In de Put - Uit de Put
Einde van de ballingschap

Liederen!

Een compleet pakket
voor de zeven zondagen van de

40-dagen-tijd plus Pasen

Bij een project horen ook altijd projectliederen.
Er worden daarom ook steeds mooie liederen gemaakt; daarbij wordt dan vaak ook een hele mooie
melodie gemaakt.
In de praktijk is mij gebleken dat aan een nieuwe
melodie vaak meer nadelen dan voordelen kleven,
immers het lied moet nog worden geleerd en niet elke gemeente is daar even bedreven in; tegelijk verdwijnt het lied en z’n melodie na het project heel
vaak in de prullenmand.
Projectliederen die inzetten bij een bekende en geliefde melodie, hebben minder last van dit probleem, al zal ook hier de tekst lang niet altijd bewaard blijven.

Inhoud van het pakket:
* Projectliederen
* Hoorspelen (DVD)
* Spiegelverhalen voor KND
* Kleurplaten
* Maskers
* Korte kindvriendelijke weergave bijbelverhaal
* eigen preken voor zes van de zeven zondagen
* idee voor een te vieren Poerim-Feest

€ 25,00 all in! (incl. verzending)

Het grote voordeel is echter: het lied is vanaf de
eerste zondag goed zingbaar!
Bij dit project heb ik een drietal liederen gemaakt:
- één lied om mee te beginnen; dit lied is gemaakt op de melodie: “Hoger dan de blauwe luchten”
- één lied voor het begin van het projectgedeelte in de dienst, op de melodie van liedboek Gez. 461
- één lied voor de afsluiting van het projectgedeelte in de dienst, op de mel.: “Samen in de naam van Jezus”
Van dit laatste lied wordt elke zondag het refrein gezongen plus een couplet voor die zondag; het refr. gaat als volgt:
Veertig dagen lijkt het donker, als een put zo zwart, zo diep / dat je welhaast zou vergeten, waartoe God de mensen schiep.
Nahum, Esther, Jeremia, Nehemia, Daniël, / en Jesaja spreken, zingen, van bevrijding en herstel. [bekijk]

Terug naar eerste pagina? Klik hier!

© Ds. Richard Slaar, Geref. Kerk Onstwedde (PKN)

