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Gij zult niet stelen

8e gebod uit de 10 geboden zoals verwoord in de Bijbel (Exodus 20 : 15)

Alle liedjes in deze bundel zijn door een tekstschrijver en een componist gemaakt.
Zij hebben urenlang werk gehad aan het maken van een lied. Daarom is het normaal
dat iedereen die deze liederen afdrukt daarvoor auteursrechten moet betalen. Wil je
een of meerdere liedjes uit deze bundel overnemen of heb je meerdere exemplaren
nodig van een lied? Neem dan contact op met de uitgever, want elk lied is ook los
verkruigbaar.

Inleiding
Op véél plaatsen in Nederland wordt er regelmatig gezongen.
Daarom is er een grote behoefte aan (kinder)liedjes. Niet
alleen op scholen en in de huizen zoekt men vaak naar
originele (kinder)liedjes; ook dirigenten en koorbesturen zijn
vele uren bezig om bruikbaar repertoire te vinden.
Deze liedbundel bevat 25 nieuw geschreven liedjes. De
liedjes zijn niet alleen leerzaam en ontspannend maar ook
praktisch op het leven van vandaag gericht. 90% van de
inhoud is geestelijke muziek. De uitgever, dichter en
componist richten zich daarom ook op alle christenen in
Nederland.
Ook zijn enkele liedteksten uitermate geschikt voor
volwassenen. Jong en oud kunnen dus vele uren zangplezier
beleven aan deze liedjes.
Bij elk liedje staat ook een begeleidingspartij genoteerd. De
componist heeft geprobeerd deze partij zo eenvoudig
mogelijk te schrijven, zodat velen het snel kunnen spelen.
Onderaan ieder lied ontvangt u van de componist een
dirigeertip. Hierbij hoopt hij u van dienst te kunnen zijn.
Veel zangplezier toegewenst!

Frits Deubel
Bert Noteboom jr
Kees Proos

(tekstschrijver)
(componist)
(uitgever)

Bert Noteboom jr is in het dagelijks leven actief als dirigent
jongerenwerker. Al jong leerde hij orgelspelen.
Bert studeerde beiaard en piano aan de Hogeschool van Kunsten te
Utrecht en de Dordse Beiaardschool bij Boudewijn Zwart. Verder
studeerde hij aan de Bourdon Hogeschool voor Muziek het vak
koordirectie. En hij volgde zanglessen.
Bert is:
•
•
•
•
•

dirigent / artistiek leider van twaalf koren.
werkzaam als muziekleerkracht op de Goede Herderschool te
Ermelo/Horst.
jongerenwerker/evangelist in de Chr. Zendinggemeente ’De
Wegwijzer’ te Almere.
Organist in de Chr. Geref. Kerk te Harderwijk op het
schitterende Flaes & Brûnjes orgel.
werkzaam als componist, arrangeur/bewerker van muziek.

Kijk voor meer informatie op zijn website: Noteboom Musics
(www.noteboommusics.nl)

Frits Deubel is momenteel 79 jaar en hij was 40 jaar werkzaam bij de

AVRO, waarvan 18 jaar als hoofd computerafdeling. Hij was vanuit zijn
geloof 43 jaar dirigent van kleine en grote koren. Jarenlang tekende hij
illustraties. Ook volgde hij zanglessen aan de muziekschool van het
Amsterdams Conservatorium.
Zowel hij als zijn vrouw zijn overtuigend christen. Zijn streven is door
middel van zijn vele gedichten (ongeveer 1100 stuks) vrede, warmte en
liefde te verspreiden aan allen die daar behoefte aan hebben. Ook
maakt hij kosteloos gedichten op aanvraag, waar het gaat om troost en
bemoediging.
Er verschenen reeds twee gedichtenbundels van hem: ”De deur op een
kier” en ”Sla eens een brug”. De laatste is inmiddels uitverkocht. Hij
schreef in het verleden liederen voor gemengd koor en maakt nu nog,
naast de gedichten, teksten voor verscheidene dirigenten, o.a. Martin
Zonnenberg, Marco den Toom en Bert Noteboom.
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