
Digitale artikelen

• Giessen, J.H. van der (2016). ‘Een engel heeft de toon gezet. Zingen uit het Liedboek in de klas’ in: 
Kerkinformatie, juni 2016, p.19.
• Artikel hierover van Lydia Vroegindeweij (2016). ‘Zingen op de basisschool’ op kerkmuzieknetwerk.nl
• Lydia Vroegindeweij (2016). Bijbehorende handreiking ‘Laat ons maar zingen! Tips en suggesties om
te zingen met kinderen’

• Digitale versie Dienstboek I en II 

• ‘Veelkleurig vieren. Nieuwe impulsen voor de eredienst’, katern Kerkinformatie mei 2016 
• Literatuurlijst bij ‘Veelkleurig vieren’ 
• Mindmap ‘Veelkleurig vieren’ 
• In het katern ‘Veelkleurig vieren’ wordt verwezen naar een aantal artikelen die eerder gepubliceerd 
werden in Woord & Dienst

Tijdschriften

• Theologia Reformata. Tijdschrift voor gereformeerde theologie
  Themanummer over muziek (jaargang 54 nummer 4, december 2015) 
• Laetare. Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek 
• Muziek & Liturgie. Tijdschrift voor kerkmuziek 

Websites

www.luxetdies.nl klassieke werken bij alle bijbelboeken
www.muziekbijbel.nl liederen van seculiere popartiesten met bijbelcitaten
www.worship.calvin.edu Calvin Institute of Christian Worship
www.kerkliedwiki.nl 
www.liturgievernieuwing.nl database met gegevens van kerkliederen
www.eredienstcreatief.nl EredienstCreatief. Verbindend vieren

Blogs

• Muziek laat de Bijbel spreken, een blog van Heleen Weimar op Preekwijzer. 
  Ze ontdekte hoe groot de rol is die muziek kan spelen in een kerkdienst, met name rondom bijbelle-
zing, uitleg en verkondiging
  Met literatuurtips waarvan een aantal hierboven ook genoemd worden.

YouTubelinks

Marcel Zijlstra
• Aanrader: Cd Les tons de la Musique. Ensemble Gilles Binchois o.l.v. Dominique Vellard (niet meer 
in de handel).

Annemiek Vogels 
• Meeluisteren via YouTube (Herreweghe)
• Complete cantatetekst

Jaap van den Akker:
• www.kuleuven.be/thomas/page/zin-in-pop/
• Fred Omvlee, ‘Laat de Top 2000 in de kerk schallen’ in Trouw 31 december 2014
• Steven Piek, ‘Met John Lennon naar de kerk’ in Trouw 28 december 2015).
• Artiesten naar wie tieners dagelijks luisteren zijn bijvoorbeeld: Justin Bieber (‘Pray’), Lady Gaga 
(‘Born this way’), Cold Play (‘Fix you’), Pharrell Williams (‘Freedom’) of Hozier (‘Take me to church’).
• ‘De bestemming’ van Marco Borsato 
  Wordt uitvoerig in het artikel besproken.
• ‘Engeltje’ van Jebroer
• ‘Hemel valt’ van rapper Typhoon 
  Uitdagende tekst, met een prachtige clip.

Kersten Storch
• www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/dementie-muziek.html

https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkpFWg==&inline=0
https://kerkmuzieknetwerk.nl/wp-content/uploads/2016/03/Laat-ons-maar-zingen.pdf
https://kerkmuzieknetwerk.nl/wp-content/uploads/2016/03/Laat-ons-maar-zingen.pdf
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/dementie-muziek.html
https://www.youtube.com/watch?v=nAyj8yZ6btw&list=RDnAyj8yZ6btw
https://www.youtube.com/watch?v=1mbrXJRgbLE
https://www.youtube.com/watch?v=YzmI5F_Yu1o
https://www.youtube.com/watch?v=PVjiKRfKpPI
https://www.youtube.com/watch?v=LlY90lG_Fuw
https://www.youtube.com/watch?v=k4V3Mo61fJM
https://www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw
https://www.youtube.com/watch?v=o9tJW9MDs2M
https://www.trouw.nl/home/met-john-lennon-naar-de-kerk~a14f4d62/
https://www.trouw.nl/opinie/laat-de-top-2000-in-de-kerken-schallen~a1b4f907/
http://www.kuleuven.be/thomas/page/zin-in-pop/
https://www.bach-cantatas.com/texts
https://www.youtube.com/watch?v=ln9MBa8lXV4
https://www.youtube.com/watch?v=suVS2TjEHUw&list=PLeFIyXVO5hEuEysS0JSjQo0KmEOjzns0U
https://www.preekwijzer.nl/blog/muziek-laat-bijbel-spreken/
http://www.eredienstcreatief.nl/
http://www.liturgievernieuwing.nl/
http://www.kerkliedwiki.nl/
http://www.worship.calvin.edu/
http://www.muziekbijbel.nl/
http://www.luxetdies.nl/
http://www.muziekenliturgie.nl/
http://www.tijdschriftlaetare.nl/
https://theologiareformata.nl/inhoud/jaargang-58-nummer-4
http://www.theologiareformata.nl/
http://www.woordendienst.nl/?page_id=2519
https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkNEW0k=&inline=0
https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkNEW0Y=&inline=0
https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkpFWw==&inline=0
https://www.preekwijzer.nl/overig/dienstboek/7988
https://kerkmuzieknetwerk.nl/2016/02/13/zingen-op-de-basisschool/
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