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Uit psalm 25 (24)
Tussenzang 1e zondag van de veertigdagentijd in het B jaar.

Een vriendelijke psalm die spreekt van vertrouwen, verlossing en barmhartigheid.

De Heer is goed en rechtschapen, Hij leidt de geringe en eenvoudige langs eerzame paden.
Ik heb geprobeerd het klankidioom ook eenvoudig te houden. Toegankelijk voor uitvoerders 
en toehoorder. Niet schrikken van het cluster akkoord in de eerste maat. (bes-c-d). Door 
de aard van toonvorming bij een pijporgel en de hogere gang van de melodie zal deze niet 
als hinderlijk ervaren worden. 

De verzen zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor een cantor en dienen niet te snel gezongen 
te worden. Het woord is immers het belangrijkste onderdeel.

De psalm kan dienst doen op meer plaatsen in de liturgie dan hierboven aangegeven.
Veel zangplezier.

A.V.

TOELICHTING TOELICHTING 
do-ut-des-muziekbladendo-ut-des-muziekbladen

Onder deze naam biedt de diocesane Neder-
landse Sint-Gregoriusvereniging de kerkkoren 
en kerkmusici van de parochies in het bisdom 
Roermond nieuwe composities aan.
De naam is enerzijds muzikaal, anderzijds vormt 
zij een latijnse zin. Vertaald luidt deze: “ik geef 
opdat jij zult geven”.
Getransponeerd naar onze intentie betekent 
dit zoveel als: wij als diocesane NSGV bieden U 
deze muziekbladen aan opdat U er gebruik van 

zult maken en dit wellicht zult honoreren met 
een bijdrage ter bestrijding van de onkosten. 
U mag de koorcomposities legaal kopiëren en 
vergroten. Vriendelijk verzoek: Wilt U wel ons 
secretariaat hiervan met een briefkaart op de 
hoogte stellen!
Voor gebruik buiten het bisdom is schriftelijke 
aanvraag om legale kopieën à € 0,25 per blad 
te verkrijgen verplicht.
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