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Er bestaan honderden sites over de Bijbel, voorzien van 

de verschillende vertalingen, uitleg, kunst, muziek, maar 

ook voor doelgroepen als de jeugd. Voorbeelden zijn 

www.muziekbijbel.nl, met liederen van seculiere popar-

tiesten die bijbelse teksten en ideeën in hun liederen heb-

ben opgenomen. Bij de liederen staan de gebruikte bij-

belteksten vermeld en soms de thema’s van de liedtekst. 

Kijk eens naar www.online-bijbel.nl met de gehele bijbel 

online, met daarbij de Psalmen, gezangen, liturgieën, 

belijdenisgeschriften en veel andere informatie. 

www.bijbel.net/wb geeft specifiek de Willibrordvertaling, 

het calendarium en het leesrooster voor de katholieke 

kerk. Een overzichtelijke site. Nergens trof ik nog, zoals 

hier, een onderdeel highlights, met een stuk of 65 teksten 

uit het NT en 90 uit het OT, bestemd voor wie nog nooit 

iets uit de Bijbel heeft gelezen. ‘Je kunt natuurlijk op 

de eerste bladzijde van de Bijbel beginnen en je zo naar 

het einde toe worstelen. De ervaring leert evenwel dat 

het gros van de mensen die de bijbel zo beginnen te 

lezen, voortijdig en vaak definitief afhaakt’. www.staten-

vertaling.net geeft de tekst van de Statenvertaling met 

apocriefen en enige kerkelijke kunst. www.biblija.net, be-

heerd door het Nederlands Bijbelgenootschap heeft acht 

bijbelvertalingen in het Nederlands plus talloze in veel 

andere talen. Een gemakkelijke zoekhulp om een passage 

terug te zoeken. Ook leuk is de www.voorleesbijbel.nl 

(ook gesproken tekst is te downloaden) voorgelezen door 

honderden bekende en onbekende Nederlanders. www.

bijbelvertalen.nl is een site die o.m. door ds. Nico ter 

Linden wordt bijgehouden om voorstellen tot verbetering 

van de Nieuwe Bijbelvertaling te bediscussiëren. www.

bijbelencultuur.nl is een activiteit van de Stichting De 

Bijbel in de Nederlandse Cultuur (BNC), afgerond in 

2009, zodat nu alle 77 canonieke en deuterocanonieke 

bijbelboeken zijn becommentarieerd wat betreft hun 

betekenis voor de Nederlandse cultuur. Kijk ook eens 

bij www.artbible.info, een mooie Engelstalige site die 

kunst en bijbelpassages linkt. Er is een app(licatie) op 

de i-phone mogelijk. Speciaal voor jongeren is de site 

www.godopjeipod.nl ontwikkeld. Ook via deze site kan 

men iedere dag een verse bijbeltekst downloaden of via 

podcast automatisch laten bezorgen. En voor de jongsten, 

misschien als curiositeit: http://www.bijbelspel.nl/php/. 

‘Dit is’, zegt de site, ‘de plek waar je veilig kunt spelen 

op je computer en je ook door games kunt leren over de 

Here Jezus en de bijbel’.

Bidden op internet http://sacredspace.ie/nl, de 

gebedswebsite van de Ierse Jezuïeten nodigt uit om dage-

lijks tien minuten hier en nu te bidden, terwijl u voor uw 

computer zit, begeleid via het scherm en met dagelijks 

enkele verzen gekozen uit de schriftlezingen van de dag. 

Alle gebeden zijn geschreven in de eerste persoon en 

bedoeld om iedere dag te ‘doen’.

Kent u ons eigen Uurtje voor God? https://sites.google.

com/site/uurtjevoorgodteksten/home, een initiatief van 

Japke van Malde en Bert Dicou. Geïnteresseerden kun-

nen zich opgeven voor tweewekelijkse toezending van de 

nieuwste tekst. ‘Reserveer iedere week een uurtje – vijftig 

thema communicatie en nieuwe media
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Het is onmogelijk om een opsomming te geven van de belangrijkste sites over geloven, spiritualiteit en 

religie. Het is veel te veel, ieder heeft zijn eigen voorkeuren en volledigheid bestaat per definitie op inter-

net niet. Redactielid Carla Bierlaagh struinde het internet af en geeft haar bevindingen weer, zonder enige 

pretentie. De redactie houdt zich aanbevolen voor uw aanbevelingen, uw ontdekkingen en uw favoriete 

discussiegroepen op dit gebied. 
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KUNNEN PROJECTEN ONT-
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geloof. Ze is geen onderdeel van een organisatie met een 

uitgesproken christelijke theologische voorkeur. ‘Evangeli-

schen, protestanten, katholieken en vele andere stromingen 

waren en zijn welkom op het forum van Credible.nl.’ Nu 

heeft Credible.nl ruim 10.000 leden, 23.000 topics en bijna 

een miljoen posts. Vanaf maart 2011 is een samenwerking 

aangegaan met de IKON, die Credible ondersteunt op tech-

nisch gebied en bij het vergaren van nieuws en (multimedia) 

content voor de frontpage. Om Credible.nl voor een breder 

publiek aantrekkelijk te maken is besloten om met een uit-

gebreide nieuwssite te komen, de zogenaamde Frontpage. 

Op deze site verschijnt christelijk nieuws, columns, recen-

sies van christelijke boeken/cd’s/dvd’s/websites, christelijke 

agenda en bijbelstudies. Tenslotte is een netwerkgroep als 

www.emergingnetwerk.nl een interessante ontwikkeling: 

een ontmoetingsplaats ‘door samen te eten, te denken, te 

bidden en te worstelen kun je geïnspireerd raken en kunnen 

projecten ontstaan of gestimuleerd worden’. Op dit moment 

zijn er vier regionale netwerken.

Geloven op internet Naast onze eigen www.remon-

stranten.org, ‘voor een vrij en verdraagzaam christendom’ 

is er bijvoorbeeld www.protestant.nl met de slagzin; je 

bent protestanter dan je denkt. Uit de toelichting: ‘Stem-

men uit de protestantse traditie zijn volop aanwezig in de 

debatten in onze samenleving. Wie de wereld van nu wil 

begrijpen kan niet om het protestantisme heen. De website 

protestant.nl wordt ondersteund door verschillende protes-

tants-christelijke organisaties. Zes organisaties namen het 

initiatief en vormen het bestuur’. De site zegt zelf dat hij 

de vele stemmen en gezichten van protestants Nederland 

samenbrengt, informeert en uitnodigt tot debat. In zekere 

zin is dat ook zo. Het remonstrantse geluid klinkt er echter 

nog zeer zwak. Rubrieken zijn actueel, een goede stelling 

van de dag, opvallende protestanten. Prettige, niet al te 

zweverige benadering van een breed spectrum aan geloofs-

zaken, van ‘de CDA heeft een nieuwe taal nodig, Justin 

Bieber, hoofddoekjes tot jeugd en democratie. De meeste 

kerkgenootschappen zitten op internet, zoals bijvoorbeeld 

www.watchtower.org (Jehova’s),  www.doopsgezind.nl en 

www.vrijzinnig.nl (de VVP). •

minuten – voor God. Doe het op je eigen manier: een 

vast moment in de week, of een uurtje verspreid over 

de week (iedere werkdag tien minuten); op een vaste 

plek, in stilte of juist met gepaste muziek. Een klein 

uur van bezinning.’ Hieraan gekoppeld is een Google 

discussiegroep waarin soms naar aanleiding van de 

tekst een korte gedachtewisseling plaatsvindt. Wie zich 

opgeeft voor toezending, ontvangt tevens de reacties van 

de andere leden van de groep. De manier waarop men 

de berichten ontvangt is zelf in te stellen. Kijk ook eens 

naar www.dezevenderegel.nl/. ‘De Zevende Regel is een 

nieuwe leefregel voor vandaag, voortbouwend op inzich-

ten uit de bijbel en op oude leefregels uit de christelijke 

traditie, niet zomaar een religieus of spiritueel verhaal, 

maar een script voor de vorming van een alternatieve 

mensheid. Het volk Israël, maar vooral ook Jezus en de 

eerste gemeente laten zien dat er een andere manier van 

mens-zijn mogelijk is in contrast met de overheersing en 

uitbuiting van de machten. www.i-church.org biedt een 

online christelijke gemeenschap, gebaseerd op Benedic-

tijnse leefregels. ‘Het doel is tweeërlei: mensen die meer 

over het christendom willen weten, en hen die bezig zijn 

op hun religieuze levenreis te ondersteunen’. Men kan 

zich inschrijven voor blogs, tweets, forums etc.

Religieuze forums op internet Er zijn veel lokale 

initiatieven voor forums, zoals bijvoorbeeld www.hetgoe-

denieuws.nl ‘Een forum waar naast bijbelstudie, discussies 

over geloofszaken en het christen zijn, een even belangrijke 

plek aanwezig is waar persoonlijke aandacht voor de mede-

forummers is. Aandacht in de vorm van een luisterend 

oor, maar evengoed in de vorm van het samen een stukje 

ontspanning vinden in bijvoorbeeld een spel.’ Credible.nl is 

in 2002 opgericht als een plek waarop jongeren vanuit aller-

lei denominaties samen konden praten over het christelijk 

Remonstranten en sociale media
Bent u al lid van de remonstrantengroep op 
Twitter? Kijk op http://twitter.com/remon 
stranten en doe mee! Ook op LinkedIn bestaat 
zo’n discussiegroep van remonstranten, www.
linkedin.com. De website van de remonstran-
ten, www.remonstranten.org, kent u vast. Deze 
is onlangs wat meer 2.0 gemaakt. Als u op de 
buttons T, F en In drukt, dan kunt u direct per ar-
tikel uw mening, opmerking of visie delen met 
de andere leden van de remonstrantengroepen 
op Twitter, Facebook en LinkedIn. Praat ook 
mee! Wij zien uw reacties graag tegemoet.


