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Beste lezer / zanger / dirigent, 

De Asaf blijft bestaan ! 

In de vorige Asaf was aangegeven dat die uitgave de laatste zou 
zijn als papieren uitgave. Vanaf dit nummer 
met de Asaf, alleen verschijnt de Asaf vanaf nu als digitale 
uitgave. Het was de bedoeling om door te gaan met een 
nieuwsbrief, maar door de reacties die we hebben ontvangen is 
gekozen voor deze oplossing. 
Het is een contactorgaan van de BZGG en dus voor, maar ook 
door de koren. Heeft u iets of een idee voor de vulling van de 
Asaf? Dan graag uw reactie naar pr@bzgg.nl
manier kan het voortbestaan gegarandeerd blijven. We zijn 
benieuwd. Alvast bedankt voor jullie inbreng.

 

Verhef Gij over ons het licht

Uws aanschijns, o HEERE !

VOORWOORD 

NUMMER 220 

was aangegeven dat die uitgave de laatste zou 
ieren uitgave. Vanaf dit nummer gaan we wel verder 

met de Asaf, alleen verschijnt de Asaf vanaf nu als digitale 
uitgave. Het was de bedoeling om door te gaan met een 

ies die we hebben ontvangen is 

Het is een contactorgaan van de BZGG en dus voor, maar ook 
door de koren. Heeft u iets of een idee voor de vulling van de 

pr@bzgg.nl. Alleen op die 
manier kan het voortbestaan gegarandeerd blijven. We zijn 

vast bedankt voor jullie inbreng. 

Verhef Gij over ons het licht 

Uws aanschijns, o HEERE ! 
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In deze uitgave weer de bekende rubrieken, maar ook staan er 
nieuwe rubrieken in. Bijvoorbeeld: “Uit de oude doos”. Hier kunt u 
lezen en zien hoe men vanaf het begin van het contactorgaan de 
koren van informatie voorziet. We plaatsen ook weer een puzzel. 
Omdat er ook kinder- en jeugdkoren zijn aangesloten bij de BZGG
staat er vanaf deze uitgave ook voor hen iets in de Asaf.

Wij wensen u / jou veel lees-, puzzel- en doe

Cees Zwaal / PR

 

 

Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns,
o HEERE! 

"Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
 Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns,
 o HEERE!"                                             

Bijna nooit is de nood voor David zo groot geweest
als nu hij deze vierde psalm heeft gedicht. De
meeste verklaarders zijn van mening dat Psalm 
ontstaan is bij Mahanaïm. Daar was David heen
gevlucht in het Overjordaanse. Gevlucht voor
Absalom, zijn eigen kind. Dat is bang, dat is
benauwd. Toch was het voor David zo’n slechte
tijd nog niet. Hij had ook tijden in zijn leven gehad,
dat hij niet voor Absalom, maar voor God op de
vlucht was. Dat is veel erger. Nee, Psalm 3 en 4, die ons een blik 
gunnen in het hart van David bij Mahanaïm, leren ons dat het hem 
goed is, verdrukt te zijn geweest. Maar niet allen in het leger van
 

Colofon 

De Asaf is het Bondsorgaan van de Bond van Zangverenigingen 
der Gereformeerde Gemeenten. Het blad wordt gratis verstrekt 
aan leden en dirigenten van koren die bij de BZGG zijn 
aangesloten. 

Artikelen mogen alleen overgenomen worden na schriftelijke 
toestemming van de redactie. Bij publicatie dient men de bron, 
datum en naam van de auteur te vermelden.

De redactie wordt gevormd door het bestuur van de BZGG.
Hoofdredacteur is: 
Cees Zwaal / PR-coördinator BZGG / pr@bzgg.nl

MEDITATIE 
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de koning kennen die zielenvrede, die 
het deel van David is. Niet allen 
mogen in vrede tezamen nederliggen
en slapen (vers 9). ‘Velen zeggen: wie 
zal ons het goede doen zien?’
Davids helden zien het donker in. 
Absalom heeft van Dan tot Berseba 
een machtig leger verzameld en 
Davids mannen zijn moe. Zeker, zij 
zijn bitter van gemoed als een beer, 
die van jongen 
Maar toch zien zij met grote zorg de 
toekomst tegemoet. Weinig verstaan 
zij van de zielenrust van hun koning. 
Hoe komt dat? Omdat zij de God van 
David niet kennen. En voor wie God

 

 

 

 

 

 

 

 

 
niet tot zijn deel heeft, is de toekomst 
altijd bang. Zo kunnen wij het soms 
rondom ons horen: wie zal ons het 
goede doen zien?
Men is bang voor de toekomst, men 
wil zekerheid hebben, maar heeft geen 
toevlucht. 
maar men vraagt niet naar God! Men 
wil af van werkloosheid, 
voor armoede, men wil niets 
prijsgeven van zijn verworven 
'rechten', maar men wil de zonde niet 
haten en laten, nee, nooit!
Wij mogen daar wel op wijzen in deze 
tijd, waarin de biddag weer gehouden 
zal worden.
wijzen dat de 

In deze uitgave weer de bekende rubrieken, maar ook staan er 
Bijvoorbeeld: “Uit de oude doos”. Hier kunt u 

lezen en zien hoe men vanaf het begin van het contactorgaan de 
koren van informatie voorziet. We plaatsen ook weer een puzzel. 

en jeugdkoren zijn aangesloten bij de BZGG, 
e uitgave ook voor hen iets in de Asaf. 

en doe-plezier. 

Cees Zwaal / PR-coördinator 

Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, 

"Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 
Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, 

                                             Psalm 4:7 

Bijna nooit is de nood voor David zo groot geweest 
als nu hij deze vierde psalm heeft gedicht. De 
meeste verklaarders zijn van mening dat Psalm 4 
ontstaan is bij Mahanaïm. Daar was David heen 
gevlucht in het Overjordaanse. Gevlucht voor 
Absalom, zijn eigen kind. Dat is bang, dat is 

n slechte 
tijd nog niet. Hij had ook tijden in zijn leven gehad, 

r Absalom, maar voor God op de 
Nee, Psalm 3 en 4, die ons een blik 

gunnen in het hart van David bij Mahanaïm, leren ons dat het hem 
. Maar niet allen in het leger van 

De Asaf is het Bondsorgaan van de Bond van Zangverenigingen 
der Gereformeerde Gemeenten. Het blad wordt gratis verstrekt 
aan leden en dirigenten van koren die bij de BZGG zijn 

overgenomen worden na schriftelijke 
toestemming van de redactie. Bij publicatie dient men de bron, 
datum en naam van de auteur te vermelden. 

De redactie wordt gevormd door het bestuur van de BZGG. 
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de koning kennen die zielenvrede, die 
het deel van David is. Niet allen 
mogen in vrede tezamen nederliggen 
en slapen (vers 9). ‘Velen zeggen: wie 
zal ons het goede doen zien?’ 
Davids helden zien het donker in. 
Absalom heeft van Dan tot Berseba 
een machtig leger verzameld en 
Davids mannen zijn moe. Zeker, zij 
zijn bitter van gemoed als een beer, 

jongen beroofd is in het veld. 
Maar toch zien zij met grote zorg de 
toekomst tegemoet. Weinig verstaan 
zij van de zielenrust van hun koning. 
Hoe komt dat? Omdat zij de God van 
David niet kennen. En voor wie God 

niet tot zijn deel heeft, is de toekomst 
tijd bang. Zo kunnen wij het soms 

rondom ons horen: wie zal ons het 
goede doen zien? 
Men is bang voor de toekomst, men 
wil zekerheid hebben, maar heeft geen  

 Men vraagt naar het goede, 
maar men vraagt niet naar God! Men 
wil af van werkloosheid, men is bang 
voor armoede, men wil niets 
prijsgeven van zijn verworven 
'rechten', maar men wil de zonde niet 
haten en laten, nee, nooit! 
Wij mogen daar wel op wijzen in deze 

waarin de biddag weer gehouden 
zal worden. Wij mogen er wel op 
wijzen dat de bekwaamste 
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economen, juristen, staatsmannen en 
deskundigen met al hun zoeken naar 
het 'goede', voortdurend die ene factor 
in hun beschouwingen overslaan: de 
zonde van Nederland. 
We willen het goede genieten en de 
zonde niet laten. Hier hebt u de breuk 
van ons aller leven! Hier hebt u het 
punt, waar de hoge God ons hebben 
wil: wij moeten zondaar voor God 
worden als natie, maar ook 
persoonlijk. 
Wij moeten niet naar het goede, maar 
naar God leren vragen in ons leven, 
en dat door hartvernieuwende genade. 
Want buiten God is er geen goed. 
Wat is Davids gebed dan uitnemend. 
‘Verhef Gij over ons het licht Uws 
aanschijns, O HEERE!’ 
David had reden om vele dingen te 
vragen: overwinning in de strijd, 
verlossing van zijn vijanden, terugkeer 
naar Jeruzalem, enz. Hij vraagt echter 
slechts dat ene: het licht van Gods 
aanschijn. Dat is hem alles, dat is hem 
genoeg. Hij weet, dat heel zijn 
koningschap zonder dat licht van 
's Heeren aanschijn slechts blinkende 
schijn is. 
Wat is dat ook voor ons nodig! Van 
nature bekommeren wij ons niet om 
dat licht van Gods aanschijn. Wij 
begeren een gemakkelijk leven, netjes 
goddeloos, en liefst zonder kruis en 
druk. Krijgen wij moeiten, zorgen en 
verdriet, dan begeren wij daar vanaf te 
komen, maar met vasthouden van 
onze zonden en hartstochten. Ziedaar 
ons aller doodsstaat getekend: het is 
ons niet om God te doen. In het 
paradijs bestond het goede voor ons 
uit Gods gemeenschap; nu bestaat het 
goede voor ons uit een voorspoedig 
leven zonder God. Als u nog nooit een 
betrekking gekregen hebt op het licht 
van Gods aanschijn, dan kunt u 
daaruit afleiden dat u nog  
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onbekeerd bent! Vraag dan God om de opening van uw ogen en 
om de ontdekking van uw schuld. Maar is door genade dat licht 
van Gods aanschijn u alles geworden, ja, meer waard dan duizend 
werelden, dat het uw verzuchting zij: Doe Gij, 
angstig klagen, ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen,
rijke gunst ons biên. 

 

 

Muziek speelt met en raakt je emotie. Een mooi lied laat 
vanbinnen een snaar trillen. Het tegenovergestelde kan om 
reden ook. Muziek maken voegt er een extra dimensie aan toe, 
met daarboven op het met elkaar musiceren.
jaar was wel een heel bijzonder jaar. De maatregelen om het 
corona-virus raken ons allemaal. Niet alleen persoonlijk, maar ook 
als koorverenigingen. Digitale repetities zijn voor sommige koren 
een mooie manier om in deze periode ‘samen’ te repeteren. Beter 
iets dan niets, je verliest elkaar niet uit het oog. Het online samen 
zijn onderstreept het gemis aan het echte samen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Laten we elkaar niet uit het oog verliezen en onze ogen omhoog 
slaan, zingend: “Looft, looft den Heer, dien, onbedwongen, een 
nieuw gezang zij toegezongen, in ’t midden Zijner 
gunstelingen, die Hem ter ere zingen.”

Vanwege de maatregelen heeft de BZGG
2020, die normaal in april wordt gehouden, moeten verplaatsen 
naar september 2020. Deze keer was het ook op een andere 
locatie. We waren te gast bij de Ger. Gemeente te Werkendam. 
Op deze jaarvergadering stonden de gebruikelijke hui
punten op de agenda. Tijdens een open discussie werd gesproken 
over: 

VAN HET BESTUUR 
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onbekeerd bent! Vraag dan God om de opening van uw ogen en 
om de ontdekking van uw schuld. Maar is door genade dat licht 
van Gods aanschijn u alles geworden, ja, meer waard dan duizend 

zij: Doe Gij, o Heere, na 't 
ns 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen, en wil Uw 

Ds. A. Moerkerken 

Muziek speelt met en raakt je emotie. Een mooi lied laat 
Het tegenovergestelde kan om welke 

reden ook. Muziek maken voegt er een extra dimensie aan toe, 
met daarboven op het met elkaar musiceren. Maar het afgelopen 

De maatregelen om het 
virus raken ons allemaal. Niet alleen persoonlijk, maar ook 

Digitale repetities zijn voor sommige koren 
een mooie manier om in deze periode ‘samen’ te repeteren. Beter 
iets dan niets, je verliest elkaar niet uit het oog. Het online samen 
zijn onderstreept het gemis aan het echte samen zijn. 

Laten we elkaar niet uit het oog verliezen en onze ogen omhoog 
“Looft, looft den Heer, dien, onbedwongen, een 

nieuw gezang zij toegezongen, in ’t midden Zijner 
gunstelingen, die Hem ter ere zingen.” 

Vanwege de maatregelen heeft de BZGG de jaarvergadering van 
, die normaal in april wordt gehouden, moeten verplaatsen 

. Deze keer was het ook op een andere 
locatie. We waren te gast bij de Ger. Gemeente te Werkendam. 
Op deze jaarvergadering stonden de gebruikelijke huishoudelijke 
punten op de agenda. Tijdens een open discussie werd gesproken 
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- “Hoe nu verder met de BZGG?” 
- “Waarom zijn de koren lid van de BZGG?”
- “Weinig tot geen animo voor bestuursfu

Als bestuur gaan we met de suggesties die toen gedaan zijn aan 
de slag. Op dit moment is het wel wat moeilijker, omdat er 
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rekening gehouden moet worden met 
de maatregelen die gelden door de 
aanwezigheid van het COVID19
Niet alles aan de maatregelen is 
negatief. Als bestuur vergaderen we 
digitaal via 
voordeel daarvan is dat de 
vergaderingen korter duren. Dit 
moeten we dus vast zien te
                  
                  
                  
                  
                  
                   

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

“Waarom zijn de koren lid van de BZGG?” 
“Weinig tot geen animo voor bestuursfuncties”. 

s bestuur gaan we met de suggesties die toen gedaan zijn aan 
de slag. Op dit moment is het wel wat moeilijker, omdat er  
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rekening gehouden moet worden met 
de maatregelen die gelden door de 
aanwezigheid van het COVID19-virus. 
Niet alles aan de maatregelen is 

Als bestuur vergaderen we 
digitaal via Microsoft Teams. Een 
voordeel daarvan is dat de 
vergaderingen korter duren. Dit 
moeten we dus vast zien te 
                  houden als we weer fysiek 
                  bij elkaar kunnen komen. 
                  Ook scheelt het veel 
                  reistijd en -kilometers voor 
                  de noorderlingen, 
                   westerling en zuiderlingen. 

                  Voor de jaarvergadering  
                  dit jaar is nog geen datum 
                  gepland. Zodra er meer 
                  duidelijk is over de 
                  maatregelen in het eerste 
                  half jaar gaan we de 
                  mogelijkheden bekijken. In 
                  het bestuur is er nog 
                  steeds een vacature. Het 
                  zou mooi zijn als ook die 
                  vervuld kan worden. We 
                  ontvangen als bestuur 
                  graag uw positieve reactie. 
                  De Bondsdag die voor dit  
                  jaar gepland stond, is vorig 
                  jaar door de Doelen 
                  geannuleerd. Onder 
                  voorbehoud is nu een 
                  reservering geplaatst voor 
                  D.V. 18 juni 2022. In 2022 
                  hoopt de BZGG het 
                  75-jarig bestaan te 
                  herdenken. Het zou mooi 
                  zijn als dit met een 
                  Bondsdag in de Doelen 
                  herdacht kan worden. 
                  Mocht het aantal  
                  bezoekers dan nog beperkt 
                  zijn, zullen we naar een 
                  andere oplossing zoeken. 
                  Een mogelijkheid is dan 
                  om meerdere regionale 
                  avonden te organiseren. 
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In de vorige Asaf stonden de jubilea 
tot en met september 2020. In deze 
Asaf de koren die van 1 oktober 2020 
tot 1 maart 2021 een jubileum hadden.  

 

 

 

25 jaar 
1 oktober 2020 
     Jeugdkoor ‘Uit der kind’ren mond’ 
 uit Waarde 
1 januari 2021 
     Jeugdkoor ‘Jong Adoraïm’  
 uit Ermelo 

40 jaar 
1 maart 2021 
     Gemengd koor ‘Magnalia Deï’ 
 uit Groningen 

50 jaar 
1 januari 2021 
     Jeugdkoor ‘Blijde Stemmen’ 
 uit Middelburg 
1 januari 2021 
     Gemengd koor ‘Con Amore’ 
 uit Meliskerke 

60 jaar 
1 maart 2021 
     Gemengd koor ‘God alleen de eer’ 
 uit Terwolde 

75 jaar 
1 januari 2021 
     Gemengd koor ‘Euphonia’ 
 uit Vlaardingen 
1 februari 2021 
     Gemengd koor ‘Shalom’ 
 uit Lisse 
1 maart 2021 
     Gemengd koor ‘Asaf’ 
 uit Kampen 

JUBILEA 
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In de Asaf van vorig jaar september hebben we aangegeven 
het de bedoeling was om in 2021 de Bondsdag te organiseren. 
Vorig jaar februari was hiervoor een schrijven
gestuurd, zodat zij zich konden aanmelden. In die periode kregen 
we te maken met het 
COVID19-virus en de 
daarbij behorende 
maatregelen. 
Omdat er voor 2021 nog te 
veel onzekerheden waren, is 
in overleg met de Doelen 
besloten de Bondsdag door 
te schuiven naar D.V.  
mei/juni 2022. 
Deze Bondsdag staat dan in  
het teken van het 75-jarig jubileum van de BZGG
Ondanks dat er nog zeer veel onzekerheden zijn door het 
COVID19-virus, en er niet bekend is wat er dan allemaal mogelijk 
is, is er een nieuwe datum met de Doelen afgesproken.
Deze datum is D.V. zaterdag 18 juni 2022
Zodra we definitieve afspraken kunnen maken, die 
afhankelijk zijn van de maatregelen door het COVID19
we dit aan de koren weten. 
Als bestuur van de BZGG weten we dat deze datum nog ver weg 
is, maar voor het organiseren van een Bondsdag is veel tijd nodig
en moeten er op tijd afspraken gemaakt worden met
We hopen dat het mogelijk is om op die manier aandacht te 
kunnen geven aan het 75-jarig jubileum

 

 
In deze Asaf willen we een aantal muziekuitgaven van de BZGG 
onder de aandacht brengen. Deze muziekuitgaven sluiten aan bij 
het thema dat aan deze Asaf is meegegeven, namelijk een 
gedeelte uit Psalm 4. 
Er wordt een muziekuitgave voor gemengd koor (SATB), 
mannenkoor (TTBB) en jeugd-/kinderkoor (SA) toegelicht. We
                                                                      

 

 

ACTIVITEITENAGENDA 

MUZIEKNIEUWS 
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hebben we aangegeven dat 
de bedoeling was om in 2021 de Bondsdag te organiseren. 

schrijven naar de koren 
gestuurd, zodat zij zich konden aanmelden. In die periode kregen 

jarig jubileum van de BZGG. 
zekerheden zijn door het 

virus, en er niet bekend is wat er dan allemaal mogelijk 
is, is er een nieuwe datum met de Doelen afgesproken. 

D.V. zaterdag 18 juni 2022. 
Zodra we definitieve afspraken kunnen maken, die volledig 

zijn van de maatregelen door het COVID19-virus, laten 

Als bestuur van de BZGG weten we dat deze datum nog ver weg 
is, maar voor het organiseren van een Bondsdag is veel tijd nodig 
en moeten er op tijd afspraken gemaakt worden met de Doelen. 

e hopen dat het mogelijk is om op die manier aandacht te 
jarig jubileum van de BZGG. 

willen we een aantal muziekuitgaven van de BZGG 
onder de aandacht brengen. Deze muziekuitgaven sluiten aan bij 

a dat aan deze Asaf is meegegeven, namelijk een 

Er wordt een muziekuitgave voor gemengd koor (SATB), 
/kinderkoor (SA) toegelicht. We 

                                                                      hopen dat het weer 
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mogelijk wordt om zangavonden te organiseren en dat deze 
muziek daar gezongen kan worden. 

Psalm 4 
bewerking: J. de Wit jr. 
(GK0004-2) 

Een 
barokke stijl. De melodie 
wordt, één toon hoger dan 
in de meeste psalmboekjes 
staat, door de sopraan 
gezongen. 
De alt, tenor en bas 
hebben alle drie een mooie 
melodieuze eigen stem, en 
zorgen zo voor een 
harmonieus geh
In deze bewerking is de 
grote meester J.S. Bach te 
herkennen.

Jaap de Wit
geboren. Op 
leeftijd kreeg hij zijn eerste 
orgellessen. Na een orgel
en pianostudie van ruim 
zes
organist, pianist en 
beiaardier, Co
werd in 1986 de 
vakopleiding aan het 
conservatorium gestart. 
Aanvankelijk met het 
hoofdvak orgel, een jaar 
later met klavecimbel als 
tweede 
leiding van Arie J.Keijzer 
werd in 1992 het diploma 
Uitvoerend Musicus
met aanteke
improvisatie behaald. 
Tevens werd in dat jaar het 
hoofdvak klavecimbel 
onder supervisie van David 
P.Collyer afgerond. De 
vakken contrapunt en 
harmonieleer 
gevolgd en cum laude

www.bzgg.nl  / info@bzgg.nl 

afgesloten bij Jan Kleinbussink.
Aansluitend studeerde Jaap de Wit 
kerkmuziek bij Marijke van Klaveren, 
Johann Th. Lemckert (improvisatie) en 
Kees-Jan de Koning (zang).
Oktober 1990 behaalde Jaap de Wit 
de prijs voor de koraalimprovisatie op 
het nationaal orgel improvisatie
concours te Bolsward.
De Wit is in het dagelijks leven 
wiskundedocent. Daarnaast verzorgt 
hij (orgel)concerten en verleent hij zijn 
medewerking als co
(koor)begeleider en solist bij concerten 
en cd-opnamen.
Van 2003 tot 2010 was hij artistiek 
leider van het vocaal dubbelkwartet 
“Magnificat” uit Moordrecht. 
Regelmatig 
vocale en instrument
van zijn hand.

Gebed 
bewerking: 
(MK1248-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij dit lied met de titel ‘Gebed’ is de 
tekst afgeleid van Psalm 4.

mogelijk wordt om zangavonden te organiseren en dat deze 

Een mooie bewerking in de 
barokke stijl. De melodie 
wordt, één toon hoger dan 
in de meeste psalmboekjes 
staat, door de sopraan 
gezongen.  
De alt, tenor en bas 
hebben alle drie een mooie 
melodieuze eigen stem, en 
zorgen zo voor een 
harmonieus geheel. 
In deze bewerking is de 
grote meester J.S. Bach te 
herkennen. 

Jaap de Wit werd in 1969 
geboren. Op achtjarige 
leeftijd kreeg hij zijn eerste 
orgellessen. Na een orgel- 
en pianostudie van ruim 
zes jaar bij de bekende 
organist, pianist en 
beiaardier, Cor P.Visser, 
werd in 1986 de 
vakopleiding aan het 
conservatorium gestart. 
Aanvankelijk met het 
hoofdvak orgel, een jaar 
later met klavecimbel als 
tweede hoofdvak. Onder 
leiding van Arie J.Keijzer 
werd in 1992 het diploma 
Uitvoerend Musicus-orgel 
met aantekening 
improvisatie behaald. 
Tevens werd in dat jaar het 
hoofdvak klavecimbel 
onder supervisie van David 
P.Collyer afgerond. De 
vakken contrapunt en 
harmonieleer werden 
gevolgd en cum laude 

6 

afgesloten bij Jan Kleinbussink. 
Aansluitend studeerde Jaap de Wit 
kerkmuziek bij Marijke van Klaveren, 
Johann Th. Lemckert (improvisatie) en 

Jan de Koning (zang). 
Oktober 1990 behaalde Jaap de Wit 
de prijs voor de koraalimprovisatie op 
het nationaal orgel improvisatie-
concours te Bolsward. 
De Wit is in het dagelijks leven 
wiskundedocent. Daarnaast verzorgt 
hij (orgel)concerten en verleent hij zijn 
medewerking als continuo speler, 
(koor)begeleider en solist bij concerten 

opnamen. 
Van 2003 tot 2010 was hij artistiek 
leider van het vocaal dubbelkwartet 
“Magnificat” uit Moordrecht. 
Regelmatig verschijnen er diverse 
vocale en instrumentale composities 
van zijn hand.  

werking: D.Struik 
1) 

Bij dit lied met de titel ‘Gebed’ is de 
tekst afgeleid van Psalm 4. 
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De componist heeft de melodie, die 
door de 1e tenor wordt gezongen,  
gebruikt van de Tune ‘Merrial’ van 
Joseph Barnby. De andere partijen 
zorgen voor een mooie sound bij dit 
Gebed. 

Dinant Struik is geen onbekende in de 
mannenkoorwereld. Sinds 1983 is hij 
dirigent van verschillende 
mannenkoren. In al die jaren heeft hij 
vele bewerkingen van psalmen en 
andere liederen geschreven, die vele 
mannenkoren gezongen worden. 

Vaste Rots van mijn behoud 
bewerking: onbekend 
(JK2201-1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van dit bekende lied een 2-stemmige 
bewerking, waarbij de melodie door de 
onderstem gezongen wordt en een 
bovenstem. Bij dit lied wordt ook wel 
eens de titel ‘Rots der eeuwen’ 
gebruikt, omdat het een vertaling is 
van het Engelse lied ‘Rock of Ages’, 
een bekende christelijke hymne. Het is 
een lied vol van  
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zekerheid, troost en beloften voor Gods kinderen.

Wilt u deze muziek bestellen? Doe dit dan via de webshop op de 
website. U vindt daar ook de prijzen voor deze muziekstukken.

 

 
In deze Asaf beginnen we met een nieuwe rubriek.
deze rubriek de koren de gelegenheid geven om iets te vertellen 
over hun koor, bijvoorbeeld: hoe wordt er gerepeteerd, hoe wordt 
er aan ledenwerving gedaan of hoe wordt een concert/zangavond 
georganiseerd. 
De laatste twee voorbeelden zijn in deze tijd waarschijnlijk minder 
relevant, maar hoe wordt er gerepeteerd in deze tijd met de 
coronamaatregelen, is blijkbaar wel van toepassing.
We hebben van twee koren een inzending gekregen, die we in 
deze Asaf plaatsen. 
Wilt u ook iets over uw koor vertellen? 
Stuur het dan naar pr@bzgg.nl, dan zorgen wij voor plaatsing in 
één van de volgende Asafs. 

Het eerste koor is het gemengde koor ‘Sursum Corda’ uit 
Gouda. Door de secretaresse Jeannette Trouwborst en de 
dirigente Eline Bokkers (cursieve tekst) 
koor de afgelopen tijd te werk is gegaan.

 

 

Jeannette 
Wat lijkt het al lang geleden. De tijd dat koren nog onbekommerd 
repeteerden en toewerkten naar uitvoeringen. Wat waren we druk 
met plannen en afspreken, koorpartituren bestellen 
programma’s laten drukken. 
Op 10 maart 2020 was er in de kerk van Gouda een generale 
repetitie voor de Passie-/Paasuitvoering op 21 maart.
Sursum Corda en Deo Favente uit Bodegraven hadden een fijne 
repetitie. In de pauze kwam natuurlijk wat in Italië g
sprake. Maar ja, Bergamo was nog best ver van ons bed. We 
hadden geen idee.  
En toen kwam Corona in Nederland. 
Die zondag erna werd de eerste lockdown afgekondigd. En toen 
bleef het stil in de kerk. Iedereen was een beetje verlamd. Dat wat 
we nooit voor mogelijk hielden, gebeurde. We mochten niet meer 
naar de kerk, niet meer samenkomen in een gebouw.
loop van het voorjaar werd steeds duidelijker dat we vooral niet 
meer mochten zingen. 

KORENESTAFETTE 
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troost en beloften voor Gods kinderen. 

Wilt u deze muziek bestellen? Doe dit dan via de webshop op de 
daar ook de prijzen voor deze muziekstukken. 
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over hun koor, bijvoorbeeld: hoe wordt er gerepeteerd, hoe wordt 
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De laatste twee voorbeelden zijn in deze tijd waarschijnlijk minder 
maar hoe wordt er gerepeteerd in deze tijd met de 
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We hebben van twee koren een inzending gekregen, die we in 
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Het eerste koor is het gemengde koor ‘Sursum Corda’ uit 
nette Trouwborst en de 
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Op 10 maart 2020 was er in de kerk van Gouda een generale 
/Paasuitvoering op 21 maart. 

Sursum Corda en Deo Favente uit Bodegraven hadden een fijne 
repetitie. In de pauze kwam natuurlijk wat in Italië gaande was ter 
sprake. Maar ja, Bergamo was nog best ver van ons bed. We 

 
Die zondag erna werd de eerste lockdown afgekondigd. En toen 

Iedereen was een beetje verlamd. Dat wat 
nooit voor mogelijk hielden, gebeurde. We mochten niet meer 

naar de kerk, niet meer samenkomen in een gebouw. En in de 
loop van het voorjaar werd steeds duidelijker dat we vooral niet 
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De feestdagen gingen voorbij zonder uitvoeringen. Het 75
jubileum van onze zangvereniging Sursum Corda Gouda werd niet 
gevierd. Al onze plannen voor mooie bijeenkomsten met zang en 
muziek en herinneringen en ontmoetingen bleven alleen op papier 
bestaan. 

Na de eerste weken zonder koor hielden we als bestuur en 
dirigente de nieuwsberichten goed bij. Wanneer zou er weer 
ruimte komen om te zingen? En konden we iets doen met 
alternatieven om toch de vereniging enigszins in stand te houden? 
Sursum Corda is een koor waar de gemiddelde leeftijd van de 
leden vrij hoog is. Dat maakte het voor het bestuur extra 
zwaarwegend om verantwoorde beslissingen te nemen.
dirigente, Eline Bokkers, beschrijft (cursieve tekst) 
alternatieve repetities vorm kregen. 

Toen bekend werd dat we een tijd niet samen mochten komen, 
wilde ik wel graag het koor bij elkaar houden. We hadden net een 
groepsapp opgezet, waar alleen het bestuur en ik berichten op 
konden zetten. Elke dinsdagavond om 20.00 uur zette ik er een 
zelfgemaakte puzzel of quiz op. De leden konden de antwoorden 
naar mij persoonlijk sturen. Als hoofdprijs was er een rol 
toiletpapier, met een knipoog naar het hamstergedrag van 
sommige mensen in die periode . De dinsdagavonden werd de 
app ook open gezet voor iedereen, zodat we konden horen hoe 
het met elkaar ging. Omdat het op koor natuurlijk om zingen gaat, 
leek het ons leuk om ook eens een digitaal koor te proberen.
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Als eerste maakten we een opname 
van het Wilhelmus. De leden kregen 
oefenbestanden waarmee ze hun 
partij nog even konden studeren. Maar 
omdat het Wilhelmus standaard in de 
map zit bij ons, was dat voor de 
meesten niet nodig. Onze organist 
speelde de begele
tussenspel en deze werd naar de 
leden gestuurd. Met dit geluidsbestand 
en oortjes of koptelefoon, konden ze 
zo hun eigen partij opnemen. Al deze 
losse partijen werden in een 
programma samengebracht tot een 
heel koor. Het resultaat
enthousiast ontvangen.

 

 

 

 

 

 

In mei heeft Eline een aantal filmpjes 
gemaakt met een koorrepetitie.

Op de groepsapp
de voorkeur had voor de 
dinsdagavond: wat theorielessen of 
liederen instuderen. De voorkeur ging 
toch uit naar zingen, dus in mei en juni 
ben ik bezig geweest met het maken 
van filmpjes van repetities. Elke 
kooravond zette ik twee film
inzingoefeningen en twee filmpjes van 
het instuderen van een stuk in de 
OneDrive van het koor. De leden 
konden daar thuis mee aan de slag.
De meesten deden dit gelijk op de 
avond zelf, maar de filmpjes konden 
natuurlijk ook op een ander tijdstip 
bekeken worden.
ik er wat variatie in te brengen door 
bijvoorbeeld met mezelf een canon te 
zingen of een keer de inzingoefening

 

De feestdagen gingen voorbij zonder uitvoeringen. Het 75-jarig 
jubileum van onze zangvereniging Sursum Corda Gouda werd niet 
gevierd. Al onze plannen voor mooie bijeenkomsten met zang en 
muziek en herinneringen en ontmoetingen bleven alleen op papier 

Na de eerste weken zonder koor hielden we als bestuur en 
dirigente de nieuwsberichten goed bij. Wanneer zou er weer 
ruimte komen om te zingen? En konden we iets doen met 
alternatieven om toch de vereniging enigszins in stand te houden? 

een koor waar de gemiddelde leeftijd van de 
leden vrij hoog is. Dat maakte het voor het bestuur extra 
zwaarwegend om verantwoorde beslissingen te nemen. Onze 

(cursieve tekst) hoe de 

Toen bekend werd dat we een tijd niet samen mochten komen, 
wilde ik wel graag het koor bij elkaar houden. We hadden net een 
groepsapp opgezet, waar alleen het bestuur en ik berichten op 
konden zetten. Elke dinsdagavond om 20.00 uur zette ik er een 

akte puzzel of quiz op. De leden konden de antwoorden 
naar mij persoonlijk sturen. Als hoofdprijs was er een rol 
toiletpapier, met een knipoog naar het hamstergedrag van 

. De dinsdagavonden werd de 
ereen, zodat we konden horen hoe 

het met elkaar ging. Omdat het op koor natuurlijk om zingen gaat, 
leek het ons leuk om ook eens een digitaal koor te proberen.  
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Als eerste maakten we een opname 
van het Wilhelmus. De leden kregen 
oefenbestanden waarmee ze hun 
partij nog even konden studeren. Maar 
omdat het Wilhelmus standaard in de 
map zit bij ons, was dat voor de 
meesten niet nodig. Onze organist 
speelde de begeleiding in met voor- en 
tussenspel en deze werd naar de 
leden gestuurd. Met dit geluidsbestand 

n oortjes of koptelefoon, konden ze 
zo hun eigen partij opnemen. Al deze 
losse partijen werden in een 
programma samengebracht tot een 
heel koor. Het resultaat werd 
enthousiast ontvangen. 

In mei heeft Eline een aantal filmpjes 
gemaakt met een koorrepetitie. 

Op de groepsapp heb ik gevraagd wat 
de voorkeur had voor de 
dinsdagavond: wat theorielessen of 
liederen instuderen. De voorkeur ging 
toch uit naar zingen, dus in mei en juni 
ben ik bezig geweest met het maken 
van filmpjes van repetities. Elke 
kooravond zette ik twee filmpjes van 
inzingoefeningen en twee filmpjes van 
het instuderen van een stuk in de 
OneDrive van het koor. De leden 
konden daar thuis mee aan de slag. 
De meesten deden dit gelijk op de 
avond zelf, maar de filmpjes konden 
natuurlijk ook op een ander tijdstip 

ekeken worden. Af en toe probeerde 
ik er wat variatie in te brengen door 
bijvoorbeeld met mezelf een canon te 
zingen of een keer de inzingoefening 
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vanaf de boulevard te doen. Achteraf 
ging hier best veel tijd inzitten, want 
eerst moest alles ingezongen worden 
en je wilt natuurlijk geen fouten maken 
op een filmpje dat op internet gezet 
wordt, dus je doet het dan toch een 
paar keer over. Daarna de beste 
stukken selecteren en dan nog alles 
knippen en plakken. Maar goed, veel 
anders hadden we toch niet te doen 
. Van enkele van de ingestudeerde 
liederen werd ook nog een digitaal 
koor gemaakt, net zoals bij het 
Wilhelmus. 

Na de zomervakantie hebben we een 
aantal keer in de kerkzaal mogen 
repeteren. Op verzoek van de 
kerkenraad hebben we als bestuur 
een protocol geschreven. De repetities 
moesten op 1,5 meter afstand van 
elkaar. Dat was in de grote kerkzaal 
van Gouda voor het geluid niet ideaal, 
maar het samen zingen was wel heel 
fijn. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Helaas duurde dit maar kort en 
opnieuw moesten we thuis blijven. 
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Eline is toen overgestapt op live repetities via YouTube. Zo 
konden we toch de kerstmuziek repeteren. We hoopten op een 
kerstuitvoering, maar helaas is dat ook niet doorgegaan.

Het is 19.00 uur. Ik pak mijn laptoptas en check of alles erin zit: 
laptop, oplaadsnoer, webcam, bladmuziek, flesje water. Als alles 
compleet is, ga ik de deur uit richting mijn broer en schoonzus. 
Sinds een paar maanden wonen ze op 10 minuten afstand van 
ons. Mijn schoonzus heeft een studio die los staat van het huis, 
waar ze muzieklessen geeft, en die mag ik gebruiken voor mijn 
online repetities. Mijn neefje van drie staat al te springen achter de 
voordeur, die weet inmiddels dat ik twee avonden in de wee
Hij vraagt of ik met hem wil 
spelen, maar helaas heb ik 
daar geen tijd voor. De 
internetkabel moet nog 
uitgerold en door de tuin 
naar de studio gelegd 
worden. Hij helpt me om het 
snoer vast te houden als ik 
op een krukje balanceer om de kabel door e
bovenraampje te halen. Nog even een aai over zijn bol en dan sluit 
ik me op in de studio. Alles klaarzetten, laptop en piano aan, 
webcam erop, YouTube en OBS (Open Broadcaster Software) 
aan. Even kijken of ik goed in beeld ben en of m
en dan zet ik het ‘startplaatje’ in beeld. Het
beginnen. 

Op de app en in de youtube-chat komen de
binnen: “het is bijna tijd”, “ik zit er klaar voor” en “we hebben er 
weer zin in”. Om 19.30 uur klik ik op ‘video en gelu
aantal seconden later ben ik in beeld. De leden hebben eerder die 
dag de link doorgekregen waarmee ze de uitzending kunnen 
volgen. De leden wensen elkaar goedenavond en een fijne 
repetitie en ik noem de 
leden bij naam die 
aangeven mee te doen 
en heet ze hartelijk 
welkom bij deze 
repetitie. Na de 
begroetingen zingen 
we een psalm. 
Er mag een psalm 
aangevraagd worden 
voor één van de 
andere leden. Hier 
wordt bijna elke repetitie gebruik van gemaakt; de ene keer voor 
een blijde gebeurtenis en de andere keer voor een droevige. Na 
de psalm gaan we inzingen. Het is belangrijk om rustig aan te

een protocol geschreven. De repetities 
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Eline is toen overgestapt op live repetities via YouTube. Zo 
konden we toch de kerstmuziek repeteren. We hoopten op een 
kerstuitvoering, maar helaas is dat ook niet doorgegaan. 
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op een krukje balanceer om de kabel door een hoog 
ovenraampje te halen. Nog even een aai over zijn bol en dan sluit 

ik me op in de studio. Alles klaarzetten, laptop en piano aan, 
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aan. Even kijken of ik goed in beeld ben en of m’n haar goed zit, 
startplaatje’ in beeld. Het streamen kan 
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beginnen; sommige leden hebben een tijd niet gezongen en 
merken dat aan hun stem. Daarom zijn deze live repetities ook zo 
belangrijk: om de stemmen op peil te houden. We proberen zo 
laag en zo hoog mogelijk te komen. Ik ben blij dat ik in een 
vrijstaande studio zit, maar de buren van de koorleden zijn denk ik 
af en toe een blokje om gegaan. Om over de ramen maar niet te 
spreken… 

Als we genoeg zijn ingezongen, pakken we de muziek erbij. We 
zijn bezig aan een oratorium. Vanaf januari hebben we dit geheel 
via de youtube-repetities ingestudeerd. We zijn nu al met het 
laatste deel bezig. Ik speel en zing de losse partijen voor en vertel 
af en toe iets over de muziek. Als ik denk dat een deel er een 
beetje inzit, zet ik de cd aan en dirigeer mee. De leden horen dan 
de begeleiding en kunnen thuis lekker meezingen. Ze vinden dit 
erg fijn werken. Tussendoor worden er nieuwtjes uitgewisseld op 
de app/chat en wat grapjes gemaakt. Een lid is oma geworden en 
wil even een foto laten zien. Een ander laat weten dat ze elke keer 
als ik een slokje water neem, ook de neiging heeft iets te drinken. 
Er zijn ook leden die geen whatsapp hebben, dus ik lees de 
opmerkingen voor en laat ook foto’s voor de camera zien die op de 
app worden gezet. Deze manier van repeteren is zoveel leuker
                                                                     
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                     
                                                                       
                                                                        
                                                                       
                                                                        
van een partij, of een vraag heeft, kan dat ook aangegeven 
worden en dan ga ik daarop in of herhaal een stukje nog eens. 
Een andere keer stel ik een vraag over de muziek en dan kunnen 
de leden daar antwoord op geven. Als de techniek ons even in de 
steek laat en ik in allerlei rare houdingen in beeld blijf hangen, zijn 
ze er ook als de kippen bij om dit aan me te laten weten. Zo zijn 
we fijn een uurtje met elkaar bezig 
Om 20.30 uur moet ik helaas alweer afsluiten. Snel alles inpakken 
en netjes achterlaten. De kabel wordt weer naar b
Mijn ‘kleine broertje’ die bijna een meter langer is dan ik, kan zo bij 
het raampje om het dicht te doen. Nog even kletsen en dan spring 
ik weer op de fiets om op tijd thuis te zijn voor de avondklok. 
Helaas geen tijd om het andere neefje ee

Natuurlijk hopen we allemaal dat we in de loop
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weer gewoon kunnen repeteren. Op 
de laatste bestuursvergadering 
hebben we wel onze zorgen geuit over 
het lang voortbestaan van de 
anderhalve meter. Ook in de media 
wordt de laatste tijd opgeroepen om 
toch vooral te blijven zingen. Van veel 
leden horen we d
meer zo soepel is, als dat die voor de 
lockdown was. Zing mee met de 
zondagse kerkdienst. Zet weer eens 
een cd aan en zing lekker mee. Zingen 
is een gezonde ontspanning. 
Bovendien geeft het zingen van 
geestelijke liederen een diepere 
doordenking van de boodschap. In de 
loop van het voorjaar hopen we met 
het koor toch weer de paasmuziek 
door te nemen. Om zo ook het 
kerkelijk jaar een extra dimensie te 
geven. Wij hopen zo met dit verhaal 
een inspiratie te zijn voor andere 
koren. Er zijn veel 
om met elkaar te zingen.

Het andere koor is het gemen
koor ‘Jubilate’ uit Capelle a/d IJssel. 
Van de secretaris Hendrik Verhoef  
hebben we het volgende ontvangen.

 

 
 
 
Toen we in maart moesten stoppen 
met repeteren was dat een grote 
teleurstelling. Voor veel van onze 
(oudere) leden is het een wekelijks 
uitje. Daarnaast hadden we voor het 
afgelopen jaar een aantal mooie 
concerten in de planning staan, 
waaronder ons eigen jubileumconcert.

Na een aantal weken afwachten kwam 
onze dirigente,
leuke ideeën. Eerst lieten we onze 
leden thuis repeteren

 

beginnen; sommige leden hebben een tijd niet gezongen en 
merken dat aan hun stem. Daarom zijn deze live repetities ook zo 

houden. We proberen zo 
laag en zo hoog mogelijk te komen. Ik ben blij dat ik in een 
vrijstaande studio zit, maar de buren van de koorleden zijn denk ik 
af en toe een blokje om gegaan. Om over de ramen maar niet te 

kken we de muziek erbij. We 
zijn bezig aan een oratorium. Vanaf januari hebben we dit geheel 

repetities ingestudeerd. We zijn nu al met het 
laatste deel bezig. Ik speel en zing de losse partijen voor en vertel 

Als ik denk dat een deel er een 
beetje inzit, zet ik de cd aan en dirigeer mee. De leden horen dan 
de begeleiding en kunnen thuis lekker meezingen. Ze vinden dit 
erg fijn werken. Tussendoor worden er nieuwtjes uitgewisseld op 

aakt. Een lid is oma geworden en 
wil even een foto laten zien. Een ander laat weten dat ze elke keer 
als ik een slokje water neem, ook de neiging heeft iets te drinken. 
Er zijn ook leden die geen whatsapp hebben, dus ik lees de 

foto’s voor de camera zien die op de 
Deze manier van repeteren is zoveel leuker 

                                                                        dan de filmpjes die 
                                                                        we in het voorjaar 
                                                                        hadden. Er is nu veel 
                                                                        meer interactie. De 
                                                                        mogelijkheid van 
                                                                        Zoom had ik ook nog 

                  even overwogen, 
                                                                        maar ik denk dat er 
                                                                        dan minder (oudere) 

                                  leden hadden 
                                                                        meegedaan. Als men 
                                                                        nog niet zo zeker is 

aag heeft, kan dat ook aangegeven 
worden en dan ga ik daarop in of herhaal een stukje nog eens. 
Een andere keer stel ik een vraag over de muziek en dan kunnen 
de leden daar antwoord op geven. Als de techniek ons even in de 

houdingen in beeld blijf hangen, zijn 
ze er ook als de kippen bij om dit aan me te laten weten. Zo zijn 

Om 20.30 uur moet ik helaas alweer afsluiten. Snel alles inpakken 
en netjes achterlaten. De kabel wordt weer naar binnen gehaald. 
Mijn ‘kleine broertje’ die bijna een meter langer is dan ik, kan zo bij 
het raampje om het dicht te doen. Nog even kletsen en dan spring 
ik weer op de fiets om op tijd thuis te zijn voor de avondklok. 
Helaas geen tijd om het andere neefje een flesje te geven dit keer. 

Natuurlijk hopen we allemaal dat we in de loop van het najaar 
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weer gewoon kunnen repeteren. Op 
de laatste bestuursvergadering 
hebben we wel onze zorgen geuit over 
het lang voortbestaan van de 
anderhalve meter. Ook in de media 
wordt de laatste tijd opgeroepen om 
toch vooral te blijven zingen. Van veel 
leden horen we dat hun stem niet 
meer zo soepel is, als dat die voor de 
lockdown was. Zing mee met de 
zondagse kerkdienst. Zet weer eens 
een cd aan en zing lekker mee. Zingen 
is een gezonde ontspanning. 
Bovendien geeft het zingen van 
geestelijke liederen een diepere 

enking van de boodschap. In de 
loop van het voorjaar hopen we met 
het koor toch weer de paasmuziek 
door te nemen. Om zo ook het 
kerkelijk jaar een extra dimensie te 
geven. Wij hopen zo met dit verhaal 
een inspiratie te zijn voor andere 
koren. Er zijn veel creatieve manieren 
om met elkaar te zingen. 

Het andere koor is het gemengde 
koor ‘Jubilate’ uit Capelle a/d IJssel. 
Van de secretaris Hendrik Verhoef  
hebben we het volgende ontvangen. 

Toen we in maart moesten stoppen 
met repeteren was dat een grote 

leurstelling. Voor veel van onze 
(oudere) leden is het een wekelijks 
uitje. Daarnaast hadden we voor het 
afgelopen jaar een aantal mooie 
concerten in de planning staan, 
waaronder ons eigen jubileumconcert. 

Na een aantal weken afwachten kwam 
onze dirigente, Eline Bokkers, met wat 
leuke ideeën. Eerst lieten we onze 
leden thuis repeteren met  
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oefenbestanden voor elke partij. Ook 
bedacht de dirigente een aantal leuke 
muziekpuzzels en -raadsels. Verder 
hebben we met diverse leden een 
muziekstuk ingezongen, wat heeft 
geleid tot een prachtige opname. Ook 
het bestuur heeft (aan het einde van 
het seizoen) een nummer ingezongen, 
met een persoonlijke boodschap voor 
alle leden. 

 

 

 

 

 
 
Sinds september werken we met 
online repetities. De dirigente gaat live 
via Youtube, en de leden doen thuis 
mee aan de repetitie. Ondertussen 
chatten we met elkaar via Whatsapp. 
Zo hebben we toch contact en blijven 
we zingen. De ‘opkomst’ valt zeker 
niet tegen.  

Hier vindt u enkele reacties van een 
aantal leden: 

Josien Wolters: 
“Ik zit 43 jaar op zang. Ik kijk uit naar 
de online repetitie. Zo blijf je met 
elkaar verbonden en onze dirigente is 
in één woord super.” 
 
Greet Verhoef: 
“Elke woensdag avond hou ik vrij 
omdat het zang is. We hebben toch 
weer een paar mooie stukken voor 
elkaar gekregen, via de online 
repetities. Fijn dat onze dirigente 
zoveel moeite doet om ons bij elkaar 
te houden met repetities, quizjes, 
spellen, etc.” 
 
Nellie Groenendijk: 
“Ondanks de lockdown hebben we 
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elke week koorrepetitie en een gezellig praatje door onze 
enthousiaste dirigente, Eline Bokkers. De onderlinge contacten 
blijven zo ook in stand, via de appjes op die avonden. We hebben 
zelfs een nieuwe cantate online ingestudeerd.”

 

 

In de rubriek ‘Uit de oude doos’ willen we van een gr
de uitgegeven Asafs interessante artikelen onder de aandacht 
brengen. Het is mooi dat in het archief alle Asafs nog aanwezig 
zijn. 
Deze keer de voorkant van de allereerste Asaf, uitgegeven als
No. 1 van de 1e Jaargang, in September 1960.
Als we snel rekenen betekent dit dat bij de vorige uitgave, voor het 
laatst als papieren versie, de Asaf ZESTIG jaar bestond!
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elke week koorrepetitie en een gezellig praatje door onze 
enthousiaste dirigente, Eline Bokkers. De onderlinge contacten 
blijven zo ook in stand, via de appjes op die avonden. We hebben 
zelfs een nieuwe cantate online ingestudeerd.” 

oude doos’ willen we van een groot deel van 
s interessante artikelen onder de aandacht 

n het archief alle Asafs nog aanwezig 

Deze keer de voorkant van de allereerste Asaf, uitgegeven als 
Jaargang, in September 1960. 

Als we snel rekenen betekent dit dat bij de vorige uitgave, voor het 
laatst als papieren versie, de Asaf ZESTIG jaar bestond! 
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Verder zullen we in de komende drie Asafs
ook in de eerste drie uitgaven heeft gestaan. Het heeft de 
volgende titel: 

De historie van de koorzang 

In dit artikeltje willen wij ons uiteraard alleen bepalen tot de 
geestelijke koorzang. Toch zal het wel eens onvermijdelijk 
zijspoortje in te slaan en een vergelijking te maken met de muziek 
of wereldlijke zang. 
We willen dan allereerst een splitsing maken in tijdperken, 
namelijk: 
 - de koorzang tot 1600 
 - de koorzang van 1600 – 1900 
 - de hedendaagse koorzang (1960)

De koorzang tot 1600 
Van de tijd voor onze jaartelling is ons heel weinig bekend. Er 
schijnt echter reeds kort na het ontstaan van de wereld een vorm 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
kunnen overslaan. 
De oudste muziek die heden ten dage nog geregeld wordt 
gezongen is het z.g. Gregoriaans, het officiële gezang der R.K.
kerk. Dit is ten dele nog ouder dan het Christe
eerste Christenen namen de Joodse synagogale zangwijze over 
en deze is van de grootste invloed geweest op het Gregoriaans. 
Het eigenlijke Gregoriaans is volgens velen niet anders dan een 
melodische ontwikkeling van het psalmodiëren, deels doordat de 
stembuigingen zich binnen het schema der kerktoonsoorten 
melodisch rijker ontwikkelden, deels doordat men in het recitatief 
volgens de tekstdeclamatie stemverheffingen en
-dalingen aanbracht, die in de loop der tij
melodieën deden ontstaan. De ontwikkeling van het Gregoriaans 
staat dus grotendeels gelijk met de ontwikkeling van het volkslied 
met dit onderscheid, dat de scheppende musici 
die tijden tevens de zangers – zelf de vrijhei
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melodieën op het stramien van het 
recitatief, psalmodie en muzikal
tekstdeclamatie te componeren, en dit 
naar eigen smaak rijker te 
totdat tenslotte van overheidswege 
paal en perk gesteld werd aan deze 
muzikale losbandigheid, en een 
bepaalde melodie als erkende, 
officiële melodie werd vastgesteld.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de gezangen, ontleend aan de 
Heilige Schrift (psalmen en lofzangen) 
kwamen spoedig ook vrij gedichte 
hymnen in gebruik, gesteund door de 
raad van Paulus om elkander te leren 
en vermanen ‘met psalmen en 
lofzangen en geestelijke liedekens’.
De vroeg-
verspreidde zich vanuit het Oosten 
over de gehele antieke wereld; de 
Balkan (Byzantium), Italië, Spanje en 
Frankrijk. Het spreekt vanzelf, dat 
daarbij de melodieën soms grote 
wijzigingen ondergingen
werden met elementen van
inheemse muziek of met nieuw 
gevonden wijzen.
Een groot deel der gezangen was 
bestemd voor de gemeente zelf; deze 
waren het allereenvoudigst. De meer

Verder zullen we in de komende drie Asafs het artikel plaatsen dat 
ook in de eerste drie uitgaven heeft gestaan. Het heeft de 

In dit artikeltje willen wij ons uiteraard alleen bepalen tot de 
geestelijke koorzang. Toch zal het wel eens onvermijdelijk zijn een 
zijspoortje in te slaan en een vergelijking te maken met de muziek 

We willen dan allereerst een splitsing maken in tijdperken, 

 
de hedendaagse koorzang (1960) 

heel weinig bekend. Er 
schijnt echter reeds kort na het ontstaan van de wereld een vorm  
                                                                 van muziekmaken te zijn  

                                                  geweest, want we lezen  
                                                                 in Genesis 4:21: ‘deze 
                                                                 (Jubal) was de vader van  

                                                              allen die harpen en 
                                                                 orgelen handelen’. 
                                                                 Toch bestonden er ten 

                                                              tijde van het oude  
                                                                 Testament reeds koren 
                                                                 die in de tempeldienst 
                                                                 werden ingeschakeld. Wij 
                                                                 doen hier een beroep op 
                                                                 uw Bijbelkennis, zodat wij  
                                                                 deze periode gevoeglijk 

De oudste muziek die heden ten dage nog geregeld wordt 
gezongen is het z.g. Gregoriaans, het officiële gezang der R.K.-

ten dele nog ouder dan het Christendom, want de 
eerste Christenen namen de Joodse synagogale zangwijze over 
en deze is van de grootste invloed geweest op het Gregoriaans. 
Het eigenlijke Gregoriaans is volgens velen niet anders dan een 

ng van het psalmodiëren, deels doordat de 
stembuigingen zich binnen het schema der kerktoonsoorten 
melodisch rijker ontwikkelden, deels doordat men in het recitatief 
volgens de tekstdeclamatie stemverheffingen en 
dalingen aanbracht, die in de loop der tijden zelfstandige 

melodieën deden ontstaan. De ontwikkeling van het Gregoriaans 
staat dus grotendeels gelijk met de ontwikkeling van het volkslied 
met dit onderscheid, dat de scheppende musici – en dat waren in 

zelf de vrijheid hadden om de  
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melodieën op het stramien van het 
recitatief, psalmodie en muzikale 
tekstdeclamatie te componeren, en dit 
naar eigen smaak rijker te versieren, 
totdat tenslotte van overheidswege 
paal en perk gesteld werd aan deze 
muzikale losbandigheid, en een 
bepaalde melodie als erkende, 
officiële melodie werd vastgesteld. 

Naast de gezangen, ontleend aan de 
Heilige Schrift (psalmen en lofzangen) 
kwamen spoedig ook vrij gedichte 
hymnen in gebruik, gesteund door de 
raad van Paulus om elkander te leren 
en vermanen ‘met psalmen en 
lofzangen en geestelijke liedekens’. 

-Christelijke Kerkmuziek 
verspreidde zich vanuit het Oosten 
over de gehele antieke wereld; de 
Balkan (Byzantium), Italië, Spanje en 
Frankrijk. Het spreekt vanzelf, dat 
daarbij de melodieën soms grote 
wijzigingen ondergingen, aangevuld 
werden met elementen van de 
inheemse muziek of met nieuw 
gevonden wijzen. 
Een groot deel der gezangen was 
bestemd voor de gemeente zelf; deze 
waren het allereenvoudigst. De meer 
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kunstige, waarbij lange toonreeksen 
op één lettergreep werden gezongen 
(de z.g. melismen) werden door een 
vast koor voorgedragen. Later nam dit 
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ook de eenvoudiger gezangen op zich, en werden de kunstige 
melodieën omgezet in sologezangen. 
Was en is het Latijns de taal der R.K.-
gezangen in de volkstaal waren toegelaten in de 
nevengodsdienstoefeningen, bij de bedevaarten en voor huiselijk 
gebruik. Nooit waren zij echter een bestanddeel van de liturgie.
Geestelijke liederen uit de tijd voor de Reformatie zijn bijvoorbeeld 
de ‘leisen’, zo genoemd omdat zij meesta
eindigden, als vertalingen van Latijnse kerkzangen, hetzij met 
behoud van de oorspronkelijke melodie of met een aanpassing 
aan andere, nieuwe geestelijke liederen met een eigen melodie of 
aangepast aan volksliedmelodieën. 

(wordt vervolgd) 
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ook de eenvoudiger gezangen op zich, en werden de kunstige 
 
-kerk, godsdienstige 

toegelaten in de 
nevengodsdienstoefeningen, bij de bedevaarten en voor huiselijk 
gebruik. Nooit waren zij echter een bestanddeel van de liturgie. 
Geestelijke liederen uit de tijd voor de Reformatie zijn bijvoorbeeld 
de ‘leisen’, zo genoemd omdat zij meestal met ‘Kyrieleis’ 
eindigden, als vertalingen van Latijnse kerkzangen, hetzij met 
behoud van de oorspronkelijke melodie of met een aanpassing 
aan andere, nieuwe geestelijke liederen met een eigen melodie of 
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Wie maakt hier een kleurrijk geheel van
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kleurrijk geheel van? 
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