
133 Ding dong merrily on high
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Ding, dong! mer-ri - Iy on high In heav'n the bells are ring - ing;
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Ding, dong! ve - ri - Iy the sky IS riv'n with an - gels sing - ing.
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In heav'n the b lis are ig
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Ho- san - na, ho - san - na, ho - san - na, ho - san - na,
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0 0- ri - a, Ho - san - na in ex - cel sis!
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Ho - san - na, ho - san-na, ho - In X - cel - sis.

2 E'en so here below, below,
let steeple bells be swungen,
And 'I-a, i-a, i-a',
by priest and people sungen.
Rqrein

3 Pray you, dutifully prime
your matin chime, ye ringers,
Mayyou beautifully rime
your evetime song, ye singers.
Rqrein

M: Franse melodie uit 16e eeuw
Z: David WilIcocks

Van~.[flro.e~ 7 3-stemmifl
Toonsoort: Bes majeur
sequens

Eerst maar eens souplesse verwerven om
met de heerlijke melismen (loopjes op één
klinker), uit te komen. Al die herhalende
patroontjes zijn sequenzen. Hoe vaak kome
ze voor? Laat leerlingen zelf al zingend of
luisterend tellen, want deze kennis helpt de
klas om er goed doorheen te komen, zonde
te gaan zwalken. Zo veel als die sequens
hier herhaald wordt, kom je niet vaak tegen
Straal de lengte van de gloria-zin uit, zodat
de zaal of de klas meekomt in de lange
ademstroom! En neem dus zelf ook die ha]:
lucht bij de herhaling. Zo'n aanpak werkt
aanstekelijk bij het zingen.
De kunst is om bij het zingen niet je koers
te verliezen: bij de laatste keer kom je uit Ol
de A in maat 10: dáár moet je naartoe zin-
gen, want daar krijg je weer grond onder d,
voeten. En dan is de melodie hetzelfde als
in de maten 3 en 4. Laat de kinderen dat ze
op het gehoor ontdekken; daarna kunnen;
wellicht naar de noten kijken en terugvindt
wat ze zelf al gehoord hadden.
In de maten 3 en 4 en II en 12 vindt stem-
kruising plaats: hier gaat de tweede stem
hoger dan de eerste stem.


