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Beste lezer / zanger / dirigent, 

Dit is de tweede uitgave van de Asaf in digitale vorm met daarin 
dezelfde rubrieken als in de eerste uitgave.

De Asaf is het contactorgaan van de BZGG. Het bestuur zorgt in 
samenwerking met de redactie voor een groot deel van de 
invulling. In de rubriek Korenestafette kunnen de koren hun 
verhaal kwijt. Hierbij nogmaals een oproep aan de koren: heeft u 
iets met het koor georganiseerd in deze bijzondere tijd, of een idee 
voor de vulling van de Asaf? Stuur dit dan naar 
We hopen dat er vele mails binnen zullen komen. Alvast dank voor 
jullie inbreng. 

Veel lees-, puzzel- en doe-plezier. 
                                                     Cees Zwaal / PR

Komt herwaarts tot Mij,
allen die vermoeid en be

 en Ik zal u rust geven.

VOORWOORD 
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Dit is de tweede uitgave van de Asaf in digitale vorm met daarin 
dezelfde rubrieken als in de eerste uitgave. 

De Asaf is het contactorgaan van de BZGG. Het bestuur zorgt in 
samenwerking met de redactie voor een groot deel van de 
invulling. In de rubriek Korenestafette kunnen de koren hun 
verhaal kwijt. Hierbij nogmaals een oproep aan de koren: heeft u 
iets met het koor georganiseerd in deze bijzondere tijd, of een idee 

e vulling van de Asaf? Stuur dit dan naar pr@bzgg.nl. 
We hopen dat er vele mails binnen zullen komen. Alvast dank voor 

Cees Zwaal / PR-coördinator 

Komt herwaarts tot Mij, 
allen die vermoeid en belast zijt, 

en Ik zal u rust geven. 
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Uitnodiging om tot rust te komen. 

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 
u rust geven. 
                                                                            

De uitnodiging die van het christelijke geloof uitgaat, wordt 
gevormd door het woordje: ‘Kom!’ De Joodse wet zei op harde 
toon: ‘Ga, en let erop dat je de geboden niet overtreedt, want dan 
zul je sterven. Bewaar ze, en je zult leven.’
De periode van de wet was een periode van
angst, die de mensen als met gesels 
voortjoeg. 
Het Evangelie trekt met banden van liefde.
Jezus is de goede Herder, Die voor Zijn
schapen uit gaat, hen uitnodigt om Hem
te volgen en hen steeds verder leidt met het
woordje: ‘Kom!’ 
De wet stoot af, het Evangelie nodigt. De wet
laat de afstand zien die er tussen God en de
mens is. Het Evangelie dempt de vreselijke
kloof, en leidt de zondaar naar de overzijde.
Vanaf het eerste moment van jouw geestelijk
leven tot je intrede in de heerlijkheid zal
Christus zo tot je spreken: ‘Kom!’ 
Zoals een moeder haar vinger naar haar kind uitstrekt en het met 
het woordje ‘Kom!’ uitnodigt om te lopen, doet Jezus dit ook. Hij 
zal je altijd voorgaan en je vragen om Hem te volgen, zoals de 
soldaat zijn aanvoerder volgt. Hij zal altijd voorop gaan om de

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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weg te banen en om het pad effen te 
maken. 
Je hele leven lang zul je Zijn 
aanmoedigende stem horen, die je 
roept om Hem te volgen.
In het gewichtige uur van het sterven 
zal het kostbare woord waarmee Hij je 
in de hemelse wereld zal binnenleiden, 
luiden: ‘Kom
Vader!’ 
Maar dit is niet alleen de roepstem van 
Christus tot jou. Als jij een gelovige 
bent, roep jij ook tot Hem: ‘Kom!’
Je zult dan sterk verlangen naar Zijn 
toekomst. Je zult zeggen: ‘Kom Heere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus, ja, kom spoedig!
verlangen naar een diepere 
gemeenschap met Hem. ‘Kom Heere 
Jezus, en vervul de troon van mijn 
hart; regeer daar zonder mededingers 
en wijd mij helemaal aan Uw dienst!’

 

 
Terwijl we dit schrijven is net bekend 
geworden dat het advies voor 
amateurkoren om niet te zingen wordt 
opgeheven vanaf 26 juni. Wat is dat 
blij nieuws. Hier hebben we lang op
gewacht en om gebeden, om samen

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 

                                                                            Mattheüs 11:28 

De uitnodiging die van het christelijke geloof uitgaat, wordt 
r het woordje: ‘Kom!’ De Joodse wet zei op harde 

toon: ‘Ga, en let erop dat je de geboden niet overtreedt, want dan 
zul je sterven. Bewaar ze, en je zult leven.’ 
De periode van de wet was een periode van 

vangelie trekt met banden van liefde. 
Jezus is de goede Herder, Die voor Zijn 
schapen uit gaat, hen uitnodigt om Hem 
te volgen en hen steeds verder leidt met het 

De wet stoot af, het Evangelie nodigt. De wet 
en God en de 

mens is. Het Evangelie dempt de vreselijke 
kloof, en leidt de zondaar naar de overzijde. 
Vanaf het eerste moment van jouw geestelijk 
leven tot je intrede in de heerlijkheid zal 

ar haar kind uitstrekt en het met 
het woordje ‘Kom!’ uitnodigt om te lopen, doet Jezus dit ook. Hij 
zal je altijd voorgaan en je vragen om Hem te volgen, zoals de 
soldaat zijn aanvoerder volgt. Hij zal altijd voorop gaan om de 

s 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 
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datum en naam van de auteur te vermelden. 

De redactie wordt gevormd door het bestuur van de BZGG. 
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g te banen en om het pad effen te 

Je hele leven lang zul je Zijn 
aanmoedigende stem horen, die je 
roept om Hem te volgen. 
In het gewichtige uur van het sterven 
zal het kostbare woord waarmee Hij je 
in de hemelse wereld zal binnenleiden, 
luiden: ‘Kom, gezegende van Mijn 

Maar dit is niet alleen de roepstem van 
Christus tot jou. Als jij een gelovige 

t, roep jij ook tot Hem: ‘Kom!’ 
Je zult dan sterk verlangen naar Zijn 
toekomst. Je zult zeggen: ‘Kom Heere 

ezus, ja, kom spoedig!’ Je zult 
verlangen naar een diepere 
gemeenschap met Hem. ‘Kom Heere 
Jezus, en vervul de troon van mijn 
hart; regeer daar zonder mededingers 
en wijd mij helemaal aan Uw dienst!’ 

C.H. Spurgeon 
uit Bijbels Dagboek 

Terwijl we dit schrijven is net bekend 
orden dat het advies voor 

amateurkoren om niet te zingen wordt 
opgeheven vanaf 26 juni. Wat is dat 
blij nieuws. Hier hebben we lang op 
gewacht en om gebeden, om samen 

VAN HET BESTUUR 
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te kunnen zingen. Ons past hier 
dankbaarheid aan de Heere. 
Nu is het de vraag hoeveel koren nog 
daadwerkelijk (gedeeltelijk) bij elkaar 
komen voor de zomervakantie. 
Desondanks stemt dit hoopvol. 
Koornetwerk Nederland zijn we 
dankbaar voor hun contact met de 
overheid namens alle koren in 
Nederland en het opstellen en 
aanpassen van het protocol. 

Laten we hopen dat het patroon van 
besmetting van afgelopen najaar zich 
niet herhaalt, zodat we als koren 
mogen blijven zingen. Als Bond 
kunnen we dan toe werken naar de 
Bondsdag die gepland staat op D.V. 
18 juni 2022. Wanneer de 
dirigentencursus weer verder gaat is 
nu nog niet bekend.  

De jaarvergadering hebben we 
inmiddels achter de rug. Op 
donderdag 1 juli jl. is er een digitale 
bijeenkomst gehouden. Er waren 6 
koren aanwezig en van 3 koren 
hadden we een afmelding ontvangen.  

Op 1 juli gaat de Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen in. Over dit 
onderwerp, en wat dit voor de koren 
betekent, zal een aparte mail naar de 
koren worden gestuurd.   

Heeft jullie koor nog mooie, goede en 
betaalbare muziek nodig, dan wijzen 
we jullie graag op de muziek van onze 
uitgeverij. Deze is te vinden op onze 
website. 

We begonnen met een positief bericht 
en als we bestuur eindigen we met 
een blij bericht. Onze penningmeester 
Bram Eikelboom hoopt 9 juli in het 
huwelijk te treden. We wensen het 
aanstaande bruidspaar een goede en 
gezegende dag toe. 

Corné Visser / voorzitter           

www.bzgg.nl  / info@bzgg.nl 

 

In deze Asaf de koren die van 1 maart
jubileum hadden.  

40 jaar 
1 mei 2021 
     ‘Duivelands mannenkoor’ uit Oosterland

 

 

 

 

 

 

 
De datum van de Bondsdag die in het teken 
jubileum van de BZGG staat voorlopig nog op D.V. 
juni 2022. 
Afhankelijk van alle maatregelen omtrent 
het nog niet helemaal zeker of die door kan gaan. De komende tijd
                                               zullen er 
                                               plaatsvinden met 
                                               Rotterdam. Zodra er meer bekend is
                                               zullen de koren geïnformeerd
                                               worden. 
                                               Ook zal na de zomervakantie weer
                                               verder worden gegaan 
                                               dirigentencursus. Deze heeft ruim
                                               een jaar stilgelegen. Zodra wij een 
datum weten van het slotconcert, waar deze cursus altijd mee 
afgesloten wordt, maken wij die ook bekend.
Als derde zijn wij ook nog bezig met het onderzoeken of het 
mogelijk en haalbaar is om een Psalmenproject op te starten. De 
bedoeling is om hier in de tweede helft van 2022 mee te
                                             starten. 
                                             Als bestuur 
                                             weten we dat 
                                             toekomst liggen
                                     hee  veel onzekerheden zijn.
                                             We hopen dat het
                                             te zijner tijd deze activiteiten te
                                             organiseren.

voorzitter           

JUBILEA 

ACTIVITEITENAGENDA 
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maart 2021 tot 1 juni 2021 een 

‘Duivelands mannenkoor’ uit Oosterland 

het teken staat van het 75-jarig 
staat voorlopig nog op D.V. zaterdag 18 

Afhankelijk van alle maatregelen omtrent het COVID19-virus, is 
het nog niet helemaal zeker of die door kan gaan. De komende tijd 

zullen er weer gesprekken 
plaatsvinden met de Doelen in 
Rotterdam. Zodra er meer bekend is 
zullen de koren geïnformeerd 

 
Ook zal na de zomervakantie weer 
verder worden gegaan met de 
dirigentencursus. Deze heeft ruim 
een jaar stilgelegen. Zodra wij een 

datum weten van het slotconcert, waar deze cursus altijd mee 
afgesloten wordt, maken wij die ook bekend. 
Als derde zijn wij ook nog bezig met het onderzoeken of het 

lmenproject op te starten. De 
bedoeling is om hier in de tweede helft van 2022 mee te 

Als bestuur van de BZGG beseffen en 
weten we dat deze data nog ver in de 
toekomst liggen, maar ook dat er nog 

hee  veel onzekerheden zijn. 
e hopen dat het gegeven wordt om 

te zijner tijd deze activiteiten te 
organiseren. 
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Ook in deze Asaf weer een aantal muziekuitgaven van de BZGG 
die we onder de aandacht willen brengen.
Deze muziekuitgaven sluiten aan bij het thema van deze Asaf:
 “Vakantie – rust”. 
De uitnodiging van Mattheüs 11 : 28 ‘en Ik zal u rust geven’ is 
daarbij het uitgangspunt. 
Een uitgave voor gemengd koor (SATB), mannenkoor (TTBB) en 
jeugd-/kinderkoor (SA) met instrument worden toegelicht.
We hopen dat deze muziek door de koren ge

 

 

Psalm 131 
bewerking: G. Kok 
(GK0131-1) 

                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
een                                               de juiste spanning geven.
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
                                                     
                                                    
                                                    
                                                    

Beiaardschool in Amersfoort. 
Hij is stadsbeiaardier van Den Haag en Scheveningen en vaste 
bespeler van de carillons van Voorschoten en Zoetermeer.
Daarnaast is hij organist van de Abdijkerk in Den Haag 
Loosduinen en de American Protestant Church in Den Haag.
Hij is docent muziektheoretische vakken aan het Rotterdams 
Conservatorium (Codarts) en heeft een concertpraktijk als 
beiaardier, organist en begeleider. 

MUZIEKNIEUWS 
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Psalm 23
bewerking: 
(MK1023-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De door Dinant Struik gebruikte 
melodie voor deze psalmbewerking is 
van Jan Zwart. Deze prachtige 
melodie componeerde Jan Zwart v
de bundel voor Zuid
kerken. De bewerking is een mooie 
vierstemmige zetting die zorgt voor de 
bekende sonore mannenkoor

Dinant Struik
de mannenkoorwereld
weer een bewerking van zijn hand.
Sinds 1983 h
mannenkoren gedirigeerd. 
In al die jaren zijn er ook vele 
bewerkingen van psalmen en andere 
liederen door hem geschreven.

Rust mijn ziel, uw God is koning 
bewerking: 
(JK2201-1)

Dit lied is geschreven door Pieter 
Leonard van de Kasteele en als 
Gezang 22 opgenomen in de bundel 
Evangelische Gezangen.

weer een aantal muziekuitgaven van de BZGG 
die we onder de aandacht willen brengen. 
Deze muziekuitgaven sluiten aan bij het thema van deze Asaf: 

De uitnodiging van Mattheüs 11 : 28 ‘en Ik zal u rust geven’ is 

Een uitgave voor gemengd koor (SATB), mannenkoor (TTBB) en 
met instrument worden toegelicht. 

We hopen dat deze muziek door de koren gezongen gaat worden. 

                                                     Psalm 131 heeft een                                                                   
                                                     frygische melodie die ook 
                                                     in twee andere psalmen 
                                                     is gebruikt, namelijk 
                                                     Psalm 100 en Psalm 142. 

                                                 Het is een bewerking met 
                                                     in elke partij mooie 
                                                     melodische lijnen, die in 

                        combinatie met elkaar 
een                                               de juiste spanning geven. 
                                                      
                                                     Gijsbert Kok studeerde 

                                                 orgel, kerkmuziek, 
                                                     improvisatie en 
                                                     muziektheorie aan de 

        conservatoria van Den 
                                                     Haag, Tilburg en 
                                                     Rotterdam en beiaard 
                                                     aan de Nederlandse 

Hij is stadsbeiaardier van Den Haag en Scheveningen en vaste 
bespeler van de carillons van Voorschoten en Zoetermeer. 
Daarnaast is hij organist van de Abdijkerk in Den Haag – 
Loosduinen en de American Protestant Church in Den Haag. 

s docent muziektheoretische vakken aan het Rotterdams 
Conservatorium (Codarts) en heeft een concertpraktijk als 
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werking: J. Zwart / D.Struik 

-1) 

De door Dinant Struik gebruikte 
melodie voor deze psalmbewerking is 
van Jan Zwart. Deze prachtige 
melodie componeerde Jan Zwart voor 
de bundel voor Zuid-Afrikaanse 
kerken. De bewerking is een mooie 
vierstemmige zetting die zorgt voor de 
bekende sonore mannenkoorsound. 

Dinant Struik is geen onbekende in 
de mannenkoorwereld, want ook nu 
weer een bewerking van zijn hand. 
Sinds 1983 heeft hij diverse 
mannenkoren gedirigeerd.  
In al die jaren zijn er ook vele 
bewerkingen van psalmen en andere 
liederen door hem geschreven. 

Rust mijn ziel, uw God is koning 
rking: D.v. Luttikhuizen 

1) 

Dit lied is geschreven door Pieter 
van de Kasteele en als 

Gezang 22 opgenomen in de bundel 
Evangelische Gezangen. 
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Daarna is dit lied nog in vele andere 
bundels opgenomen en ook door vele 
componisten bewerkt. 
De melodie is de Hernhutters melodie 
uit de 18e eeuw en was dus een 
inspiratiebron voor velen. 

Dick van Luttikhuizen begeleidde al 
op jonge leeftijd als organist de 
kerkdiensten van de gereformeerde 
gemeente in zijn geboorteplaats. Hij 
studeerde aan het Utrechts 
Conservatorium en voltooide zijn 
studie in 1986. Hij werd muziekdocent 
aan het Wartburg College in 
Rotterdam en Dordrecht. In 1988 werd 
hij muziekredacteur van de Houtense 
uitgeverij Den Hertog. In 2007 werd hij 
daar directeur. Van Luttikhuizen was 
dirigent van het Werkendams 
mannenkoor Door Eendracht 
Verbonden. Van 1990 tot 2007 
dirigeerde hij het Dordts mannenkoor 
Tehillim. Ook dirigeerde hij een groot 
samengesteld mannenkoor in diverse 
West- en Midden-Europese 
kathedralen. Van zijn muzikale 
werkzaamheden zijn enkele cd-
opnamen gemaakt, onder andere 
van orgelimprovisaties van 
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de Psalmen in de Grote of Sint-Stephanuskerk
de Grote Kerk of Onze-Lieve-Vrouweke
de Martinikerk te Bolsward. 
Van Luttikhuizen nam in 2008 deel aan een bijeenkomst in 
de Grote of Sint-Maartenskerk te Zaltbommel, gewijd aan het 
teruglopend aantal kerkorganisten in Nederland.
Sinds 1 september 2010 is Dick van Luttikhui
het Evangelisch Centrum "Rehobôth" in
november 2017 is hij bevestigd als predikant van de CGK 
Dordrecht-Centrum voor de wijkgemeente Gent.

Dick van Luttikhuizen maakte een mooie tweestemmige bewerking 
voor jeugdkoor. Maar ook kan deze door een kinderkoor gezongen 
worden, waarbij eventueel wat oudere kinderen de tweede stem 
kunnen zingen. 
Ook maakte hij er een mooie bovenstem bij voor een ander
muziekinstrument, bijvoorbeeld een blok
geheel compleet te maken vind je er ook een begeleidingspartij bij 
voor een orgel of piano. 

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

 

 
In de vorige Asaf zijn we begonnen m
De koren hebben in deze rubriek de gelegenheid om iets te 
vertellen over activiteiten die zij gedaan hebben. Bijvoorbeeld hoe 
er gerepeteerd wordt tijdens deze corona
andere activiteiten georganiseerd, omdat er niet gezongen
worden. 
De vorige keer hadden twee koren de moeite genomen en iets 
ingestuurd. Er was ook een oproep geplaatst, zodat ook in deze 
Asaf er weer vulling was van deze rubriek.
De Asaf is een contactorgaan van de BZGG, dus kunnen de koren 
daar hun verhaal kwijt, zodat de andere koren weten wat er 
gebeurd bij de aangesloten koren. 

Staat jullie koor de volgende keer in de Asaf?
Stuur dan uw bijdrage naar pr@bzgg.nl
plaatsing in één van de volgende Asafs.

 
 

 
 
 

bundels opgenomen en ook door vele 

De melodie is de Hernhutters melodie 
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studie in 1986. Hij werd muziekdocent 

Dordrecht. In 1988 werd 
 

Den Hertog. In 2007 werd hij 

 

samengesteld mannenkoor in diverse 
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Stephanuskerk te Hasselt, 
Vrouwekerk te Dordrecht en 

Van Luttikhuizen nam in 2008 deel aan een bijeenkomst in 
Zaltbommel, gewijd aan het 

teruglopend aantal kerkorganisten in Nederland. 
Sinds 1 september 2010 is Dick van Luttikhuizen evangelist van 
het Evangelisch Centrum "Rehobôth" in Gent (België). Op 18 
november 2017 is hij bevestigd als predikant van de CGK 

voor de wijkgemeente Gent. 

Dick van Luttikhuizen maakte een mooie tweestemmige bewerking 
Maar ook kan deze door een kinderkoor gezongen 

worden, waarbij eventueel wat oudere kinderen de tweede stem 

Ook maakte hij er een mooie bovenstem bij voor een ander 
muziekinstrument, bijvoorbeeld een blok- of dwarsfluit. Om het 

leet te maken vind je er ook een begeleidingspartij bij 

Wilt u deze muziek bestellen? Doe dit dan via de webshop op de 
an deze muziekstukken. 

met een nieuwe rubriek. 
De koren hebben in deze rubriek de gelegenheid om iets te 
vertellen over activiteiten die zij gedaan hebben. Bijvoorbeeld hoe 
er gerepeteerd wordt tijdens deze corona-periode. Of er zijn 
andere activiteiten georganiseerd, omdat er niet gezongen mocht 

De vorige keer hadden twee koren de moeite genomen en iets 
ingestuurd. Er was ook een oproep geplaatst, zodat ook in deze 
Asaf er weer vulling was van deze rubriek. 
De Asaf is een contactorgaan van de BZGG, dus kunnen de koren 

al kwijt, zodat de andere koren weten wat er 

Staat jullie koor de volgende keer in de Asaf? 
pr@bzgg.nl. Wij zorgen dan voor 

plaatsing in één van de volgende Asafs. 
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In de rubriek ‘Uit de oude doos’ worden interessante artikelen uit 
eerder verschenen Asafs geplaatst. 

Als voorloper van de hedendaagse Bondsdag werd in het verleden 
een Zangdag georganiseerd. In de uitgave van juni 1962 was het 
volgende verslag opgenomen. 

‘Terugblik op de vijftiende zangdag’ 
Het is alweer een paar weken geleden, dat we onze jaarlijkse 
Zangdag hebben gehouden. Een dag, waaraan de meesten onzer 
met genoegen zullen terugdenken. Het doet je toch weer eens 
goed zo eens per jaar met honderden, meest jongeren, van onze 
gemeenten bij elkaar te komen. 
Dat onze verenigingen ook de belangstelling hebben van 
predikanten en kerkeraadsleden bewijst het feit, dat dit jaa
viertal predikanten de Zangdag geheel of gedeeltelijk hebben 
bijgewoond (Ds. H. Rijksen – onze voorzitter, Ds. Elshout, Ds. 
Huisman en Ds. Vergunst) en dat verschillende kerkeraadsleden 
de diverse verenigingen hebben vergezeld.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om tien uur ’s morgens opende Ds. Rijksen de vergadering.
Nadat een zestal koren hun kunnen hadden laten horen en e
liederen gezamenlijk door bijna alle koren waren gezongen, werd 
de morgenvergadering door Ds. Elshout gesloten.
Het gezamenlijk zingen van de koren is ongetwijfeld één van de 
hoogtepunten van de zangdag. Het is ontroerend een koor van 
enkele honderden stemmen te horen zingen.
In dit verband zij nog opgemerkt, dat het hoofdbestuur besloten 
heeft voor het volgend jaar D.V. een vijftal psalmen uit te zoe
Hierdoor wordt hopelijk tegemoet gekomen aan de bezwaren van
 

 UIT DE OUDE DOOS 
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die verenigingen welke alleen maar de 
berijmde psalmen zingen.
Om klokslag twee u
Rijksen de middagvergadering, 
waarna de overige koren aan de beurt 
kwamen. Ook de middagvergadering 
werd met gemeenschappelijke zang 
besloten. 
Na een slotwoord van de voorzitter, 
heeft Ds. Huisman de Zangdag met 
gebed geë
Om ongeveer half vijf keerden de 
verenigingen weer naar hun 
woonplaatsen terug. Waarschijnlijk wat 
meer opgelucht dan op de heenreis!

De historie van de koorzang

We vervolgen met dit artikel, zoals 
beloofd. 

In de eerste tijd van de Hervorming 
verving bijv. Willem van Nievalt de 
frivole tekst van de Souterliedekens
door berijmde psalmvertalingen.
Deze volksliederen met psalmteksten
componeerde Clemens non Papa
driestemmig.

Calvijn, die in zijn kerk alleen
psalmgezang in de volkstaal wilde
toestaan, liet de berijmde vertalingen 
van Marot en de Bèze door Louis 
Bourgeois en Maistre Pierre ten dele 
aan volksmelodieën, ten dele aan 
oudere godsdienstige melodieën 
aanpassen. Deze psalmmelodieën, 
die heden ten dage nog worden 
gezongen, werden in de 16
enige malen meerstemmig bewerkt 
voor koor. Wij noemen hier Claude 
Goudimel (+1572) en Sweelinck 
(1562-1621). Deze kunstvormen 
konden echter in de Calvinistische 
kerken geen ingang vinden.

Intussen zijn we gekomen
tweede tijdperk, namelijk:

De koorzang van 1600 

In de rubriek ‘Uit de oude doos’ worden interessante artikelen uit  

Als voorloper van de hedendaagse Bondsdag werd in het verleden 
Zangdag georganiseerd. In de uitgave van juni 1962 was het 

Het is alweer een paar weken geleden, dat we onze jaarlijkse 
Zangdag hebben gehouden. Een dag, waaraan de meesten onzer 

zullen terugdenken. Het doet je toch weer eens 
goed zo eens per jaar met honderden, meest jongeren, van onze 

Dat onze verenigingen ook de belangstelling hebben van 
predikanten en kerkeraadsleden bewijst het feit, dat dit jaar een 
viertal predikanten de Zangdag geheel of gedeeltelijk hebben 

onze voorzitter, Ds. Elshout, Ds. 
Huisman en Ds. Vergunst) en dat verschillende kerkeraadsleden 
de diverse verenigingen hebben vergezeld. 

’s morgens opende Ds. Rijksen de vergadering. 
Nadat een zestal koren hun kunnen hadden laten horen en enkele 
liederen gezamenlijk door bijna alle koren waren gezongen, werd 
de morgenvergadering door Ds. Elshout gesloten. 

is ongetwijfeld één van de 
hoogtepunten van de zangdag. Het is ontroerend een koor van 
enkele honderden stemmen te horen zingen. 
In dit verband zij nog opgemerkt, dat het hoofdbestuur besloten 
heeft voor het volgend jaar D.V. een vijftal psalmen uit te zoeken. 
Hierdoor wordt hopelijk tegemoet gekomen aan de bezwaren van 
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die verenigingen welke alleen maar de 
berijmde psalmen zingen. 
Om klokslag twee uur heropende Ds. 
Rijksen de middagvergadering, 
waarna de overige koren aan de beurt 
kwamen. Ook de middagvergadering 
werd met gemeenschappelijke zang 

 
Na een slotwoord van de voorzitter, 
heeft Ds. Huisman de Zangdag met 
gebed geëindigd. 
Om ongeveer half vijf keerden de 
verenigingen weer naar hun 
woonplaatsen terug. Waarschijnlijk wat 
meer opgelucht dan op de heenreis! 

De historie van de koorzang 

We vervolgen met dit artikel, zoals 

In de eerste tijd van de Hervorming 
ng bijv. Willem van Nievalt de 

frivole tekst van de Souterliedekens 
door berijmde psalmvertalingen. 

volksliederen met psalmteksten 
componeerde Clemens non Papa 
driestemmig. 

Calvijn, die in zijn kerk alleen 
psalmgezang in de volkstaal wilde  
toestaan, liet de berijmde vertalingen  
van Marot en de Bèze door Louis  
Bourgeois en Maistre Pierre ten dele  
aan volksmelodieën, ten dele aan  
oudere godsdienstige melodieën  
aanpassen. Deze psalmmelodieën,  
die heden ten dage nog worden  
gezongen, werden in de 16e eeuw  
enige malen meerstemmig bewerkt  
voor koor. Wij noemen hier Claude  
Goudimel (+1572) en Sweelinck 

1621). Deze kunstvormen 
konden echter in de Calvinistische 
kerken geen ingang vinden. 

Intussen zijn we gekomen aan het 
tweede tijdperk, namelijk: 

De koorzang van 1600 – 1900 
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Luther was een zeer muzikaal mens. 
Hij keurde goed dat van de Roomse 
eredienst vele tradities, bekende en 
gewaardeerde gebruiken bleven 
bestaan in de nieuwe kerk, uiteraard 
zonder in conflict te komen met zijn 
inzichten. Behalve zijn liefde voor de 
muziek heeft hem ook 
bewogen het inzicht, 
dat de muziek voor de 
biddende mens een 
belangrijk hulpmiddel 
is om tot God te 
naderen; mits, luidde 
zijn mening, gezang en 
lied maar wortelden in 
de mens, dat zij niet 
waren mooie 
ornamenten waarin 
meer ijdelheid dan 
vroomheid was te 
beluisteren. 
Om het kerkvolk 
muzikaal te bereiken putte Luther 
zowel uit het geestelijke Duitse 
volkslied als uit de Gregoriaanse 
melodieën, die door het volk gekend 
werden. Veel Latijnse teksten werden 
vertaald of overgenomen door Duitse 
tekst. Bijvoorbeeld: 
- ‘Veni redemptor gentius’ werd ‘Nun 
komm der Heiden Heiland’, 
- ‘Veni Creator Spiritus’ werd ‘Komm 
Gott, Schöpfer, heiliger Geist’, 
- ‘Gloria in excelsis’ werd ‘Allein Gott in 
der Höh’ sei Ehr’, 
- ‘Credo’ werd ‘Wir glauben Allen an 
ein Gott’, 
- ‘Agnus Dei’ werd ‘O, Lamm Gottes 
unschuldig’, 
- ‘de Profundis’ werd ‘Aus tiefer Not 
schrei ich zu Dir’. 

Calvijn daarentegen was veel strenger 
van aard. Hij brak bewust met alles 
wat aan de oude kerk herinnerde. 
Daardoor was het gebruik van 
Gregoriaanse melodieën uitgesloten. 
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Hij berijmde zelf een vijftal psalmen, een groots werk dat door 
Marot en de Bèze werd voortgezet. De melodieën van de psalmen 
zijn hoofdzakelijk Franse volksliederen (ook wel straatlieder
door Louis Bourgeois en Maistre Pierre zo zijn veranderd, dat de 
nieuwe teksten daarop gezongen konden worden. Ook werden 
geheel nieuwe melodieën gecomponeerd.

Zo werd dus reeds aan twee zijden, onafhankelijk van elkaar, 
gedokterd aan nieuwe kerkmuziek. Zodra de psalmen, koralen en
                                                     andere ge
                                                     algemeen geestelijk bezit waren 
                                                     geworden, ontstond bij de 
                                                     componisten natuurlijk de 
                                                     behoefte tot verfraaiing door 
                                                     meerstemmige 

                                                     Terwijl dit bij Calvijn op 
                                                     onoverwinnelijke weerstand 
                                                     stuitte, was Luthers houdi
                                                     daarentegen geestdriftig. Beide 
                                                     Hervormers stonden dus in meer 
                                                     dingen lijnrecht tegenover 
                                                     elkander dan in consubstantiatie 
                                                     en transsubstantiatie.

Luther animeerde zijn vriend Johan Walter de bewerking van de 
koralen ter hand te nemen. Ook de psalmmelodieën werden 
fijnzinnig bewerkt, o.a. door J.P. Sweelinck, doch door de 
calvinistische kerken werden zij niet aanvaard. De bewerkingen 
van Walter vonden geen ingang in de kerken, mede doordat de 
melodie, gezongen door de tenorpartij, schuil gin
andere stemmen. Een betere oplossing werd gevonden door 
Osiander, die de melodie gaf aan de bovenstem, zodat zij door het 
kerkvolk kon worden herkend en meegezongen. Ook andere 
componisten bereikten een grote hoogte in het bewerken van 
                                              koralen. Wij noemen o.a.: Seth 
                                              Calvisius, Johann Schein, Samuel 
                                              Scheidt, Mel
                                              Eccard. 
                                              Uitblinkers zijn Hans Leo Hassler en 
                                              Michael Praetorius. Ook noemen wij 
                                              nog Heinrich
                                              een schat aan koormuziek heeft 
                                              geschreven. Zie bijvoorbeeld zijn 
                                              oratoria en passiemuziek.
 
Andere bekende componisten uit deze tijd zijn Johann Krieger 
Kuhnan, Telemann en Buxtehude, die leermeester is geweest van 
J.S. Bach. 
                      (wordt vervolgd) 

‘Gloria in excelsis’ werd ‘Allein Gott in 
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Hij berijmde zelf een vijftal psalmen, een groots werk dat door 
Marot en de Bèze werd voortgezet. De melodieën van de psalmen 
zijn hoofdzakelijk Franse volksliederen (ook wel straatliederen) die 
door Louis Bourgeois en Maistre Pierre zo zijn veranderd, dat de 
nieuwe teksten daarop gezongen konden worden. Ook werden 
geheel nieuwe melodieën gecomponeerd. 

Zo werd dus reeds aan twee zijden, onafhankelijk van elkaar, 
ziek. Zodra de psalmen, koralen en 

andere geestelijke gezangen 
algemeen geestelijk bezit waren  

eworden, ontstond bij de  
componisten natuurlijk de  
behoefte tot verfraaiing door  
meerstemmige koorbewerking. 

Terwijl dit bij Calvijn op  
onoverwinnelijke weerstand  
stuitte, was Luthers houding  
daarentegen geestdriftig. Beide  
Hervormers stonden dus in meer  
dingen lijnrecht tegenover  
elkander dan in consubstantiatie  
en transsubstantiatie. 

Luther animeerde zijn vriend Johan Walter de bewerking van de 
de psalmmelodieën werden 

fijnzinnig bewerkt, o.a. door J.P. Sweelinck, doch door de 
calvinistische kerken werden zij niet aanvaard. De bewerkingen 
van Walter vonden geen ingang in de kerken, mede doordat de 
melodie, gezongen door de tenorpartij, schuil ging achter de 
andere stemmen. Een betere oplossing werd gevonden door 
Osiander, die de melodie gaf aan de bovenstem, zodat zij door het 
kerkvolk kon worden herkend en meegezongen. Ook andere 
componisten bereikten een grote hoogte in het bewerken van  

koralen. Wij noemen o.a.: Seth  
Calvisius, Johann Schein, Samuel  
Scheidt, Melchior Franck en Johann  

 
Uitblinkers zijn Hans Leo Hassler en  
Michael Praetorius. Ook noemen wij  
nog Heinrich Schütz, die werkelijk  
een schat aan koormuziek heeft  
geschreven. Zie bijvoorbeeld zijn  
oratoria en passiemuziek. 

Andere bekende componisten uit deze tijd zijn Johann Krieger 
Kuhnan, Telemann en Buxtehude, die leermeester is geweest van 
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De oplossing van de puzzel wordt gevormd door de eerste letters 
van de ontbrekende woorden uit de psalmregels in de juiste 
volgorde te zetten.   
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de puzzel wordt gevormd door de eerste letters 
van de ontbrekende woorden uit de psalmregels in de juiste 
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Ook deze keer weer een mooie 
kleurplaat! 
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