1. Criteria gewijzigde bundel
a. Het lied moet Bijbels verantwoord zijn, in overeenstemming met onze
positie in Christus en die we als christenen in deze wereld innemen.
b. Alle liederen dienen ten doel te hebben: de verering / aanbidding /
lofprijzing van de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest
(en niet tot de Geest), ook als het Woord bezongen wordt en we elkaar
daartoe lerend, vermanend, aanmoedigend toezingen (Ef.5:19;
Kol.3:16).
c. Alle liederen zullen ook à capella, als 'gemeentezang' kunnen worden
gezongen - er bestaan mooie liederen, die te moeilijk zijn om zonder
begeleiding te worden gezongen. Anderzijds is het ten dienste van
gemeenten die met begeleiding zingen, goed om vierstemmig
notenschrift aan te bieden.
d. Er kunnen liederen toegevoegd of weggelaten worden vanuit de
bundels GL236 en GL257 ter beoordeling van de commissie.
e. We moeten zingen 'met de geest en ook met ons verstand'
1Kor.14:15b.
f. Hetgeen we zingen moet geen 'geestelijke potpourri' zijn, (zonder
samenhang) of onnodig herhalen van uitspraken (hoe mooi ook).
g. We zullen overdrijvingen in liederen vermijden, waartoe soms dichters
van vroeger, maar ook hedendaagse, soms vervallen.
h. De inhoud moet samenhangend en zoveel mogelijk in
overeenstemming zijn met de volgorde van de heilsfeiten.
i. Er zullen liederen gekozen worden, die passend zijn bij het karakter van
de verschillende samenkomsten: de eredienst / broodbreking, de
Woordbediening, de bidstonden, evangelisatiebijeenkomsten.
j. Er mag een lichte voorkeur zijn voor 'wij-liederen', het is immers
samenzang. In veel oude en ook nieuwe liederen is het 'ik' en de
beleving van de individu sterk aanwezig.
k. We zijn bij de keuze van de liederen voorzichtig met de achtergrond
van sommige liederen. Dat geldt voor de melodie, (die soms
gerelateerd kan zijn aan een goddeloze componist), maar nog meer
voor een dichter, die onschriftuurlijk gedachtegoed heeft/had, wat door
de liedtekst verspreid kan worden.
l. Het gebruik van 'Gij' zal zoveel mogelijk worden vermeden en
vervangen worden door 'U'.
m. Alle voornaamwoorden die betrekking op God hebben, spellen we met
een hoofdletter.
n. Om ook kinderen te laten begrijpen wat we zingen, zal getracht worden
(oude) woorden en uitdrukkingen te 'vertalen' in moderne taal en als dat
niet mogelijk is en het lied toch gehandhaafd wordt, zullen zulke
woorden in de voetregel met kleine letters worden toegelicht.

