënteren. Want hierin wor-
den de klassieke kerkliederen gebo-
den, plus hedendaagse l iederen die
zich daar als kerkl ied goed mee ver-
houden. Inmiddels ontvangen we
breed reacties van gemeenten die in-
teresse hebben. Ook vanuit  de Christe-
lijke Gereformeerde Kerken merken
we belangstel l ing. Zo zou'Weerklank'
een nieuwe geestel i jke eenheid kun-
nen vormen. Dat is ons gebed en hoge
ideaal:  dat we binnen Christus'  kerk
weer samenstemmen in de eer aan
Hem!

'Wee rkla nk' wordt u itgegeven d oor
Boekencentrum in Zoetermeer. De
eenstemmige bundel (€ 27,50) is nu te
koop in de boekhandel.ln september
verschij nt de begelei di ng sbu nd el
(€ 195,--). Begin volgend jaar wordt de
bu n del di g itaa I o ntsl oten.
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onze Confessionele vereniging. Om
de bijzondere Leerstoel te kunnen
blijven bekostigen is er rond de
€ 18.000,- nodig per jaar.
We hopen dan ook dat een groot
deelvan di t  benodigde bedrag via
giften en donaties binnen komt. Via
dit schrijven wil ik aan kerkelijke
gemeenten vragen één of meerdere
collecten per jaar voor dit doel te
houden. Het is echt nodig want de
bodem van ons fonds begint zicht-
baar te worden.
Doet u ook mee als particulier,
kerkenraad of gemeente?
We zien uw bijdrage gaarne tege-
moet.

PieterWijnen
Pe n n i n g m ee ste r Lee r stoe I e nfo n d s
I BAM: N L23l NG80006s97934

God belooft offË geen

dagen zonder pijn,

gelach

en zon

Bericht van het Leerstoelenfonds.
Hierbij een overzicht van de
opbrengsten in het eerste kwar-
taal (giften en incasso's) voor het
Leerstoelenfonds van de Confes-
sionele Vereniging.
Aan particuliere giften en incasso
kwam binnen een bedrag van
€568,50,- Van de Herv. Gemeente
te ler. een bedrag van € 342,69 en
van de PKN gemeente te Br. een
bedrag van €158,90. En van de
Confessionele kring Friesland nog
eens € 100,-. Totaal dus; € 1 170,09.
We zijn dankbaar voor alle gelden
die binnen komen. Al le gevers
heel hartelijk bedankt.
Regelmatig lezen we over de
activiteiten van prof. dr. E. van 't

Slot aan de Rijks Universiteit van
Groningen t.b.v. studenten en

Ma ft ons

troost

en licht
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Leerstoelenfonds
Confessionele Veren i g i n g
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