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alsof het weer vroeger was, de oude 
serie van Floris in zwart-wit.

Een andere mogelijkheid is 
OpenLP (afbeelding 3). Dat is een 
presentatietool, die bedoeld is 
voor gebruik op de beamer(s) in 
kerkdiensten. Maar laat je daardoor 
niet afschrikken. Het biedt de mo-
gelijkheid om presentaties, foto’s, 
filmpjes, muziek en PDF’s samen te 
brengen tot één geheel. Je kunt dat 
geheel − even wennen aan de naam: 
het heet ‘liturgie’ − ook opslaan als 
afzonderlijk bestand, waarin alle 
onderdelen worden bewaard, dus 
inclusief media en presentaties. Dat 
kun je meenemen op een USB-stick 
of versturen via het netwerk en 
elders afspelen.

OpenLP integreert goed met 
andere applicaties. Voor media 
afspelen gebruikt het gewoon VLC 
en voor presentaties OpenOffice. In 
OpenLP maak je je eigen thema met 
eigen achtergrond en lettertype. 
Eventuele andere media worden 
daarin opgenomen. Als je een laptop 
aansluit op een bestaande projector, 
zal OpenLP die automatisch vinden, 
ook als het er twee zijn. Er zijn apps 
voor Android en iOS waarmee je via 
het lokale netwerk OpenLP vanaf je 
telefoon of tablet kunt bedienen. 

Alles is open source en wordt door 
een community onderhouden 
Installeren kan gemakkelijk van uit 
de Ubuntu repositories. Wel even 
controleren of dat het versie 2.4 is. 
Zo niet, dan moet je inderdaad de 
PPA toevoegen, die in het online 
manual wordt genoemd. Ubuntu 
Bionic heeft in elk geval versie 2.4. 
Installatie gaat verder vanzelf.

Bij de eerste keer opstarten komt 
er een ‘Eerste Keer Assistent’ langs 
om de basisconfiguratie in te stellen. 
Selecteer daar ‘Nederlands’ als taal 
en schakel de plug-ins, ‘Bijbel’, ‘Lied’ 
en ‘Liedgebruik’ uit. Desgewenst kun 
je ‘Toegang op afstand’ inschakelen. 
Installeer ook wat thema’s; die zijn 
onbruikbaar, maar geven je een idee 
wat er mogelijk is en ze kunnen als 
basis dienen voor eigen creaties.

Neem verder de tijd om rustig 
het uitgebreide online User Manual 

door te nemen (zie link in kader). 
Ook de Android en iOS apps voor de 
afstandsbediening worden daarin 
uitvoerig beschreven. Dat is in het 
Engels. Als dat lastig te volgen is 
naast het programma, kun je natuur-
lijk in OpenLP even wisselen naar 
Engels via het menu ‘Instellingen’ > 
‘Taal’. En ja, soms moet je even voor-
bij gaan aan de nogal Amerikaanse 
christelijke boodschap, die hier en 
daar wordt rondgestrooid. 

Mocht je OpenLP toch willen 
gebruiken voor de beamer in een 
kerkdienst, dan schakel je de plug-
ins voor bijbels en liederen weer 
in. Die bieden de mogelijkheid om 
bijbelvertalingen en liedboeken te 
importeren in een database. Je kunt 
dan snel zoeken en een tekst mak-
kelijk kopiëren en plakken naar de 
liturgie (‘Aangepaste dia’s’). Helaas 
worden de gangbare vertalingen 
en liedbundels van de Nederlandse 
katholieke en de meeste protestant-
se kerken niet vanzelf ondersteund. 
Maar daar moet iets creatiefs op te 
vinden zijn. Welke hacker doet een 
poging? Ook wel handig is de plug-in, 
die voor liederen onder de CCLI-li-
centie precies het gebruik bijhoudt 
− voor de afrekening aan het eind 
van het jaar.

DUS…
Vanaf je Linux-laptop via een 
projector een film draaien of een 
presentatie verzorgen kan prima. 
Je moet even uitproberen hoe je de 
zaken netjes aansluit en instelt, 
maar dan gaat het vloeiend. Gewone 
presentaties via OpenOffice en 
video’s via VLC media player. Wil je 
een presentatie uitbreiden met film-
pjes, muziek of foto’s, en dat geheel 
makkelijk mee kunnen nemen naar 
een andere locatie, dan kan OpenLP 
van pas komen. 

LINKS
Informatie over beamers: 
https://www.beamerexpert.nl/
over-beamers/
Informatie over DVD & Blu-ray: 
https://www.marnel.net/2018/08/
multimedia-on-linux/
Impress Remote Wiki:  
https://wiki.documentfoundation.
org/Impress_Remote
VLC media player:  
https://www.videolan.org/vlc/ 
index.nl.html
OpenLP:
https://openlp.org/
OpenLP Manual:
http://manual.openlp.org/

OpenLP inte-
greert goed met 
andere applicaties. 
Voor media afspe-
len gebruikt het 
gewoon VLC

  Afbeelding 3: OpenLP is een presentatietool, die bedoeld is voor gebruik op de beamer(s) in kerkdiensten.
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