
In de maat zingen – bericht van organisten – 23 juli 2021 
 
In de achterliggende periode zijn in de tijd dat zingen niet mogelijk was, de psalmverzen alleen op het 

orgel gespeeld. Voor ons als organisten een vreemde ervaring te ‘begeleiden’ zonder gemeentezang. 

Het was hierdoor ook niet mogelijk te wachten op inzet van de gemeente, iets dat evenals in veel 

andere kerken ook bij ons een gewoonte geworden is. Hierdoor konden we de psalmverzen ‘in de 

maat’ spelen. We zijn dankbaar dat we inmiddels met meer mensen mogen samenkomen en weer 

mogen zingen! 

Het in de maat spelen van de verzen willen we voortaan blijven volhouden! 

 

Waarom willen we dit volhouden? 

De onberijmde en berijmde tekstregels horen bij elkaar en vormen een eenheid.  

Ook bij het zingen moeten de regels muzikaal ritmisch een eenheid zijn. Door op de inzet van de 

gemeente te wachten wordt deze eenheid onderbroken en komen de regels muzikaal ‘los’ van elkaar 

te staan. Dit gaat in tegen de natuurlijke ademhaling tussen de regels, dit is met name voor de 

gemeenteleden die thuis meezingen extra merkbaar. 

 

Hoe willen we dit gaan doen? 

In de maat zingen willen we als volgt vorm (blijven) geven: 

• Bij ieder vers houden we de eerste noot wat langer aan, zodat u de gelegenheid krijgt om in 

te zetten. 

• We vullen de rusten tussen de regels (de staande zwarte blokjes op de notenbalk) zoveel 

mogelijk op in het doorgaande ritme, zodat het voor u makkelijker te volgen en vast te 

houden is.  

• Bij de inzet van de 2e t/m laatste regel wachten we niet op de inzet van de gemeente, maar 

spelen het vers in hetzelfde tempo door.  U probeert hierbij gelijk met de organist in te 

zetten!  Als u in een koor zingt of gezongen hebt, zult u dit herkennen en bent u dit al 

gewend. 

 

Deze manier van zingen wordt weleens ervaren als een hoger zangtempo. Het is niet onze bedoeling 

sneller te spelen, maar het eenmaal ingezette tempo het hele vers vast te houden.  

Bij lofpsalmen gaat dit overigens al vaak goed!!  

Bij meer ingetogen psalmen (gebed, schuldbelijdenis) is dit moeilijker en een aandachtspunt. 

 

We vinden het belangrijk om u hier alvast over te informeren. 

D.V. na de zomervakantie zullen we via ‘In de Voorhof’ meer informatie geven. 

We hopen dat dit mag bijdragen aan de lof op de Heere, omdat Hij onze lofzang waard is!  

Soli Deo Gloria! 

 

De organisten. 

 


