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1016 liederen 
worden uiteindelijk 
geselecteerd voor drie 
publicaties:

Redactie en vormgeving 
hebben intensief contact.
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bestubv liedboek

Zo maak je een liedboek waarmee a

De Interkerkelijke Stichting voor 
het Kerklied stelde een nieuw 
liedboek voor. Goed idee, 
vonden veel kerken. 

Het resultaat: 1016 liederen waar deelnemende 
kerken min of meer blij mee zijn. 
Het voortraject: talloze vergaderingen van 
commissies, subcommissies, controlegroepen, 
adviseurs, synodes, moderamina, redacties, 
raden, besturen, werkgroepen, klankbord-
groepen, zangverenigingen, dichters, 
componisten en uitgevers die zich er vanuit 
hun deskundigheid mee bemoeien.

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) 
stuurt naar vier kerkgenootschappen het voorstel voor 
een nieuw liedboek

Kerken zeggen: goed, doe maar

BV Liedboek opgericht door drie commerciële 
partijen: uitgeverij Boekencentrum, 

Jongbloed en Kok
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Contact met synodes en achterbanISK vraagt de kerken of ze een nieuw liedboek willen
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De werkgroepen selecteren liederen uit 
236 bundels. De belangrijkste criteria voor 
een goed lied:

In de Interkerkelijke Stichting 
voor het Kerklied is elke kerk één 
keer vertegenwoordigd en de PKN 
negen keer. De ISK is initiator en 
stuurt de redactie aan.

Besturen kerken is een 
bijeenkomst van wisselende  
kerkdelegaties zoals deputaten, 
moderamina, synodes en 
kerkbesturen. Zij stellen 
supervisoren aan, 
communiceren met en namens 
de achterban, maar nemen geen 
besluiten.

De supervisoren geven 
advies vanuit hun expertise (de 
negen PKN-supervisors) of vanuit 
het perspectief van de kerk of 
geloofsgemeenschap, met het oog 
op toekomstige gebruikers.

Algemene Doopsgezinde Sociëteit
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De redactie stuurt vier keer honderd 
‘representatieve’ liederen. De 
supervisoren leveren commentaar. 
De eerste sessie mislukte: er kwam 
zo veel commentaar op terug, dat het 
voor de redactie onmogelijk was om 
te verwerken.
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klankbordgroepen

Elke supervisor heeft een 
ondersteunende 
klankbordgroep. Ook zij krijgen 
de ‘representatieve selectie’ van 
vierhonderd liederen te zien.
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Eerste bijeenkomst 
supervisoren

Onthulling van de naam 
van het liedboek: 

‘Liedboek’

Regionale zangavonden; 
de Verenigde Protestantse 
Kerk (België) stapt in

Meer regionale zangavonden; 
eerste overleg ‘besturen kerken’

Overleg ‘besturen kerken’

Einde werk van de werkgroepen;
de Evangelisch-Lutherse Kerk (België) stapt in;
en nog meer regionale zangavonden

Einde werk van supervisoren en redactie

Verantwoording van het 
liedboek aan de deelnemende 
kerken

Unaniem besluit van het bestuur ISK ‘inzake 
aanvaarding van het door de redactie voorgelegde 
concept-liedboek’

Officiële presentatie van het 
liedboek in Monnickendam
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