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Wat betekent muziek voor jou?
Van jongs af aan is muziek mijn 
grote passie geweest. Ik   heb 
sinds de jaren ‘60 in allerlei Rock 
and Roll- en popbands gespeeld. 
Maar nadat ik Jezus had leren 
kennen, verschoof mijn belang-
stelling muzikaal meer in de 
richting van de Christelijke mu-
ziek. In deze fase heb ik ook vele 
Europese tournees gemaakt.
 
Je bent Aanbiddingsleider in de 
EGL, wat houdt dat in?
Ik begeleid de Gemeente met 
muziek en zang en God te loven 
en te aanbidden tijdens de dienst. 
Daarnaast ben ik ook zanger en 
muzikant en leid ik het (muziek)
team tijdens de dienst. In geeste-
lijk opzicht probeer ik mij op God 
te richten.
 
Wat versta jij onder Aanbidding?
Veel mensen denken dat Aan-
bidding alleen zondags tijdens 
de dienst plaats vindt. Niets is 
minder waar: voor mij is het een 
manier van leven. Ik probeer God 
niet alleen te betrekken bij alles 
wat ik doe, maar bedank Hem 
ook voor datgene wat Hij mij 
geeft. Aanbidding betekent voor 
mij een leven waarin God op de 
eerste plaats komt.

GELovEn in LEusdEn

De rol van muziek in de kerk

hij in de Psalmen ook behoorlijk op 
god kon mopperen en klagen (dit is 
voor sommigen ook wel gezien als 
de voorloper van de Bluesmuziek). 
Paulus, de Apostel spreekt in het 
Nieuwe Testament over “Psalmen, 
hymnen en geestelijke liederen”.’’
 ,,Ook in de kerken is er vandaag de 
dag een grote verscheidenheid aan 
instrumenten. Zo kan het zijn dat 

in een Katholieke of Protestantse 
dienst de zangdienst door een orgel 
wordt begeleid of door een prachtig 
koor. In een Evangelische Gemeen-
te of Pinkstergemeente is er vaak 
een muziekgroep met zangers en 
zangeressen. Het is vaak een kwes-
tie van keuzes uit het verleden en 
heeft niets te maken met juist of on-
juist, Bijbels of on-Bijbels, maar met 

persoonlijke voorkeur.’’
 ,,Muziek wordt “de universele taal” 
genoemd. Het is een communica-
tiemiddel dat bijna elke geografi-
sche, ideologische of rassen barrière 
doorkruist. Muziek heeft daarmee 
de unieke mogelijkheid om harten 
te raken. Het is daarom een ‘taal van 
de geest’, waarmee we weer terug 
zijn bij de uitspraken van Paulus.’’

‘Met muziek kan 
je harten raken’
LEusdEn De Evangelische Gemeen-
te Leusden gebruikt in haar samen-
komsten doorgaans moderne in-
strumenten en eigentijdse liederen. 
Waarom wordt er eigenlijk muziek 
gemaakt en gezongen in de kerk? 
We stellen die vraag aan Koos Vis, 
muziek- en aanbiddingsleider in de 
Evangelische Gemeente Leusden.
 
Koos Vis: ,,Je hoort wel eens zeg-
gen: “Ik ben altijd blij als het zingen 
voorbij is, want ik kom eigenlijk al-
leen maar voor de preek...”. Op zich 
is daar niets op tegen, maar mij be-
kruipt dan het gevoel dat de betrok-
kene niet echt weet wat het doel is 
van de muziek en het (samen) zin-
gen. Laten we eens kijken wat de 
Bijbel daarvan zegt. In de tijd van 
Koning David waren er 4000 mu-
zikanten die dienst deden in de Ta-
bernakel en later in de Tempel van 
Salomo waren dat er zelfs nog meer. 
Er werd een enorme verscheiden-
heid aan instrumenten gebruikt, zo-
als harp, tamboerijn, fluit, trompet 
of bazuin. De muzikanten hadden 
bovendien een “leertraject” van 5 
jaar..., al met al een behoorlijke in-
vestering in muziek.’’
 
Waarom is muziek in de kerk                
belangrijk?
,,In de bijbel wordt opgeroepen om 
God te eren met zang en muziek. 
Koning David was ook muzikant, 
die vele muziekinstrumenten uit-
vond en liederen componeerde. Veel 
van de Psalmen zijn van zijn hand. 
De eerlijkhied gebiedt te zeggen dat 

 p Muziek speelt een belangrijke rol in de hedendaagse kerkdienst.
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8 maart 19.00u. Oec. viering in de 
Veertigdagentijd
9 maart 09.00u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders, aansluitend Rozen-
kransgebed om 09.45u.
11 maart 19.00u. Anders Vieren, pa-
rochianen gaan voor 
12 maart 11.00u. Eucharistieviering, 
vg. H. Tolboom m.m.v. Generations
15 maart 19.00u. Oec. viering in de 
Veertigdagentijd
16 maart 09.00u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders, aansluitend Rozen-
kransgebed om 09.45u.
19 maart 11.00u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders
20 maart 09.00u. St. Jozeffeest. Eu-
charistie, vg. K. Donders
22 maart 19.00u. Oec. viering in de 
Veertigdagentijd, vg. K. Donders
23 maart 09.00u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders, aansluitend Rozen-
kransgebed om 09.45u.
25 maart 09.00u. Maria Bood-
schap. Eucharistie, vg. K. Donders;                                    
19.00u. Anders Vieren, vg. B. Pie-
pers
26 maart 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. LK Ruach
29 maart 19.00u. Oec. viering in de 
Veertigdagentijd, ds. Rob Doesburg
30 maart 09.00u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders, aansluitend Rozen-
kransgebed om 09.45u.
2 april 09.15u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. LK Ruach
5 april 19.00u. Oec. viering in de 
Veertigdagentijd, vg. B. Piepers

12 maart 10.00u. mevr. ds. G. van ‘t 
Slot, Zeist
19 maart 10.00u. mevr. ds. H.K. 
Groen, De Glind
26 maart 10.00u. ds. A. Nicolai, Bar-
neveld
2 april 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen, 
De Glind

12 maart 10.00u. ds. A. Sprotte
19 maart 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek
                  19.00u. Church4U
26 maart 10.00u. ds. R.P. Doesburg
2 april 10.00u. ds. A. Sprotte
 

12 maart 11.00u. Gebedsviering 
Buitengewoon vieren, vg. B. Piepers 
m.m.v. Vivente
19 maart 09.15u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. St. Caeciliakoor
26 maart 09.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. R. Bouwman m.m.v. 
Vivente
                 12.30u. Dopenviering, vg. 
R. Bouwman
2 april 11.00u. Eucharistie, vg. H. 
Tolboom m.m.v. St. Caeciliakoor

8 maart 16.30u. Biddag Ds. R. ter 
Beek,  19.30u. Biddag Ds. R. ter Beek
12 maart 10.00u. Ds. R. ter Beek, vie-
ring Heilig Avondmaal, 16.30u. Ds. 
J.B. Wilmink, Amersfoort-Centrum
19 maart 10.00u. Ds. R. ter Beek, 
16,30u. Ds. P. Boonstra, Bussum/
Huizen
26 maart 10.00u. Ds. C. van den Berg, 
Amersfoort, 16.30u. D.T. Vreugden-
hil, Nijkerk
2 april 10.00u. Ds. Th. van de Kamp, 
Nieuwegein, 16.30u. Ds. R. ter Beek 
Themadienst

11 maart 09.45u. Sabbatschool, 
10.45u. Tussendienst, 11.00u. Ere-
dienst, 12.15u. Gezellig samenzijn
18 maart[ 09.45u. sabbatschool, 
10.45u. tussendienst, 11.00u. Ere-
dienst, 12.15u. Gezellig samenzijn
25 maart 09.45u. Sabbatschool, 
10.45u. Tussendienst, 11.00u. Ere-
dienst, 12.15u. Gezellig samenzijn
1 april 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Tussendienst, 11.00u. Eredienst, 
12.15u. Gezellig Samenzijn
 

12 maart 10.00u. Jaap Dieleman, 
Stichting de Heilbode
 
19 maart 10.00u. Gerard van Ame-
rongen
 
26 maart 10.00u. Gerard van Ame-
rongen
 
2 april 10.00u. Paul Rooda, Alive 
And Well Ministries
 

12 maart 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek
19 maart 10.00u. ds. R.P. Doesburg
26 maart 10.00u. ds. A. Sprotte
2 april 10.00u. ds. D. van Wagenin-
gen
 

12 maart 09.00u. prop. C.B. Weste-
rink, Nunspeet
19 maart 09.00u. ds. P.H. van Trigt
26 maart 09.00u. ds. P.J. den Admi-
rant, Apeldoorn
2 april 09.00u. ds. P.H. van Trigt
 

Prot. Gem.
Dorpskerk

Postweg 78, 
De Glind

‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder 
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofs- 
gemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle  
Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee 

het kerkbezoek laagdrempeliger te maken. Reageren kan via  
het e-mailadres:  kerkeninleusden@gmail.com
E-mailadressen en het het wekelijkse rooster van kerkaanbod 
vindt u op: www.rvk-leusden.nl. 
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