
Persbericht  
 

Onbekende Bijbelliederen zingen en bespreken 
 
Kent u het lied van Debora? En de liederen van Jesaja? U kunt ze nu leren kennen, 
zingen en bespreken. Bij Uitgeverij Lukas Boeken te Tholen verscheen in 2014 een 
unieke uitgave van 10 liederen uit het Oude Testament die u niet eerder op deze manier 
hebt gelezen. De bundel draagt de titel: Zijn Naam is Held. Zijn Naam is Heer, en is te koop 
via de normale boekhandelkanalen. 
 
De  inhoud van dit nieuwe boekje betreft 10 bekende en minder bekende liederen van 
belangrijke personen in het Oude Testament. Deze liederen zijn niet in het boek Psalmen 
opgenomen, maar staan verspreid in de Bijbel. In dit boekje vindt u ze bij elkaar. 

 Mozes – Exodus 15, Deuteronomium 32, Openbaringen 15 
 Debora en Barak – Richteren 5, 
 Hanna – 1 Samuel 22, 
 Jesaja – Jesaja 5, Jesaja 12, Jesaja 26 
 Hizkia – Jesaja 38 
 Habakuk – Habakuk 3 

De liederen worden eerst in een korte Bijbelstudie besproken. Er zijn bij elke studie 
gespreksvragen toegevoegd die de verwerking (persoonlijk of in kringverband) verder 
stimuleren. Daarna volgt de berijming, waarbij voor de melodie telkens gekozen is voor een met 
het lied corresponderende psalm.  
 
Bij elk lied wordt ook een beknopt overzicht gegeven van reeds bestaande berijmingen en als 
illustratie  wordt een van die bestaande berijmingen geheel of gedeeltelijk in deze bundel 
geciteerd. Zo kan de lezer opnieuw kennisnemen van liederen van Philips Marnix van Sint 
Aldegonde, Isaac da Costa, Ds. Willem Sluiter en anderen; op deze manier wordt het huidig 
werk enigszins in een historisch kader geplaatst. 
Als inleiding op deze bundel is een korte verhandeling over Bijbelliederen en het gebruik 
daarvan opgenomen.  
 
De bundel is bruikbaar op verenigingen en in de huisgodsdienst om bij te zingen en te 
mediteren. Bijbelkringen en studieverenigingen kunnen van het boekje gebruikmaken om een 
aantal minder bekende liederen uit de Bijbel te bestuderen. En uiteraard biedt deze bundel 
nieuwe zangstof voor koren en liefhebbers van het geestelijke lied. 
 
In 2012 gaf Lukas Boeken van dezelfde auteur een ander boekje uit: de complete Heidelbergse 
Catechismus  opnieuw berijmd op Psalm melodieën. Deze debuutbundel (Hij rekent met 
genade) heeft een goede ontvangst gehad en Van den Brink biedt u in deze bundel opnieuw 
mooie liederen aan die gebaseerd zijn op getrouw gebruik van de Bijbel.  

 

EEN BOEK OM UIT TE LEREN EN OM UIT TE ZINGEN! 
 
Voor meer informatie over de bundel zelf en over de inhoud van de diverse liederen is de auteur 
bereikbaar via (kolibricomm@kliksafe.nl) . Na overleg is hij beschikbaar voor interviews en /of lezingen.  
Voor informatie over bestellingen van de bundel kunt u ook terecht bij de uitgever 
(info@lukasboeken.nl). 
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Dr. J.P. van den Brink (1960) is fysicus 
en werkzaam in de High Tech sector.  
Hij is sinds 1992 als ouderling 
verbonden aan de Gereformeerde 
Gemeente te Eindhoven. 
Hij is getrouwd en vader van 5 kinderen. 
Van zijn hand verscheen Hij rekent met 
genade (2012), een zangbundel bij de 
Heidelbergse Catechismus. 
 
Lucas Boeken in Tholen is sinds 2009 
een christelijke uitgeverij van 
theologische boeken en kinderboeken.  
 
 
Inhoud 
Bijbelliederen en het gebruik daarvan —  een beknopte inleiding  

1. Lied van Mozes (1) —  Exodus. 15:1-21 
2. Lied van Mozes (2)  —  Deuteronomium 32 
3. Lied van Mozes (3)  —  Openbaring 15:3, 4 
4. Lied van Debora en Barak  —  Richteren 5:1-31 
5. Danklied van Hanna  —  1Samuel 2:1-10 
6. Lied van Jesaja (1)  —  Jesaja 5:1-7 
7. Lied van Jesaja (2)  —  Jesaja 12:1-6 
8. Lied van Jesaja (3)  —  Jesaja 26:1-19 
9. Lied van Hizkia  —  Jesaja 38:9-20 
10. Gebed van Habakuk  —  Habakuk 3 

 


