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Maandag 1 december 2008

Waarom zingen/aanbidden?
Zingen doen we niet zomaar om de tijd te vullen. Er is een reden voor:
• God heeft ons ervoor ‘apart gezet’ (1 Petrus 2:9-10). ‘Heilig’ kan uitgelegd
worden als ‘speciale opdracht’.
• Grote gebod (Matt 22:37). God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf.
Waarden
God aanbidden kan op veel manieren. Een paar kernwoorden die centraal staan in
de keuze van liederen:
• Nederig (proskuneo één van de Griekse woorden die vaak vertaald wordt
met ‘aanbidding’). Prediker 5:1.
• Persoonlijk. Boven elke(!) psalm staat ‘Tehilla’, wat ‘lofzegging’ betekent.
Bij God mag alles ter sprake komen.
• Intiem. God noemt ons geen slaven maar vrienden en kinderen. Daar
spreekt iets intiems uit. In onze aanbidding willen we die intimiteit
beantwoorden. Bijvoorbeeld door God rechtstreeks aan te spreken (‘U’ ipv
‘Hij’).
Liederen
Een aantal praktische tips voor het kiezen en gebruiken van liederen.
• Sommige liederen die goed werken in de grote groep (met muziekteam)
werken niet in de kleine groep (met alleen piano/gitaar).
o Toonhoogte -> zing liederen ‘een toontje lager’.
o Beurtzang -> pas op!
o ‘Grote’ of ‘feestelijke’ liederen vaak minder goed (eenvoudig is beter
dan ingewikkeld).
• Kies zelf in elk geval een aantal liederen.
o Liederen die je zelf in elk geval goed kent (en dus goed kan leiden).
o Kies breed (mix van oud/nieuw, bekend/onbekend, bundels).
o Gebruik liederen waarvan het refrein terug komt, dat zingt lekker.
o ‘Ieder heeft iets’ (1 Kor 14:26), maar zorg voor een richting.
• Werk met een blokje liederen (zonder onderbreking)
o Toonsoort
o Tempo
o Thema
Begeleiden
Nog een paar punten over het begeleiden.
• Pas op met lange intro’s / tussenspellen en veel herhalingen.
• Zorg voor een goed tempo.
• Voor gitaristen geldt:
o Gebruik een capo (liefst: knijp-capo).
o Vooral goed het ritme spelen.
o Speel met een gitaar-band om (zodat je ook staande kunt spelen).
• Voor pianisten geldt:
o Speel niet te hard (liever eenvoudig).
o Speel liever van akkoorden dan van noten.
• Overige punten:
o Zorg dat de mensen jou goed kunnen horen zingen.
o Zoek naar manieren om het zingen fris te houden.

