
WEBTIPS - 7  
SURFEND OVER HET WERELDWIJDE INTERNET KOM IK REGELMATIG WEB-PAGINA S TEGEN WAARVAN IK DENK: 
DIT ZOUDEN ANDEREN OOK MOETEN WETEN 

 
ZIEN 

 
LEZEN. IN DEZE RUBRIEK KUNNEN WE MET ELKAAR DELEN 

WAT ER ZOAL AAN POSITIEVE DINGEN OP HET INTERNET TE VINDEN ZIJN. IK DENK DAN IN DE EERSTE PLAATS 
AAN SITES DIE TE MAKEN HEBBEN MET DE BIJBEL, KERK, GELOOFSOPBOUW E.D. GRAAG HOOR IK VAN U EN VAN 
JOU WAT JE FAVORIETE SITES ZIJN. LAAT HET MIJ WETEN VIA: dsjkc@tiscali.nl.         

             ds. Jan K.C. Kronenberg (www.dsjkc.nl)  

Deze maand extra aandacht voor een aantal 
muzikale websites. Met dank aan de beide 
gemeenteleden die mij daar attent op maakten.  

Wie van orgels houdt moet 
beslist eens kijken op de 
site: www.orgelsite.nl.  
Je vind hier ongelooflijk veel 
informatie over orgels, 
orgelbouwers, restauratie 
en herplaatsing van orgels. 
Ook voor bladmuziek met 
orgelkoralen kun je hier je 
hart ophalen.  

Misschien weet je je nog de eerste versregels 
van een lied van vroeger te herinneren. Maar 
waar kun de volledige tekst vinden? 
Ga eens naar www.juichtaarde.nl. 
Hier kun je met behulp van trefwoorden of 

bijbelteksten naar psalmen, gezangen en 
andere liederen zoeken. Je komt er niet alleen 
de liedteksten tegen, maar ook 
arrangementen, bladmuziek, artikelen en 
midi s (muziek om af te spelen). 
Een prachtige site die ik inmiddels aan mijn 
eigen favorieten heb toegevoegd.  

Op de website www.songsofpraise.org

 

presenteren (amateur) artiesten/schrijvers hun 
gospelsongs en praiseliederen. 

Het is lang niet allemaal Engelstalig. Ik zag ook 
liederen van Nederlandse schrijvers met 
daarbij een vertaling van hun liederen. 
Je kunt hier heel veel liederen gratis 
downloaden en afspelen terwijl je voor je 
computer zit of naar je mp3-speler luistert.  

De Engelse kerken hebben trouwens in de 
loop der eeuwen een 
schat aan geestelijke 
liederen voortgebracht. 
Je kunt daar wekelijks 
van genieten in het 
programma Songs of 
Praise op de televisie. 
Op de site van Free Choral Sheet Music: 
www.cpdl.org vind je een indrukwekkende lijst 
van componisten en hun muziek. Ook kun je 
hier hun bladmuziek downloaden en midi s om 
naar te luisteren. 

Een wat saai vormgegeven site, maar de 
moeite van het bezoeken en luisteren waard is 
Liedboek Homepage: 
http://members.lycos.nl/liedboek.

 

Ook van minder bekende gezangen kun je hier 
de melodieën beluisteren. Verder zijn er 
koraalbewerkingen, artikelen en (vrijgemaakt 
Gereformeerde) beoordelingen van de 
gezangen uit het Liedboek.  

Tot mijn verrassing kwam ik op de Liedboek 
Homepage ook een verwijzing (link) naar het 
dagboekje Dag-in-Dag-uit. Ik heb daar enkele 
jaren zelf aan meegewerkt, maar wist niet dat 
elke dag de tekst ook op het internet te vinden 
is. Wie zich aanmeldt voor een gratis 
emailabonnement hoeft geen dag te missen. 

Je vindt Dag-in-Dag-uit op de site van 
Oneway: www.oneway.nl/dagindaguit.php.  

FAVORIETEN VAN DEZE MAAND: 
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