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TOELICHTING TOELICHTING 

do-ut-des-muziekbladendo-ut-des-muziekbladen

Onder deze naam biedt de diocesane Neder-
landse Sint-Gregoriusvereniging de kerkkoren 
en kerkmusici van de parochies in het bisdom 
Roermond nieuwe composities aan.
De naam is enerzijds muzikaal, anderzijds vormt 
zij een latijnse zin. Vertaald luidt deze: “ik geef 
opdat jij zult geven”.
Getransponeerd naar onze intentie betekent 
dit zoveel als: wij als diocesane NSGV bieden U 
deze muziekbladen aan opdat U er gebruik van 
zult maken en dit wellicht zult honoreren met 

een bijdrage ter bestrijding van de onkosten. 
U mag de koorcomposities legaal kopiëren en 
vergroten. Vriendelijk verzoek: Wilt U wel ons 
secretariaat hiervan met een briefkaart op de 
hoogte stellen!
Voor gebruik buiten het bisdom is schriftelijke 
aanvraag om legale kopieën à € 0,25 per blad 
te verkrijgen verplicht.
Alle composities zijn copyright van het eigen 
fonds USC-Strassbourg/NSGV-Roermond, tenzij 
anders vermeld.

DE HEER ZIJ MET U
Schriftlied bij 2 Tim. 4
Paul Schollaert

Bij uitstek liturgische muziek waarin het koor en de gemeenschap een aandeel heb-
ben. De fijn zingende melodielijn wordt ondersteund door een voor de organist 
spannende begeleiding. Het is goed te constateren dat de begeleidingen ook van dien 
aard zijn dat ze speelbaar zijn voor de minder vaardige organist. De wisselwerking 
tussen koor en volk zorgt ervoor dat het samen zingen samen vieren kan worden.
Uit: Nieuwsbrief Liturgische Muziek 2009 nr. 1. Uitgave van Vlaams Centrum Litur-
gische Muziek (VCLM) te Leuven.

INTRADA 
Bart Wuilmus

Een ‘intrada’ is een instrumentaal stuk dat oorspronkelijk werd gebruikt voor het 
aankondigen of begeleiden van een intrede. Het orgelwerkje ‘intrada’ is bedoeld als 
intredestuk voor een eredienst. Vanwege het plechtige en tegelijk ingetogen karakter 
is het best bruikbaar tijdens de zondagen door het jaar.
Onder ‘vol spel’ verstaat men een plenum, al dan niet aangevuld met trompet en 
cornet ( afhankelijk van het type orgel). Onder grondspelen 8’ verstaan we prestant 
8’, bourdon 8’ en andere registers zoals fluit 8’ gamba 8’ en salicionaal 8’.
Van deze compositie bestaat tevens een versie met pedaalpartij, die te verkrijgen 
is op het secretariaat van het Madrigaal/VCLM.
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ANTWOORDPSALM VOOR HET FEEST VAN 
ALLERHEILIGEN  ‘ZO DOET HET GESLACHT’
Psalm 24 (23), str. 1-6 gaat over de plechtige intocht van God in zijn tempel. In 
strofe 6 staat in de Willibrordbijbel (1975) i.p.v. ‘de Heer’: ‘Jakobs God’. Zie ook: 
Getijdenboek (NRL 1990, blz. 809-810. Uit: Lied & Liturgie, jrg. 5, nr. 2 (2007), blz. 4.
Wij vragen in deze aandacht voor de antwoordpsalm in de liturgie. Gezien de 
thematiek van dit KGL-nummer een mooie Antwoordpsalm voor het Hoogfeest 
van Allerheiligen. ‘Aan God hoort de aarde en al wat er op is’, zo zingen wij. Hans 
Bouma schrijft over deze psalm enkele gedachten vanuit de problematiek van de 
milieucrisis, waarin de wereld zich bevindt.
Immers, “kom je aan de aarde, dan kom je aan God. Niet omdat Hij, pantheïstisch, 
samenvalt met zijn schepping, maar Hij zit er in zoals een kunstenaar zit in zijn oeuvre. 
Zoals Mozart zit in zijn pianoconcerten, van Gogh in zijn schilderijen. Overal voel 
je zijn adem, overal tintelt zijn Geest. Loop je de aarde onder de voet, vertrap je 
de natuur, dan trap je God op het hart. Dan bedroef je zijn heilige Geest. (...) Vurig 
hoopt Hij op mensen, die, aldus Psalm 24, ‘rein van handen’ en ‘zuiver van hart’ zijn. 
Mensen, die de aarde niet plunderen en vervuilen, maar zorgvuldig en toegewijd 
bewerken en bewaren. De aarde, die niet hun eigendom is, maar geleend goed.” 
(Hans Bouma (red.), ‘Met de psalmen zing je het uit’. Uitgave: Kok, Kampen, 1993, 
blz. 74-75). Een mooie boodschap die wij door middel van deze antwoordpsalm 
mogen uitzingen tot lof en eer van Gods schepping. (G.G.)

KUN JE ZINGEN, ZING DAN MEE

“Zingen kan functioneren als een protest tegen en correctie op onze vertech-
niseerde en rationele maatschappij. Zingen schept ruimte voor het naar boven 
halen van verlangens en gevoelens diep in ons, die al dan niet opzettelijk ver-
borgen blijven. Zingen tilt de mens uit boven de sleur van het alledaagse. Zingen 
geeft rust te midden van lawaaierige gejakker. Zingen biedt gelegenheid dingen 
te zeggen die anders nooit gezegd zouden worden. Zingen versterkt eensge-
zindheid en verzwakt dodelijk individualisme. Daarom draagt de zingende kerk 
heil uit. In de opdracht – want dat is het! – zingende kerk te zijn, laat de kerk 
de wereld delen als de gemeente (lees: parochiegemeenschap G.G.) de wereld 
leert zingen. Om de wereld te leren zingen, moet de gemeente eerst de juiste 
‘toonhoogte’ van de wereld leren kennen. Over wederzijds leren gesproken!”

Dr.P.Schelling in: Muziek & Kerkewerk. Aandacht voor muziek in de opbouw 
van de geloofsgemeenschap. Uitgave: Boekencentrum, ’s-Gravenhage 1989, blz. 65.
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PSALM 31: ZO DOET HET GESLACHT
T.: Ps.24,6

M.: Jos Bielen 
Bew.: Claudine Martens


