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Lied van de week

Het Klokhuislied
Carlos Desoete

Beste koorleden, 
 
deze week een nieuw lied van Carlos met een klein beetje duiding door Carlos
zelf: 
 
"Het  klokhuislied is bedoeld als een nieuwe Eer aan God, maar een beetje
anders gezegd. 
We zingen van onze God, van ons klokhuis, van Hem die de kern is van ons
leven. Het moet iets hebben van ‘uitzingen’ van onze diepste inspiratie,
motivatie… 
 
Als je van God zingt, zing dan van mensen, van zoveel mensen in wie in de
loop dezer eeuwen iets van dit klokhuis zichtbaar is geworden. 
Te beginnen met Abraham, Isaak en Jacob. Zo werd die God indertijd
genoemd: “de god van Abraham, Isaak en Jacob’, met andere woorden: een
heel andere god dan wij gewend zijn: geen natuurgod zoals de god van zon en
regen e.d. , geen god boven in de wolken (in den hoge), maar een stem in ons
diepste binnenste die mensen op weg zet en kracht geeft. 
 

 
Ik noem Mozes en Elia: bevrijders van hun volk, die Gods naam ‘ik ben er voor
u’ op het spoor kwamen en er een manier van leven van maakten. 
Jesaja en Jeremia staan voor de profeten, ook voor de profeten van vandaag. 
Als je van ons klokhuis spreekt en zingt, zie je een hele rij van mensen die in
hun leven zichtbaar maakten wat 'Ik ben er voor u' betekent. 
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Ik beperk mij tot 1 strofe, anders wordt het lied te lang… 
 
De tweede strofe gaat over Jezus. Hij natuurlijk. Nergens beter hebben we
liefde zien gebeuren: liefde die zichzelf vergeet… 
 
EN de vierde strofe gaat over de Geest: te ervaren in onze manier van leven,
en met een knipoog naar het Emmaüsverhaal

groeten, 
 
Carlos

Een kleine uitdaging voor Solied:  
Beluister je eigen stem tot je ze gemakkelijk kunt meezingen. 

Op de eerste repetitie samen, verrassen we elkaar,  Carlos en Els met een mooie
uitvoering van Het Klokhuislied. 

Wie gaat de uitdaging aan?

Nog een lied over profeten

Litanie van de profeten 
van deze tijd

partituur

vierstemmige muziek

sopranen

alten

tenoren

bassen

https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/9b7755e7-b2e6-401b-8d95-fa4ba2a202ba/Zing_van_uw_God_Klokhuislied_Partituur_en_partijen.pdf
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/2c6bf163-cc96-45f1-a006-6adbfdbbb66d/Zing_van_uw_God_Klokhuislied_vierstemmig.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/2113771b-f106-45e8-a0e2-58ae81980488/Zing_van_uw_God_Klokhuislied_sopraan.01.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/34e4a479-a51d-4c17-ab5f-016d830aebfb/Zing_van_uw_God_Klokhuislied_alt.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/9ce1853f-2e95-4dc9-9daf-8bcef991a535/Zing_van_uw_God_Klokhuislied_tenor.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/5ffc2b06-bc48-4735-bf42-3eb2a2e70297/Zing_van_uw_God_Klokhuislied_bas.mp3
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Carlos Desoete

Lied van Carlos Desoete door het koor Solied, 2003, uit de cd 'Gedreven' 
Video gemaakt door Pradip Smagge, pastoor van de federatie Damme

Oxfam Cash&Carry is terug open! 
 

https://youtu.be/bHPoFpY6s8o
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