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Voorwoord

In deze bundel staan pianobegeleidingen bij de liedjes uit de Samenleesbijbel.
De veertig nieuwe liedjes blijven dicht bij de verhalen uit de Bijbel. Bij Daniël 6:19-25
kunnen kinderen zingen over Daniël in de leeuwenkuil en bij Romeinen 8:31-39
zingen ze een loflied over God die van ons houdt. Zo brengen de liedjes de Bijbel tot
leven!
U kunt de liedjes al beluisteren op de cd bij de Samenleesbijbel, en achter in de
Samenleesbijbel staan de tekst en melodieën. Met deze bundel zijn de liedjes nu ook
te begeleiden op de piano. De componist, Jan Marten de Vries, heeft de bestaande
melodieën uitgebreid met zettingen voor de piano, en geeft tegelijk muzikale
suggesties voor andere instrumenten en zang.
Ik hoop dat deze liedjes zo op nog meer plekken zullen klinken: niet alleen thuis,
maar ook op school, in de kerkdienst of bij een kinderkoor.
Veel zing- en speelplezier!
Rieuwerd Buitenwerf
Algemeen directeur Nederlands Bijbelgenootschap
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Inleiding

Deze bundel bevat de pianobegeleidingen bij alle 40 liederen uit de Samenleesbijbel.
Van elk lied schreef ik tegelijk tekst, melodie én begeleiding, dus dit is de
basisversie. Dat betekent niet dat de gebruiker er zich beslist aan zou moeten
houden. Met alleen tekst en melodie als gegeven zijn namelijk ook heel andere
begeleidingen te bedenken.
Op basis van de zettingen uit deze bundel is de muziek van de cd bij de
Samenleesbijbel gearrangeerd. Dat is handig, want zo corresponderen de
akkoordsymbolen in de Samenleesbijbel met de muziek van de pianobegeleidingen.
Alleen bij ‘De soep is rood’ en ‘Wie dromen droomt’ heeft de cd een eigen
zetting, die anders is dan de pianobegeleiding. Bij genoemde liedjes kloppen de
akkoordsymbolen in de Samenleesbijbel wèl met de cd, maar níet volledig met de
noten uit deze bundel.
Bij de Speelsuggesties kan men vinden hoe een zetting eventueel vereenvoudigd
kan worden, hoe de zang verdeeld kan worden en wat andere instrumenten kunnen
toevoegen. Zo is het materiaal breed inzetbaar. Om de bruikbaarheid te vergroten
zijn er registers toegevoegd: een kort overzicht van muzikale bruikbaarheid, een
register op bijbelplaats en een register op plaatsen, verhalen en personen.
In principe zijn de zettingen voor piano geschreven, daarom is de piano bij gebruik
van deze zettingen te verkiezen boven het orgel. Een vaardige speler kan op het orgel
van de meeste zettingen wel iets maken. Om de keuze te vergemakkelijken staan in
een apart register de begeleidingen die, eventueel met kleine aanpassingen, ook op
orgel kunnen worden gespeeld.
Bij elk lied wordt verwezen naar de route en de bijbeltekst in de Samenleesbijbel waar
het lied bij hoort.
Jan Marten de Vries
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