
Toen het bekende rode liedboek verscheen in 1973, was het eigenlijk al verouderd. 

Maar vooral werd het elitair gevonden, immers dichters en topmusici had men 

gevraagd hun bijdragen te leveren. Daardoor is het een meesterwerkje geworden, 

waaruit in vele landen geput werd. Tegelijkertijd merkte men wel dat allerlei 

theologische stromingen van na de tweede wereldoorlog geen weerslag hadden 

gevonden in de bundel. Het was klassiek

ontstond er eigenlijk al onmiddellijk een 

meer up-to-date was en vooral democratischer. Dat boek is er nu en wordt 

meer in De Ludenkapel - enthousiast gebruikt. Over alle hobbels en struikelblokken 

die op de weg lagen naar de voltooiing wordt deze oc

wordt aan de hand van voorbeelden getoond hoe men vele stromingen een plaats 

heeft gegeven en hoe er een merkwaardige Keltische opleving heeft plaats gehad

 

Drs. Martin Roos is historicus, en emeritus voorganger 

(tevens erelid) van de vereniging Vrijzinnigen Nederland. 

Ook is hij, voor pastoraal werk, verbonden aan De 

Ludenkapel. 

 

toegang gratis 

 

zondag 16 november

homo sapiens 

Grasduinen in het nieuwe Liedboek

met Drs. Martin Roos
 

Toen het bekende rode liedboek verscheen in 1973, was het eigenlijk al verouderd. 

Maar vooral werd het elitair gevonden, immers dichters en topmusici had men 

gevraagd hun bijdragen te leveren. Daardoor is het een meesterwerkje geworden, 

den geput werd. Tegelijkertijd merkte men wel dat allerlei 

theologische stromingen van na de tweede wereldoorlog geen weerslag hadden 

gevonden in de bundel. Het was klassiek-calvinistisch en vooral Luthers. Daarom 

ontstond er eigenlijk al onmiddellijk een vraag naar een nieuw liedboek, dat veel 

date was en vooral democratischer. Dat boek is er nu en wordt 

enthousiast gebruikt. Over alle hobbels en struikelblokken 

die op de weg lagen naar de voltooiing wordt deze ochtend inzicht gegeven. Ook 

wordt aan de hand van voorbeelden getoond hoe men vele stromingen een plaats 

heeft gegeven en hoe er een merkwaardige Keltische opleving heeft plaats gehad
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Grasduinen in het nieuwe Liedboek 

Drs. Martin Roos 

Toen het bekende rode liedboek verscheen in 1973, was het eigenlijk al verouderd. 

Maar vooral werd het elitair gevonden, immers dichters en topmusici had men 

gevraagd hun bijdragen te leveren. Daardoor is het een meesterwerkje geworden, 

den geput werd. Tegelijkertijd merkte men wel dat allerlei 

theologische stromingen van na de tweede wereldoorlog geen weerslag hadden 

calvinistisch en vooral Luthers. Daarom 

vraag naar een nieuw liedboek, dat veel 

date was en vooral democratischer. Dat boek is er nu en wordt - onder 

enthousiast gebruikt. Over alle hobbels en struikelblokken 

htend inzicht gegeven. Ook 

wordt aan de hand van voorbeelden getoond hoe men vele stromingen een plaats 

heeft gegeven en hoe er een merkwaardige Keltische opleving heeft plaats gehad 


