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Handboek

MUZIEK
in de kerkdienst
Theoloog en musicus Simon van der Kooij publiceert zijn Handboek
muziek in de kerkdienst: een aantrekkelijk praktijkboek over de muziek
tijdens een kerkdienst. Dit boek laat stap voor stap zien hoe je muzikale
aspecten van de kerkdienst voorbereidt, organiseert, inoefent en leidt.
Tal van relevante, nuttige en uitdagende vragen beantwoordt Van der
Kooij op een instructieve manier, puttend uit zijn ervaring en kennis.
Hierin komen vragen aan de orde zoals:
• Hoe organiseer je een ordelijke en inspirerende repetitie?
• Hoe maak je een doordachte keuze uit het liederenaanbod?
• Hoe groei je als muziekteam in het begrip van ‘lofprijs
en aanbidding’?
• Hoe omgaan met spanningen: een zangeres met een zuiver hart,
maar een valse stem?
• Hoe kom je authentiek over wanneer je iets zegt op het podium?
• Hoe werken uiteenlopende karakters en uiteenlopende stijlen
samen in een team?
In veel christelijke gemeentes groeit de laatste jaren het verlangen om
stappen vooruit te zetten op het terrein van lofprijzing en aanbidding.
Maar in de praktische uitwerking ervan loopt men vaak vast. Het nieuwe
handboek van Van der Kooij biedt in dergelijke situaties de helpende
hand: concrete oplossingen en praktische handvatten, zonder
oppervlakkig of pragmatisch te worden. Kortom, Handboek muziek in
de kerkdienst is een boek voor muziekteams van alle leeftijden en alle
kerkelijke gezindten.
over de auteur
De auteur, Simon van der Kooij, is cum laude afgestudeerd aan de
Evangelische Theologische Faculteit en heeft zich daarna een aantal
jaren voltijds als muziekleider ingezet in de Vrije Baptistengemeenten
te Drachten en te Groningen. Inmiddels geeft hij vanuit zijn kennis,
kunde en ervaring trainingen aan muzikanten, technici en leiders uit
verschillende kerken.
verkrijgbaarheid
Het boek is verkrijgbaar via de website www.vanderkooijcc.nl. Het
bevat 108 bladzijden op A5 formaat en kost € 15,- (excl. € 2,20
verzendkosten).

