Webinar 5: Alles wat adem heeft… (Lente in de kerk)

www.lenteindekerk.nl
https://www.weetwatjegelooft.nl/les/alles-wat-adem-heeft/

Ik kan mij een leven zonder muziek niet voorstellen. In de 21e eeuw is, meer dan ooit, overal om ons
heen muziek te vinden. Waar een vorige generatie al gezegend was met een walkman en een
cassettebandje ligt alle muziek die we maar willen horen nu binnen handbereik. Ook in de kerk speelt
muziek een (steeds) belangrijkere rol. Calvijn zegt over muziek in zijn voorwoord van het Geneefs
Psalter: “muziek kan de ziel raken zoals niets anders dat kan”.
In Nederland zijn de meeste kerkgangers opgegroeid in een Calvinistische kerkcultuur waar, onder
orgelbegeleiding, psalmen en/of gezangen worden gezonden. Soms vergeten we dat de psalmen
echter geen exclusief Calvinistisch erfgoed zijn maar al eeuwenlang, wereldwijd, componisten heeft
geïnspireerd tot het schrijven van prachtige composities.
In het webinar nemen we je mee naar de oorsprong van het Geneefs Psalter, de ontwikkeling van de
muziekgeschiedenis (taal) en willen we je laten nadenken over de functie / het ‘doel’ van muziek (in
de gemeente). Dit doen we natuurlijk aan de hand van een aantal praktische voorbeelden door het
(live) spelen van een aantal psalmbewerkingen van The Psalm Project.
Het doel van het webinar is om je:
-

Inzicht te geven in een stuk (kerkelijke) muziekhistorie;
Je (muzikale) horizon te verbreden;
Doel en werkwijze van The Psalm Project toe te lichten;
Na te laten denken over functie / doel van muziek in de gemeente.

Opdracht / vragen
Het zou fantastisch zijn als je voor het webinar al eens over het volgende na wilt denken / vragen
voor jezelf wilt beantwoorden:
1. Wat is je eigen muzikale achtergrond? Waar luister je naar?
2. Wat is je kerkelijke muzikale achtergrond?
3. Wat is de functie / doel van muziek in jouw persoonlijke leven? (denk bijv. aan: ontspanning,
plezier, ontmoeting, verbinding, schoonheid, dansen, emotie, bezinning…)
4. Wat is de functie / doel van muziek in jouw gemeente?
En omdat we in een uur niet de hele muziekgeschiedenis kunnen doornemen raden we je aan om
onderstaande playlist alvast te luisteren. Er zitten echt juweeltjes tussen (maar smaken verschillen
😉). Het is een greep uit bewerkingen op Psalm 42.
5. Stel uit de voorgestelde playlist je eigen top 3 samen!

INTRO
1. Geneefs Psalter - “ ‘t hijgend hert der jacht ontkomen”
https://www.youtube.com/watch?v=HYaBtQPP1jA
2. Goudimel, Tallis, Palestrina
Drie versies van Psalm 42:
"Ainsi qu'on oit le cerf bruire" (1565 & 1580 versions) by Claude Goudimel (c. 1510-1572)
"E'en like the hunted hind", The Fifth Tune from Archbishop Parker's Psalter, 1567 by Thomas Tallis
(c. 1505-1585)
"Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum" by Giovanni Pierluigi da Palestrina (c. 1525-1594)
https://www.youtube.com/watch?v=LJgZVi7zBz0
KLASSIEK
3. J.S. Bach – “Freu dich sehr, o meine Seele”
https://www.youtube.com/watch?v=AB7f9wGkILE
4. Mendelssohn – “Wie der Hirsch schreit” (1837) (op tekst van Maarten Luther)
https://www.youtube.com/watch?v=E0saNS3yLF0&lc=z13xu3pjln3ehfcxm04cgnmqesnhzl2pfg4
5. Lewandowski – “Wie ein Hirsch lechzet” (1879)
https://www.youtube.com/watch?v=OaJSm-rUmGE&list=PLcSkPXginhQeG_fv3Els-0XVlg85ueCl&index=69
6. Charles Ives – “As pants the hart” (1888)
https://www.youtube.com/watch?v=3VFj1fAmuX0
7. Arvo Pärt – “Como la cierva sedienta” (1998)
https://www.youtube.com/watch?v=6HJpioc3IJM

POPULAIR
8. Sandra McCracken and All Sons And Daughters - "My Help, My God"
https://www.youtube.com/watch?v=H508n-9SiqE
9. Sons of Korah – “Streams of water”
https://www.youtube.com/watch?v=dcKf7VdwV2A
10. Tori Kelly – “Psalm 42”
https://www.youtube.com/watch?v=wGgsmCEgf4w
11. Keith and Kristyn Getty – “Lord from sorrows deep I call”
https://www.youtube.com/watch?v=5gqBx2MfRec

12. Opwekking 281 – “Als een hert dat verlangt naar water”
https://www.youtube.com/watch?v=PTk-PV6dSSY
13. Psalmen voor Nu – “Hoop op God”
https://www.youtube.com/watch?v=MhGXupCRHJ0
14. Elisheva Shomron - “Ke'ayal Ta'arog (As the Deer Pants)”
https://www.youtube.com/watch?v=1BmQGjdwilA

