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De periode van advent en kerstmis is voor veel gemeentes, parochies en andere kerkelijke verbanden
een periode waarin extra aandacht uitgaat naar de liturgie.
Het project “Op wie wij wachten” is dan ook geschreven voor de kerkdienst. De teksten en liederen in
deze uitgave zijn bij uitstek geschikt voor een reeks van vijf opeenvolgende vieringen; de vieringen op
de adventszondagen en de kerstviering. Het materiaal is niet specifiek bestemd voor één kerkelijke
denominatie.
In het project hebben 31 liederen een plaats gekregen. Hoewel de liederen uit dit project natuurlijk
allemaal solistisch ten gehore gebracht kunnen worden, wijzen we met nadruk op de mogelijkheid om
de zingende gemeente bij het geheel te betrekken. Het koor vervult dan een ondersteunende en een
versierende rol. Daarom zijn in de bijbehorende partiturenbundel behalve de partituren van de
individuele liederen ook de diverse gemeentepartijen t.b.v. het eigen liturgieboekje te
vermenigvuldigen.
Het gehele project bestaat uit een liturgische handreiking, een koorboek, een partiturenboek (waarin
ook de gemeentepartijen) en een CD met alle liederen.
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