BEVRIJDINGSWEEK – MEIVAKANTIE
75 JAAR VRIJHEID
#5: LIED VAN BEVRIJDING
BIJBEL:
Lees Exodus 15:1-13
BESPREKEN:
- Wie zingen dit lied?
- Waarom zingen ze het?
- Waarover zingen ze?
- Wat kun je van dit danklied leren (vers 2 of 11 bijvoorbeeld)?
- In Openbaring 15:2-4 lees je over gelovigen in de hemel die aan de oever van de glazen zee
het lied zingen van Mozes en het Lam. Wat valt je op als je de verzen uit Exodus 15 en
Openbaring 15 met elkaar vergelijkt?
BEZIG:
- Je kunt met elkaar een aantal psalmverzen zingen die aansluiten bij Exodus 15 (denk aan
Psalm 78 vers 6-7, Psalm 105 vers 20-24, Psalm 106 vers 5-7) of die gaan over de
(geestelijke) gevangenschap en bevrijding (bijvoorbeeld Psalm 140 vers 1, 146 vers 5 of 142
vers 7: ‘Voer mij uit mijn gevangenis…’). Je kunt ook liederen opzoeken die gaan over
gevangenschap en bevrijding en die met elkaar zingen (bijvoorbeeld de berijming van ds. C.J.
Meeuse bij Exodus 15). Gebruik daarbij muziekinstrumenten.
- Je kunt ook met elkaar zelf een lied maken bij Exodus 15 en Openbaring 15. Kies een
gemakkelijke melodie (bijvoorbeeld: ‘ik ga slapen ik ben moe’ of ‘Jozef zoekt zijn grote
broers’) en bedenk zinnen die gaan over de gelezen Bijbelgedeelten.
- In Exodus 15 lees je over trommels en fluiten, in Openbaring 15 over citers. Je kunt vandaag
zoveel mogelijk muziekinstrumenten proberen te maken. Dat kan eenvoudig door twee
kartonnen bordjes aan de onderkant te versieren, er rijstkorrels tussen te leggen en dan
dichtnieten (kan ook met lege wc-rol) of een trommel te maken van een leeg emmertje waar
je een ballon overheen spant. Het kan ook ingewikkelder: een panfluit maken van rietjes of
een snaarinstrument van een doos met een gat er in en elastiekjes van verschillende dikte
erover gespannen. Internet staat vol voorbeelden.
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