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‘Muziek in de kerk’

Lees- en luistertips bij het thema ‘Muziek in de kerk’

Websites
www.luxetdies.nl klassieke werken bij alle bijbelboeken
www.muziekbijbel.nl liederen van seculiere popartiesten met bijbelcitaten
www.kerkliedwiki.nl 
www.liturgievernieuwing.nl database met gegevens van kerkliederen
www.eredienstcreatief.nl EredienstCreatief. Verbindend vieren
www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/dementie-muziek.html

Blog
- https://www.preekwijzer.nl/blog/muziek-laat-bijbel-spreken/ 

Geloven en het lichte lied
- 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’).

Kinderen en zingen in de kerk 
- 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. https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkpFWg==&inline=0
• Artikel hierover van Lydia Vroegindeweij (2016). ‘Zingen op de basisschool’ op kerkmuzieknetwerk.nl:  

https://kerkmuzieknetwerk.nl/2016/02/13/zingen-op-de-basisschool/
• Lydia Vroegindeweij (2016). Bijbehorende handreiking ‘Laat ons maar zingen! Tips en suggesties om te zingen met 

kinderen’ op https://kerkmuzieknetwerk.nl/wp-content/uploads/2016/03/Laat-ons-maar-zingen.pdf

Meer over Veelkleurig vieren
- ‘Veelkleurig vieren. Nieuwe impulsen voor de eredienst’, katern Kerkinformatie mei 2016:  

https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkpFWw==&inline=0
• Literatuurlijst bij ‘Veelkleurig vieren’: https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkNEW0Y=&inline=0
• Mindmap ‘Veelkleurig vieren’: https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkNEW0k=&inline=0
• In het katern ‘Veelkleurig vieren’ wordt verwezen naar een aantal artikelen die eerder gepubliceerd werden in Woord 

& Dienst: http://www.woordendienst.nl/?page_id=2519
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‘Let the Music Play’
Spel ‘Let the Music Play’, ontwikkeld 
door JOP in samenwerking met Young 
& Holy. Het spel maakt dat jongeren 
muziek delen, verhalen vertellen en 
verwoorden waar zij in geloven. Luis-
ter- en gespreksstof voor twee bijeen-
komsten met twee uur speeltijd.  
€ 19,95 W. www.jop.nl
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