
Online alternatief voor samen zingen 

Doelgroep: Alle gemeenteleden 
Nu we niet samen kunnen zingen is het een mooi alternatief om door kinderen, tieners 
en/of jongeren een lied op te laten nemen. Stuur de leden van de gemeente een link 
met daarop een lied (bij voorkeur instrumentaal). Vraag hen of zij een fi lmpje willen 
opnemen waarin zij dit lied zingen. 

Voorbereidingen
• Kies een lied uit dat jullie als gemeente samen willen zingen in het kader van Pink-

steren. Dit kan een zendingslied of een psalm zijn. 
• Vraag jongeren uit de gemeente die handig zijn met techniek, en verschillende fi lm-

pjes + geluidsfragmenten kunnen compileren tot een geheel. Dit vraagt technische 
handigheid en veel tijd. 

• Er moet een geluidsfragment beschikbaar zijn van het lied en dit moet opgenomen 
worden. 

• Stuur de gemeenteleden een berichtje via de app of de mail met daarin een linkje 
van het geluidsfragment.  

• Vraag de gemeenteleden zichzelf te fi lmen terwijl zij meezingen. 
• Gemeenteleden sturen het opgenomen fi lmpje naar het opgegeven e-mailadres. 
• Het fi lmpje kan worden getoond voor, tijdens of na de dienst op bijv. de Eerste Pink-

sterdag. 

Benodigdheden 
• Een opnameapparaat (bijvoorbeeld je telefoon, tablet, foto- of videoapparaat). 
• Een afspeelapparaat met oordopjes (bijvoorbeeld een andere telefoon of tablet). 

Uitvoering
• Gebruik oordopjes of een koptelefoon om naar het geluidsfragment te luisteren zo-

dat deze niet hoorbaar is op de opname. Op de opname is dus alleen je eigen zang 
hoorbaar. 

• Maak de opname, van begin tot eind 
• Start eerst de fi lmopname en daarna het geluidsfragment 
• Ben je niet tevreden met je opname, begin dan helemaal weer opnieuw. 
• Als je klaar bent, kun je het fi lmpje uploaden via het opgegeven linkje 

Suggesties voor liederen (uit Op Toonhoogte) 
• Heilige Geest van God, adem in ons midden (nr. 137) 
• Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (nr. 138) 
• Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods (nr. 139) 
• Psalm 119:3 (nr. 53) 
• Geest van hierboven (nr. 136) 


