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Mĳn hart is gerust, o God,
ik wil zingen en spelen. 
Mĳn ziel, ontwaak met harp en lier,
ik wil het morgenrood wekken.

U, heer, zal ik loven in heel de wereld,
over u zingen voor alle volken.
Hemelhoog is uw liefde,
tot aan de wolken reikt uw trouw.

Psalm 108: 2-5 (NBV)
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Hemelhoog is het resultaat van een bijzondere samenwerking van het
Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk met het Confessioneel
Gereformeerd Beraad (GCB) en de Confessionele Vereniging (CV). 
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Introductie

De protestants-evangelische liedbundel Hemelhoog brengt een
schat aan nieuwe en bekende liederen uit de protestantse en
evangelische traditie bĳeen. Met deze kruisbestuiving voorzien
we in de behoefte van velen. Het past bovendien bĳ de ontwik-
kelingen van vandaag. Hemelhoog verbindt tradities, maar ook
generaties en muzikale genres. De bundel is samengesteld met
het oog op jongeren én ouderen, maar in het bĳzonder is ge-
dacht aan jongere generaties met hun voorkeur voor populaire
melodieën en laagdrempelige taal. Daarnaast bevat Hemelhoog
veel kinderliederen. Die zĳn niet als een aparte categorie opge-
nomen, maar bewust verweven met de hele bundel. 

Met een uitgebreide groep tekstdichters, componisten en theo-
logen heeft het Evangelisch Werkverband constructief gewerkt
aan een breed palet van liederen. De samenstellers hebben ge-
kozen voor een grote diversiteit qua genre, muzikale stĳl, bete-
kenis en periode van ontstaan. Inhoudelĳk echter kan een
grote groep christenen met een confessionele achtergrond zich
in Hemelhoog herkennen.

Hemelhoog komt voort uit de populaire Evangelische Liedbundel
(1999). 
Als redactie hebben wĳ de indeling in rubrieken van de Evange-
lische Liedbundel min of meer overgenomen. Ook de gedachte
dat de liedbundel een supplement is bĳ het Liedboek voor de ker-
ken (1973), heeft de samenstellers van Hemelhoog ertoe bewo-
gen om in de liedselectie te denken vanuit aanvulling, maar nu
op Liedboek - Bidden en zingen in huis en kerk (2013). 
Daarbĳ merken we op dat Hemelhoog heel goed als zelfstandige
liedbundel kan worden gebruikt. 

Uiteindelĳk zĳn 739 liederen geselecteerd, waarvan een groot
aantal nieuwe liederen dat nog niet eerder in liedbundels is op-
genomen.
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De selectie van liederen is wat ons betreft een voortdurend pro-
ces: Hemelhoog blĳft zichzelf vernieuwen. Via de website
www.hemelhoog.nl stellen we geregeld liederen beschikbaar
voor gebruik in de kerk. Natuurlĳk pas nadat een bekwame re-
dactie de liederen heeft getoetst.

Hemelhoog is een unieke uitgave die allereerst bedoeld is voor
gebruik in de eredienst. Wĳ brengen hiervoor de eenstemmige
basiseditie op de markt. Daarnaast is er een muziekeditie met
akkoorden beschikbaar voor kerkmusici en muziekteams. De
teksteditie is met name bedoeld voor gebruik in het gezin, op
scholen, binnen het jeugdwerk of op de kringen. 

Hemelhoog is het resultaat van een bĳzondere samenwerking
van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk
met het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) en de Con-
fessionele Vereniging (CV). Wĳ verlangen naar de eenheid van
het lichaam van Christus en geven met deze samenwerking
een duidelĳk signaal af. We reiken met deze selectie ook uit
naar andere kerkgenootschappen en gemeenten.

De werkelĳke motivatie voor het brengen van Hemelhoog vin-
den wĳ in de lofprĳzing en de aanbidding van onze God. Het
primaire doel van deze uitgave is de lofprĳzing en aanbidding
in de gemeente. Onze theologische nadruk ligt op de liefde
voor Jezus Christus, onze Verlosser en Heer. Ook hebben wĳ
gelet op de werking van het lied en is er gekozen met het oog
op het veelkleurige en krachtige werk van de Heilige Geest.

Wĳ hopen, bidden en verwachten dat Hemelhoog de vernieu-
wing van de samenzang in de kerken een forse impuls zal
geven. 

Mede namens ds. Arjan Berensen (CGB) en 
dr. Wim de Bruin (CV),

Hans Maat
Directeur Evangelisch Werkverband 
binnen de Protestantse Kerk

Terschuur, april 2015
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Naar Psalm 1
Tekst/muziek Nando van Essen/Jan Visser

© Unisong Music Publishers/Small Stone Media

2  Gelukkig zal je zijn,
    gelukkig.
    Ook als het donker is,
    omdat je zeker weet,
    dat God dicht bij je is.

3  Gelukkig zal je zijn,
    gelukkig.
    Net als een boom die bloeit,
    die mooi is om te zien,
    die langs het water groeit.

4  Gelukkig zal je zijn,
    gelukkig.
    Bij alles wat je doet,
    en als je iets begint,
    met God begin je goed!

11 hemelhoog   – Psalmen

Gelukkig zal je zijn 1
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- - Naar Psalm 1:1-3
Tekst/muziek Onbekend
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W      

hemelhoog   – Psalmen 12

2 Welzalig de man, die niet wandelt
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