Weer: muziek in de gemeente

e hebben stilgestaan bij de vraag hoe muziek in dc gemeente ward bezien gedurende
de leer/egeschiedenis. May: de vraag resteert war dc Bijbel over muziek zegt en welke

criteria we Iezmnen gebmileen bfj dc integratie van nieuwe Iiedefen.
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Nieuwtestamentische muziek
Speurneuzen is het natuurlijk :11 weer opgevallen dat er in

De muzikale vcelzijdighcid is een van de meest opvallende

het Nieuwe Testament bijna geen uitspraken Worden ge-

kcmnerken in dc Bijbel.We vinden er een grotc muzikztle

Muzil-tale veelzijdigheid

daan over muziek.T0ch is de muziek ook in het Nieu we

vzlriatie Inet weinig beperkingen. Z0 is er 0.;|. sprakc van:

Testament njet verdwenen uit het leven van Gods volk.

' veelzijdige instrumcntcn (bijv. snaarinstrumenten. blaas—

Uiteraard wordt er wel vecl minder gezegd over het Functiuneren van zang en muziek dan in het Oude Testament.

' veelzijcligc gcluidsstcrkte11

Dit kan twee dingen betekenen:

suizend);

1.De muziek is in de nieuwtestamentische gemccntc niet
meet 20 belangrijk als i11 het 0udtestan1e11tiscl1c Israel.

' veelzijdige zangers (bijv. koren, het hele volk, s0lo’s en
‘alles wat adem heeft’);

2. Dc gcgcvcns over muzick in hct Oudc Testament zijn

' veelzijdige vormen (bijv. één- on mccrstcnlmig, spontaan

instrunlentetl en slagwerk);
als donderslagen en licht

van blij vcnde waarde en hucven dus door tie apostelen niet

en geleid);

meet uitvoerig te Worden herhaald.

' veelzij digs plaatsen (bijv. tenlpel, stadsmuur. pa1eis,bed en

l)it laatste lijkt mijzelf de meest aamlemelijke gedachte,

geva ngenis) ;

aangezien het Nieuwe"Iestament in het algemeen vccl

' vcclziidige geadresseerden (bijv. voor het volk, voor dc

summierder is over de invulling van cle samenkonvzten clan

volkeren, voor de koning, voor elk:-1ar en voor God);

hct (Jude Testament. In hct Nieuwc Testament wordt dus

- veelzijdi;-2_,e inhoudcn (bijv. lccr, gcbcd, lofprijzing, verma-

21211 dc gelovigen zelf veel meer overgelatcn hoe dc dienst

ningen en getuigenis);

wordt opgebouwd en ingevuld.

~ veelzijdigc gclcgcnheden (bijv. inwijdingcn, godsdiensten,

I-let merendeel vzm wat we in dc Bijbel over muziek lezen,

feestell, huiskringen en crisissitllaties);

is trouwcns beschrijvend en niet onderwijzcnd of vom-

' veelzijdigc tzijden (bijv. vanaf zonsopgang tot z0ns0nder-

schri_jvend van aard. Precies zoals er van 011$ nict wordt

gang en v:maf‘z0ns0ndcrg.1ng tot zonsopgang);

verwacht dat We in een samenkomst Hcbrccuws of (Jud-

~ vcelzijdigc houdingen (bijv. met opgchcvcn handen_ dan-

nederlands spreken, zullen We dus ook geen verw;u:hti11gen

send, knielend, staand en gaand);

a:tntreEe11 voor bijvourbeeld eén bepaalde 111uziekstij1 in

' veelzijdigc motivaties (bijv. vreugden,klachten, uitgela—

Qnze gemeente (zie mijn vorige arrikel hierover).

tenheid en zorgen).
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Uiterriard Zijn de meeste van cleze omschrijvingen te vin-

met een krmnme stok recht kan slaan, inaat dat veran-

den in het Oucle Testament. Maar 00k zil vinclcn we weinig

dert niets aan onze taak 2llS genieente om te zoeken naar

gcgevens liierover in het Nieuwe Testament, tlain nog is

rechtc stokken.

het intercssant te letten op dc context waarin Paulus de
gelovigen oproept om van harte tot de Heer te zingen

2. Bijbelgetrouwc liedefen

(R11115:9-10;Ei5:18; K03:‘l 7). l)eze oproepen staan nooit

F.en twcede belaligrijk critcrium W'2l'¢l1"»laI1 we onzc gees-

in zijn eerste briefgetieelte (waarin het gaat om wat Chris-

telijke liederen willen toetsen, is de vrziag wat er met dc

tus voor ons heefl gedmm), inaar altijd i11 zijn tweeclc brief-

Cl1IlSlIt‘l1t‘l1 gebeurt als ’/.e nu de samenkomst weer thuis

gedeelte {vvaarin het gaat over dc cnnsequenties van het
cerste briefigedeelte vour onze levcnswandel gilélt). Paulus’

zijn, De muziek dient l1ct\X/nord Gods (K03:16-l 7). Koint

conclusie lijkt te zijn: na.arn1".1te het onderwijs van Christus

er door haar invlued vruel1t in hct leven van de gclnvi-

je .leve11swandel vernieuwt, zul je er als gcmeente nazir har-

gen? Roept ze mensen op tot diseipelscliap 0Fsust ze haar
toehoorders door een vzilse zekcrlieid in slaap? Dc: ﬁlosoof

telust over zingen.

Aristoteles zei reeds:‘Muziek heeft de kracht om karal<ters te vormcn.’ Latcn we tins geen 0pwekking,sliecleren

Nieuwe liederen
In onzc genieenten en huiskringen scliijnt er dc laatste

tegenwoordig bij lio0rt.'l0ets Wat de Heer welgevallig is

dertig jaar opnieuw aandaclit te zijn voor muziek.Vcel

(Ef5: 10)!

in onze sarnenkonistcn zingen OIl'1(.lélI clzit er nu eenn1.;1;11

Cl'1Il5lIL£11t‘11 beleven liet als een grote verrijking wanneer

Muziek is een eFFectieF middcl, dat de verkondiging kra eh-

liedcren bcgeleid Worden met een piano, gitaar, dvvarsﬁuit,

tig kan Onderstrepen. Bijbelverzen, beli_jden.issen en dog-

cello en/ofvinol. llaarnaast wurdt er in gemccntcn eens
in de mveel tijd aaiitlacht bestccd aan riieuwe Iiederen. Dit

niatische uitspraken kunnen door muzikzile teksten door-

dringen tot in het dicpst van onze ziel.

gebcurt bijvoorbeeld doordat nlcnscn aangespoord Worden

Daarom is liet van wezenlijk bclang dat de tekst van een

om nieuwe liederen nice te bi-engen near dc gemcente

lied vergeleken Wordt. met de bijbclse bnotlschap. Zijn

en tleze te overhancligen aim liet muziektezim.Vervolgens

muzikale boodschzip dient atllankelijk te hlijven van Gods

kan liet muziekteuin in overleg met de oudsten bepalen of

Woord en krijgt £ll.l€€I1 autoriteit tloordat zijn boodsehap

bepaalcle licclcren gescliikt zijn om opgenomcn te Worden

zich volledig daamp richt. Lang niet iedere tekst die ie-

in dc gemeente. Dit gebruik is geenszins nieuw: we zien

mand met veel ijver en tocwijding heeft bcdaclit, strookt

hct oak al terug in de nicuwtcstamentisclie geineenten
(l l(0l4:Z6; Ku3:16).

qua inhoud met dc gczonde bijbelse leer. Het is mogelijk
om heel enthousiast. of heel bescliaiafil. een gigantiselie

Waarscliijrilijk zullen ook zij iedere dienst opnieuw iweer

ketterij ten gehore te brengen — en llclaas gebeurt dit in-

l1t‘.l)lJCl1 genoten van de bonte mengeling aan licderen die

derdaad. l let komt er tlus op aan dat een lied niet alleen

de gemeente had 0ntva11gen,w:mt ook in hun kringen had

in00L?n_ ﬁjn is om te zingen,n"1;i;1r 00k wriar en l:ietr0uw-

iedere christen een amlere niuzikalc v00rkeur.V0oral dit

baar van in houd. Dat is de verzmtwoordeljjklicid van iedere

laatste speelt vaak een grotc rol bij tie lieclerenkeuze voor

gemeente.

de geIni.:ente._]uist in vragen waarbij dc muziek iets met

Het is opvallend Llilli dc meeste theulogie die tegeiiwoordig

nns gevuel te nlziken heeft, is liet goed 0111 eman herinnerd

in onze genieenten domineert, niet aﬂtmnstig is vtn-1 de

te Worden clat geen enkel inens hierin een neutrale visie of

preekstoel. mziar uit de liederen die gezongen en beluistcrd

een zibsoluut antwoord kan llebben.

Worden in nnze geineenten (vgl. K03: I 6). De ﬁlosnof Plato

had dus volleclig gelijk toen lijj zei: ‘Gecl'me ele inuziek
Criteria voor gemeentemuziek

van een volk en ik zztl dc gcdachten van dit vnlk ver:u1de-

Elke upwekking heeft nieuwe gezangcn opgeleverd.

renl’

Nieuwe liederen wordeii echter oud en vragen weer om

niet1wc.A:1n welke criteria dienen nieuwe liederen te

3. Begrijpelijke teksten

voldoen om tocgelziten te Worden tot dc gcmeentelijke

Reeds uit het vorige punt wordt duidelijk clat het belting-

5;1111e11k01n.st? Laten We e1"il<ele punten bekijken:

rijk is dEl[ We de teksteii die we zingen 00k begrijpeii. Fen
lied WllLll'\/LII‘! de tckst ollbegrijpelijk is geworden dom-

I. Toegewijde cumptmisten

vergri_jz.ing, bestaat en kel en z-illeen neg l1'1£LE11‘ uit mooie

Allereerst \-villen We l'>eimdrukken dat we er 31$ gemeente

klanken. Welkejongcre begrijpt tegenwoordig mug zoncler

up (ll.L‘I18l1 te letten wie de eomponisten van onze 1iede-

heel diep na te denken \-vat dc tekst (J kleii/ii>0d Cmls that

ren z.ij11.Zij11 het christenen die tuegevvijd zijn aan cle

_/ltml-:'rm mat-t,p1'ecies \-vil zcggen? Oudere liecleren die teal-

I leer 01' zijn llet ‘scl1ij11t'l1ristcnen’, die in tie zonde leven

l<Lindig gezien zmtiek zijn voor tle nieuwe generatie, dien en

en allcen tmiar via de cliristelijkc muziek geld willen ver-

dazn-om opnieuw gediclit ofverwijtlercl te Worden.

clienen? Uiteraartl zijn we ons ervaii licwust dat God 00k

be tl e in ei 2 U0 (1
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4. Eenvoudige melodieiin
I-Iet is verwonderlijk te zien hoeveel mcnscn zeggen dat ze

lmis van ale‘ Hm; zit/i met een walla. Di’ pri'c,m'r,s .L=<1rid¢er1 him

niet ltunnen zingen. Uit on derzoek is echter gehleleen d-:i.t

hale tempel.

inaar twee proccnt van de mensheid ccht niet lean zingen.
Dc rest kan het dus lerenl Uiteraard betekent clat niet dat
we nu hoge solistische eisen gzmn stellen aan de gen1een-

teleden. Niet ieder lid is geschikt voor de operettc.W’el
willen we crop letten clat iedcrecn de melodieen van onze
liederen al snel kan vatten.\X/eliswaar hoeft het niet perfect,
niaar toch wel een beetje goed. l-let gaat in de gemeente

Juist deze tekst toont ons de versclieidenheid en eenheid
van de muziek in Gods nabijheid.
Zonder dat ik wil concluderen dat muziek belangrijker
is clan Gods Woord_ka11 ik we] zeggcn clat muziek Want-

schijnlijk het enige element uit onze samenkomsten is dat
ook nog in de hemel zal bestaan. Hoewel ik voorzichtig

namelijk niet om het gczang van een paar inclividucn, maar
om het gczang van alle gelovigerr Niet tnijn eigen gezang,

is het toeh noernenswaardig dat we nergens in dc Bijbcl

maar het gezang van de geliele gemeente rnoct harm 0-

le-zen dat cr in dc hcmel nog gepreekt ofgeprofeteerd

niseh kliril-zen.

wordt.Wel lezen We diverse keren dat er nog muziek
zal Worden gemaakt. In het laatste bijbelboek, het boek

5. Goede kwaliteit
Her prohleem van goede kerkmuziek ligt niet in de aard
van de muziek, maar in de slechte kwaliteit Waarin deze
muziek vaak gespeeld wordt. Niet de klassieke stijlen, nlaar
cle miserabele kwaliteiten zorgcn er maar al te vaak voor

Openbaring, krijgen we visioenen te zien over hemclsc

wil zijn met een argument uit het zwijgen van de Sehrift,

sferen waar een grandioze eredienst dag en nacht gaande is
(Op4:8,l l;5:9,l2; 7:12; 11:16; 15:3-4; 19:6-7). Onnoen1eljjk vcel cmnponisten hehben zich door deze tekstcn laten
inlspireren. En gelen bezingen en vereren er onophoudelijk

dat niemand in onzc gcmeente enthousizist word: van cle

het Lam. En ook de gelovigen, de heiligen rondoin Gods

zangdienst. Natuurlijk moeten we dacirin ook niet te vet

troon, zingen mee met dezc glorierijke lofgezangen.

doorslazm, want gemeentemuziek op concertniveau geeft

Hoe we ons dat precies in de eeuwigheid moeten vo0rstellen wieet ik niet. Misschien zztl ik ergens op een wolkje
op een hemels druinstel zitten spelen. Hoe het ook zij, in

ook nog geen levende gemeente. Wel mogen we zcggen

dais gocde kwaliteit aaritrekkingskracht heeft en dus gekenrnerkt wordt door kwantiteit. De muzikzmtcn in de Bijbel
1

dierist niet in-eer i/eri'i'iflt£eii, wail! (ls rnqiesreit i/rm (Ind vulde (ii?

ieder geva] zal onze lofprijzing de hemel vervullen, God

zullen zeker geprobeerd hebben om gocd en mooi te

wordt groot gemaakt. het Lam verheerlijkt, de Koning 212111-

spelen. Z0 lezen we in de geschriﬂen dat dc muziekexpert

beden!

David bij de intocht van dc ark in _]en1zalen1 zorgde voor

Daartegenover lez-en We over de goddeloze stad Babylon,

een goede organisatie van dc hele optoeht, inclusief het
orkest en dc zangers (1Kr13-15; 16, 24-25).

die door God zal worden vernictigd:‘En geen stem van
citerspelers, en zangers, van ﬁuitspelers of bazuinblazers zal
meet in u gehoord worden, en niemand die enigc kunst

Een bijbelse samenkomst
Met bovenstaandc criteria hoop ik opnicuw het belting
van muziek in onze gemeenten duidclijk re hebben ge-

geen creativitcit mogelijk. Alle creatieve dingen die zondcr

mazilct. Muziek hoort thuis in onze szirnenkomsten waar

Hem gcmaakt Worden, zullen eenmaal vergaan. Latcn we

bcoelent, zal tneer in u gevonden Worden’ (Opl 8:22).
God is de hron v:-in alle creativiteit en zonder Hem is er

we God Willem verliecrlijken en aanbiddell. Sta open voor

daarorn alles wat Hij ons schenkt tot zijn eer gebruil-zen.

nieuwe liederen die Worden aangereikt, om zo in howe-

Dan Ran er door een goed gchruik van de muziek weer

ging tc blijven en te luisteren naar wait dc Geest nu tot de

een nieuwe toon in onze gemeente en ons dagelijks leven
doorklinken!
I

gemecnte te zeggen heeft.Vergeet echter ook niet te putten uit de rijke schat der ccuwen om zo de band met dc
genleente van alle tijden en alle plaatsen te beleven.
Een van de prachtigste bijbclteksten over datgene wat mu-

ziek daarbij bewerken kan, vinden We in 2Kr5:12-14:
Alle Levitische zangers, le weten Astyf Hcmamjedurzm en lmn
zcmm en broerggeleleed injijn limien, stonden met hmi. tiiiilialen,

harpen en lienm arm de oostleanr van her altaar klaar, en oak ring
horirlerdruiiritig priesters met trompetten — op dcir moment nioestm
de blazers en zangers samm mueiek ten gehore lirengeri rer ere
van tie Heel/. Zodra het geluid van de frompetten, timbalen en

andere instm mmten oplelonk en dc zangers dc lqfeang aanhieven:
‘De Herr isgoed, €£?lltl'1;Q duim‘ zijn rrouw’, vulde de lempei, het
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