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Bezinning nodig op functie 
van muziek in eredienst

In veel protestantse kerken wordt geëxperimenteerd met nieuwe muzikale vormen en liederen. Dat zorgt voor 

nieuw elan, maar ook voor vervreemding. Antropologe en theologe Miranda Klaver constateert: muziek speelt 

een brugfunctie voor nieuwe bekeerlingen. Om daarop in te spelen is er bezinning nodig op de functie van een 

muzikant in de dienst. Zesde en laatste deel in de serie over kerkmuziek.

In mijn onderzoek naar beke-
ring onder nieuw-gelovigen 
in evangelische kerken was 

muziek en het lied een belang-
rijk thema. Mensen vertelden 
over ontroering bij het luiste-
ren naar muziek tijdens een 
evangelische dienst. Sommigen 
werden aangesproken door die 
éne regel van een lied waar-
door ze zich opgetild voelden 
boven het alledaagse en wisten 
dat God persoonlijk nabij en 
aanwezig was. Veel van deze 
nieuwe gelovigen waren als 
kind opgegroeid in gevestigde 
kerken maar hadden tijdens 
hun tienerjaren de kerk de rug 
toegekeerd.

De ervaringen van nieuw-
komers in evangelische kerken 
laten zien dat zingen en muziek 
een belangrijke brugfunctie 
kunnen vervullen naar de leef-
wereld van gelovigen en van gro-
te betekenis kunnen zijn voor 
de ervaring van de ontmoeting 
met God. Muzikale voorkeuren 
spelen daarbij een cruciale rol 
en kunnen niet los gezien wor-
den van wat je gewend bent: je 
zogeheten culturele en zintuig-
lijke socialisatie.

Door velen werd de traditi-
onele kerkelijk liedcultuur als 
vervreemdend ervaren omdat 
die op grote afstand staat van de 
dominante populaire muziek-
cultuur in de samenleving. Het 
waarderen van traditionele ge-
zangen, begeleid door een orgel, 
vraagt tegenwoordig om inten-
sieve socialisatie (bij voorkeur 
van jongs af aan) binnen een be-
paalde religieuze omgeving.

Scheiding
Tot op de dag van vandaag ken-
nen we in Nederland een dui-
delijke scheiding tussen de 
liedcultuur in de evangelische 
beweging (inclusief de pinkster-
beweging) enerzijds en het offi-
ciële kerklied van de protestant-
se kerken anderzijds. Ondanks 
de grote populariteit van de 
Johan de Heer-liederen - al ver 
voor de Tweede Wereldoorlog 
- onder veel protestantse gelovi-
gen, was er in het verleden geen 
plaats voor het evangelische 
lied in de officiële kerkdienst. 
Dit is echter de laatste vijftien 
jaar veranderd. Het proces van 
evangelicalisering binnen de 
gevestigde kerken wordt met 
name zichtbaar door de toege-
nomen ruimte voor het evange-
lisch lied.

Het introduceren van een 
nieuwe en ander muzikale stijl 
en genre binnen een bestaande 
kerkelijke muzikale traditie 

vraagt echter om meer dan het 
aanleren van een nieuw reper-
toire aan liederen.

Een belangrijke kwestie bij 
het introduceren van een an-
dere liedcultuur betreft de uit-
voering van de liederen, ook wel 
aangeduid met het begrip perfor-
mance. Want hoewel het evange-
lische lied muzikaal eenvoudig 
lijkt, het krijgt een heel andere 
betekenis als het wordt begeleid 
door een kerkorgel. Het muzi-
kale genre van populaire mu-
ziek mixt en matcht niet met 
de vertraagde wijze van zingen 
van psalmen en gezangen. Als 
de performance niet aansluit bij 

de muzikale stijl kan het resul-
taat tenenkrommend zijn en de 
ervaring van muziek negatief 
beïnvloeden.

De introductie van een an-
der genre liederen vraagt daar-
om om geschoolde muzikanten 
in het genre van de populaire 
muziek die ervaring hebben 
met het samenspelen in een 
band. De komst van een band 
op zondagmorgen betekent 
onder andere een belangrijke 
verschuiving in de indeling van 
de ruimte tijdens de eredienst. 
De begeleiding van een onzicht-
bare organist, hoog in de verte, 
maakt plaats voor een groepje 

musici dat zichtbaar aanwezig 
is, omringd wordt met techniek 
en versterking, en dat de leiding 

neemt van de samenzang.
Het klassieke orgelspel 

waarbij het voorspel eindigt in 

een vertraagde aanloop naar de 
eerste regel van het lied wordt 
ingeruild voor een muzikaal in-

tro van de band waarbij de lead-
zanger van de band aangeeft 
wanneer het lied begint. Het 

Het introduceren van een andere 

liedcultuur betekent een aanpassing 

in de liturgie, maar ook een nieuwe 

rol voor musici

De kerk heeft geschoolde popmuzikanten nodig
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Overdenken

De kerkvader Augusti-

nus (354-430) leefde in 

een dramatische tijd. 

Door verschuiving van 

de macht en volksver-

huizingen was niemand 

zijn leven zeker. Toch 

noemt hij de geschie-

denis ‘een zeer schoon 

lied’. Gert Marchal leest 

opnieuw Openbaring 5, 

nu de verzen 6 tot 14.

Tranen drogen. Wie is daar-
toe in staat? Soms lukt het, 

zoals een moeder kan met haar 
ontredderd kind. Dan wordt de 
Heilige Geest, Gods verrassende 
aanwezigheid, haast op heter-
daad betrapt. Ik denk aan een uit-
spraak uit de kring van de rabbij-
nen: “God kan niet overal tegelijk 
zijn. Ook daarom heeft Hij moe-
ders uitgevonden.”

Meestal lukt het ons niet om 
de ander werkelijk te troosten. 
Veelal komen we niet verder dan 
een aantal gelegenheids- of beter 
gezegd verlegenheidswoorden. 
Het is beter om langdurig te zwij-
gen, totdat je iets gezegd wordt. 
Stille aanwezigheid is al een bood-
schap, zoals ook de vrienden van 
Job wisten (Job 2:13). Een echte 
trooster, zo schreef Okke Jager, 
moet eerst met een weegschaal 
komen en pas dan met een fruit-
schaal.

Tot Johannes, banneling 
op het ‘Robbeneiland’ Patmos, 
wordt gezegd: ‘Huil niet!’ (5:4). 
Het klonk ook - om een paar voor-
beelden te noemen - bij het dorp-
je Naïn, toen een weduwe haar 
enige zoon ten grave droeg (Luc. 
7:13); ook in het huis van Jaïrus, 
toen iedereen de tranen de vrije 
loop liet (Luc. 8:52).

Hartslag
Niemand heeft het vermogen om 
het geheim van de geschiedenis te 
duiden. Eén is waardig om dat te 
doen: ‘De leeuw uit de stam Juda, 
de telg van David, heeft de over-
winning behaald, en daarom mag 
hij de boekrol met de zeven zegels 
openen’ (5:5). In het midden van 
de troon staat niet een leeuw, 

maar ‘een lam, als geslacht’. De 
halswond is dus duidelijk zicht-
baar. Het komt naar voren en 
neemt de rol aan van Hem, die op 
de troon zit.

Een omslag van denken: een 
leeuw wordt aangekondigd, een 
lam verschijnt. Is dat niet met el-
kaar in tegenspraak? Of is dit nu 
juist de binnenste schil van het 
geheim? Een lam geldt als toon-
beeld van zwakheid, naar ons 
patroon althans. Er staat dan ook 
een leeuw afgebeeld in ons natio-
nale wapen. 

De Here God kiest echter de 
wijze van het lam. Johannes de 
Doper wees naar de Messias in 
deze gestalte, toen hij zei: ‘Zie het 
lam van God, dat de zonde van de 
wereld wegdraagt’ (Joh. 1:29).

Dit geheim is de hartslag 
van de geschiedenis. Het diepste 
woord is blijkbaar: liefde tot het 
einde, ontferming door alle nood 
heen, hoop ondanks alles. Daar-
om zongen de oudste christenen: 
Via crucis, via lucis, de weg van het 
kruis is de weg van het licht. En: 
Ave crux, spes unica!, wij groeten u 
kruis, enige hoop!

Als dit waar is, wat Johannes 
zag en hoorde - als het niet waar 
is, hebben alle pessimisten op de-
ze wereld nog niet genoeg gewan-
hoopt - , dan kan het wonder ge-
beuren. Door al het lawaai, maar 
ook door de doodse stilte heen 
is de lucht er vol van: het zingt! 
Alom is het aan de gang. Zoals ook 
geldt: het regent, het waait, het 
vriest. Niet tegen te houden.

Met onvoorstelbaar veel stem-
men wordt het Lam bezongen. 
Het aantal nullen is nauwelijks te 
tellen: ‘tienduizend maal tiendui-
zenden, duizend maal duizenden’ 
(11). Als voorproefje om ons in dit 
kosmische koor te voegen wordt 
op aarde de lofzang gezongen, 
ook door alle tranen heen. 

Er wordt geregeerd, door de 
drie-enige God. Niet met harde 
hand of stalen vuist, maar met 
handen die doorboord zijn. Ook 
het leed wordt niet verdonke-
remaand, maar aan het licht ge-
bracht. Ik weet niet hoe, maar ook 
dat is de zorg van God.

Gert Marchal
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God kan niet overal tegelijk zijn. Ook daarom heeft Hij moe-
ders uitgevonden. Foto SXC Mai-Britt Hoiaas-Lassen

Hoofd, hart en lijf komen in 
de evangelische liedcultuur 
bij elkaar. Foto ANP Robin Utrecht

introduceren van een andere 
liedcultuur betekent dus een 
aanpassing in de liturgie, een 
verandering in de positie van 
muzikanten in de ruimte maar 
ook de introductie van nieuwe 
rollen en posities zoals de band-
leider en zangleider.

Lichaam
Een ander belangrijk verschil 
in performance van het kerk-
lied met het evangelische lied 
betreft de expressie van het 
lichaam. Zowel de affectieve 
teksten als het muzikale idi-
oom van popmuziek doen een 
beroep op het lichaam om mee 

te doen, en wel op een manier 
die op grote afstand staat van 
de wijze waarop het lichaam in 
een klassieke kerkdienst wordt 
aangesproken. Evangelische 
worshipmuziek vraagt om een 
vorm van participatie en betrok-
kenheid die het hoofd, de leer en 
het dogma overstijgt. Het doet 
een beroep op de zintuigen, op 
de expressiemogelijkheden van 
het lichaam zoals het opheffen 
van handen, en het ervaren van 
emoties tijdens de kerkdienst.

Veel mensen maken kennis 
met worshipmuziek op plekken 
buiten de kerk zoals bijvoor-
beeld de Opwekkingsconferen-
tie, de EO-Jongerendag of chris-
telijke festivals. Dat er zoveel 
vraag is naar deze muziek, komt 
doordat die verschillende aspec-
ten van geloven met elkaar ver-
bindt: hoofd, hart en lijf komen 
in de evangelische liedcultuur 
bij elkaar.

Zowel de muzikale uitvoe-
ring als de lichamelijke beleve-
nis maken evangelische wor-
shipmuziek zo aantrekkelijk. 
De verhalen van evangelische 
ex-gereformeerden stellen deze 
aspecten van het geloof expliciet 
aan de orde. Dat is ook niet zo 
vreemd: uit de omringende be-
levingscultuur wordt duidelijk 
dat het verbale niet het meest 

sprekende is in onze tijd. Ons 
verstaan van de werkelijkheid 
gaat gepaard met symbolen, 
beelden en kunst die gezamen-
lijk een beroep doen op zintuig-
lijke ervaringen.

Discussies over verschillen 
in liedculturen worden veelal 
beperkt tot een analyse van lied-
teksten en van muzikale genres. 
Maar de roep om verandering 
van de kerkelijke liedcultuur 
vraagt om een bredere bezin-
ning op de protestantse liturgie. 
Want hoewel de evangelische 
liedcultuur een correctie kan 
bieden op een te rationele en 
cerebrale protestantse liturgie, 
zijn er binnen de christelijke 
traditie veel meer alternatieve 
bronnen aanwezig. Voor al die 
alternatieven geldt dat bij de 
ervaring van muziek tijdens de 
liturgie, als één van de wegen 
waarlangs mensen binnen be-
reik van de Geest kunnen ko-
men, meer aandacht en reflectie 
nodig is voor de presentatie, de 
performance van verschillende 
muziek en liedculturen.

Miranda Klaver
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Kerkmuziek
Op weg naar het einde


