'Weerklank':
eentonfessionele'
bundel
D.Sanderman,
ds A. Schroten

Op 21 apriljl. werd in de St.Joriskerkte Amersfoorteen nieuw liedboek
gepresenteerd:'Weerklank;
instemmenmet het Woordin psalmen lied'.
Eeneersteexemplaarwerd overhandigdaan ds. N. de Boo,als afgevaardigde van de Confessionele
Verenigingen het ConfessioneelGereformeerdBeraad.ls er dan behoefteaannóg eenbundel?OrganistDickSan- Gezangen
dermanen ds. A. Schrotenvertellenover de inhoud van dezebundel en Na de psalmenvolgen618 gezangen,
het belang eÍvan voor de kerk.

De bundel is afkomstig'uitde kring J.A.W.
Verhoeven,A.Visser,de organisvan de Gereformeerde
Bond'en daar ten RienDonkerslooten Dick Sanderwerd zeker behoefteaan een nieuwe man,leerkracht
G.Klink-van
Reenen
en
bundel gevoeld.Veelgemeentenzon- neerlandicus
dr.H.van'tVeld.Zijstelde
gen tot voor kort t zondagsuitsluitend zichtot doel om een verzameling'erepsalmenen gezangen'
de psalmenin de OudeBerijmingvan dienstwaardige
1773.Maarin de laatstedecenniamer- bijeente brengen,om daarmeede gekenwe een verruimingin de gemeen- reformeerdeeredienstte dienen. Na
tezang,doordatsteedsmeergemeen- ruimtweejaarwerkenkon dit liedboek
ten er naar verlangen om in de aande kerkwordenaangeboden.
eredienst ook het nieuwtestamentische heil te bezingen.In de praktijk Psalmen
stuittenveelgemeentendaarbijop het 'Weerklank'opentmet alle 150 psalgemisvan een liedboekwaaruitmen men op de Geneefse
melodie.Hiervan
bnbekommerd'zou kunnen zingen. zijn 57 psalmenafkomstiguit de nieuVeelgemeentenaanvaardennamelijk we berijmingvan1967,terwijl 86 psallievergeenliedboekwaarinnaastgoe- men zijn overgenomenuit het'Gerede gezangenook mindergeschiktge- formeerd Kerkboek'van 1986.Enkele
achte gezangen staan. Zo ontstond recente psalmber'rjmingencompleeen verlangennaarêen gewogense- menterenhet psalter.Hoewelin grote
lectíeliedereniOmdatzo'nselectiedus lijn de samenstelling
van het'Gerefornietvoorhandenbleek,wasmenigker- meerdKerkboek'gevolgdwordt, heeft
kenraad met deze vraag verlegen. het psalterhierdoor het karaktervan
Waarvind je eredienstwaardige
liede- een compilatie.Dat is een bewuste
ren?En hoe selecteerje die?Plaatsel'rj- keuze, waarbij de verstaanbaarheid
ke kerkenradenbleken heel verschil- van de psalmenhet belangr'rjkste
uitlend met deze vragenom te gaan en gangspuntwas.Juistom'het primaat
kozen voor heel diverse bundels,of van de psalmen'tekunnenuitdragen,
(met moet de taalvande psalmentoeganvoor heel diverseselectiel'rjsten
alle auteursrechtelijkevragen van kelijk zijn. Daartoeis bij 26 psalmen,
dien). Met als negatiefgevolg dat de als a-psalm,een tweede versietoegeeenheidin het zingenverlorenging, voegd op een alternatievemelodie.
want een iederging z'n eigenweg en Dit gebeurdevooral bij de onbekendeedwat goed leekin eigenoog.
dere psalmen(7, 11, 13, 59,etc.),om
dezealshet wareopnieuwaande geRedactie
meenteterug te geven.Maar het geOm aldezeredenenwerd een redactie beurde ook bij sommige bekende
gevormd,bestaandeuit de predikan- psalmen(51 en 130),om ter afwisseten A. Baas,W. J. Bakker,W.J.Dekker ling hun bekendeinhoudmet nieuwe
E.K. Foppen, P. Nobel, A. Schroten, aandachtte kunnenzingen.
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bijeengebrachtin verschillenderubrieken.Na 101 Bijbelliederen,
waarin
het'instemmenmet het Woord'heel
letterlijk tot uitdrukking wordt ge'125
liederenbij het
bracht,volgen er
kerkelijkjaar. Vervolgens46 liederen
over'Kerken Koninkrijk'en
83 liederen
bij liturgischemomenten en bijzondere dagen. Daarnavolgen liederen
over gelovenen belijden.De 52 Catechismusliederen
van dr.Van'tVeldzijn
hierin integraal overgenomen.Tenslottevolgenerzo'n100liederenin de
rubrieken lof, gebed en toewijding,
schuldbelijdenis
en vergeving,
zorgen
verdrieten liederenbij de morgen en
de avond.De bundel besluit met zo'n
100kinderliederen.

Selectie
Deze liederen zijn bijeengezochtuit
meerdan dertig bundels:van de hervormdebundelvan 1938tot de bundel'Opwekking'en van de'EvangelischeLiedbundel'totaan liederenvan
A.F.Troost.Ook uit het'Liedboekvoor
de kerken'(1973)
en het'Liedboek,
zingen en biddenin huisen kerk'(2013
zijn veel liederenovergenomen:vooral de liederen'uitde schatvan de kerk
der eeuwenl B'rjhet selecterenhanteerdenwij steedsvier criteria:'deinhoud stemt overeenmet Gods openbaring in de BUbeli'deinhoud stemt
overeenmet de gereformeerdebelijdenis'(=de confessio!),
de tekstvan de
liederenisvan goedekwaliteit'en'het
lied past muzikaalbinnende gereformeerdeliturgieiWatdat laatstebetreft
zochtenwij dus bewustnaarhet strofischekerklied,dat geschiktis voor begeleidingmet een orgel of piano.Kort
gezegdzochtenwij dus liederendie

passenbij de gereformeerde
belijdenisen de gereformeerde
liturgie.
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Confessioneel
Graagwaseenafvaardiging
vande synode van de Protestantse
Kerkin Nederlandop 21 aprilbij de presentatie
van'Weerklank'
in Amersfoort
aanwezig geweest,maardoor het samenvallen met de synodevergadering
over
'Kerk2025'was
dat uiteraardniet mogelijk.Daaromzijn wij op vrijdag22
gegaanen hebben
aprilnaarLunteren
d a a r ' W e e r k l a n k ' adaen s y n o d ea a n geboden.Met dit liedboekwillenwe
namelijkgeen eigenwensenrealiseren,maarde kerkdienen! Op de synodehebbenwe'Weerklank'
inhoudelijk getypeerdals'Christocentrisch
en
confessioneeli
Juistvanwegedézetyperingverwachttenwij eenbrederbereikdan alleende gemeentenvan de
Gereformeerde
Bond.Wij kunnenons
voorstellen
dat voor meerdereconfessionelegemeenten'Weerklank'
een
geschikteopvolgerzou kunnenzijn
voor de hervormde bundel 1938,
waarvanhet taalkleedals gedateerd
ervarenkan worden.Het is dan goed
om te weten dat er speciaalvoor
'Weerklank'
veel geliefdeliederenuit
1938 zijn hertaald,om hun diepe inhoud weer verstaanbaar
aan te bieden. Ook gemeentendie zich bezinnenop eenopvolgervoorhetliedboek
van 1973,zoudenzich op 'Weerklank'
kunnenoriënteren.Want hierinworden de klassiekekerkliederengeboden, plus hedendaagse
liederendie
zich daarals kerkliedgoed mee verhouden. Inmiddelsontvangenwe
breedreactiesvan gemeentendie interesse
hebben.Ookvanuitde Christelijke GereformeerdeKerken merken
we belangstelling.
Zo zou'Weerklank'
een nieuwegeestelijke
eenheidkunnenvormen.Datisonsgebeden hoge
ideaal:dat we binnen Christus'
kerk
weer samenstemmen
in de eer aan
Hem!
'Weerklank' wordt itgegeven
u
door
Boekencentrum
in Zoetermeer.
De
eenstemmige
bundel(€27,50)is nu te
koopin de boekhandel.ln
september
verschij
nt de begelei
dingsbundel
(€ 195,--).
Beginvolgendjaar wordtde
bundeldigitaaI o ntsloten.
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Leerstoelenfonds
Confessionele
Verenig i ng
Berichtvan het Leerstoelenfonds.
Hierbijeen overzichtvan de
opbrengstenin het eerstekwartaal (giften en incasso's)
voor het
Leerstoelenfonds
van de ConfessioneleVereniging.
giftenen incasso
Aan particuliere
kwambinneneen bedragvan
€568,50,-Vande Herv.Gemeente
te ler.een bedragvan € 342,69en
van de PKNgemeentete Br.een
bedragvan€158,90.Envan de
Confessionele
kringFriesland
nog
eens€ 100,-.Totaaldus;€ 1170,09.
We zijn dankbaarvoor allegelden
die binnenkomen.Allegevers
heelhartelijkbedankt.
Regelmatiglezenwe overde
activiteitenvan prof.dr. E.van 't
Slotaande RijksUniversiteit
van
Groningent.b.v.studentenen

onzeConfessionele
vereniging.Om
de bijzondereLeerstoelte kunnen
blijvenbekostigenis er rond de
€ 18.000,nodig perjaar.
We hopendan ook dat een groot
deelvandit benodigdebedragvia
giftenen donatiesbinnenkomt.Via
dit schrijvenwil ik aan kerkelijke
gemeentenvragenéén of meerdere
collectenperjaar voor dit doel te
houden.Het is echt nodig want de
bodemvan onsfonds begintzichtbaarte worden.
Doet u ook meeals particulier,
kerkenraad
of gemeente?
We zien uw bijdragegaarnetegemoet.
PieterWijnen
Penningm eester LeerstoeIenfonds
IBAM:NL23lNG80006s97934
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