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over de berijmingen op psalmboek nl - de berijming van petrus datheen uit 1566 is de eerste volledige nederlandse
psalmberijming deze berijming is gebaseerd op de franse berijming van cl ment marot en th odore de b ze waarbij gebruik
werd gemaakt van de zogenoemde geneefse melodie n, psalmen online zoek op trefwoord thema in berijmde psalmen
- psalmen online hier kunt u online zoeken in de psalmen in de berijming van 1773 kies een psalm in de linkerkolom om de
psalm te lezen klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de
pagina zingen u kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw pc of bij een digitaal schoolbord, het boek der psalmen
naar de berijming van 1773 met de - het boek der psalmen naar de berijming van 1773 met de zangwijzen volgens de
eischen der nederlandsche versmaat ingericht overeenkomstig het besluit van de algemeene synode der nederlandsche
hervormde kerk in hare vergadering van 1892, overzicht hedendaagse versies psalmen gloria en kyrie - in de eerste
kolom het nummer van de psalm in de overige kolommen per bundel artiest de titel en evt het eigen nummer van de psalm
sommige psalmen komen vaker voor dan heb ik tussen haakjes verwijzingen naar de bron, psalmen van 1773 voor nu
digibron nl - wie psalmen wil berijmen moet niet alleen de woorden maar ook de emotie van de bijbelse dichters bij zijn
publiek proberen te brengen het gaat erom het hart van de zangers te raken dat lukt eenvoudig minder goed als je dat via
de omweg van de achttiende eeuw moet doen de gemengde stijl schept afstand, nieuwe muziek bij de psalmen en enige
gezangen 2 uitgave - nieuwe muziek bij de psalmen en enige gezangen 2 uitgave voor koor satb niet bekend de berijming
van 1773 getoonzet door lieuwe de wind het tweede deel van een tweetal boeken met bekende teksten van psalmen en
enkele gezangen die opnieuw getoonzet zijn voor koor satb kwartet satb of begeleidend toetsinstrument psalm 90 150 en
gezang a l, psalmen op online bijbel nl - dat de geneefse melodie n in ons land terechtkwamen is te danken aan petrus
datheen die voor zijn nederlandse bewerken van het geneefse psalmboek uitging van de bestaande melodie n datheens
berijming verscheen vier jaar na de geneefse in 1566 en werd al spoedig de offici le berijming van de gereformeerde
vaderlandse kerk, psalmberijming van marnix uit 1580 nu in fraaie - in deze editie buitink staat naast een verantwoording
een inleiding van buitink over de berijming van marnix met interessante gegevens hoe de kerkeraad van dordrecht die van
antwerpen vermaant om gilles vanden rade te doen afzien van zijn drukkerswerk
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