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Een gemeente die zich graag wil spiegelen aan de christenen in de eerste eeuw,
vraagt zich wellicht wel eens afhoe deze
eerste christenen God aanbaden. Wat
kunnen we van hen leren en Wat zouden
wij tegenwoordig helemaal anders doen?
In hetverleden is veel onderzoek verricht
naar de wijze waarop de eerste christenen God dienden en aanbaden. Ondanks dat de bronnen hierover schaars
zijn, proberen we toch ons een beeld te
vormen van hetgeen zich bij deze eerste
gelovigen in de aanbidding afspeelde.
Hierbij dient er duideiijk op gewezen te
worden dat er geen sluitende en roestvaste vorm aanwezig was in de oude
kerk. Dat maakt het onderzoek moeilijk,
maar verrijkt ook het beeld van de eerste
christenen. De vroege gemeente aanbad
haar Heer op verschillende manieren en
met verschiliende middelen. Voor aanbidding bestond geen homogene standaardvorm. Net zoals het reukwerk dat
in het Allerheiligste aanjahweh gebracht
werd, uit verschillende grondstoffen was
samengesteld, was ook de aanbidding
piuriform, omdat ook de gemeentes
piuriform waren (vgi. E><3o:34-36). Er
heerste een ordelijke verscheidenheid in
de gemeentes. Daarom kunnen we enkel
bespreken hetgeen binnen deze waaier
van verschiilende aanbiddingsvormen
mogelijk was.

De spontane zang bij de eerste
christenen
Verrassend genoeg stellen we vast dat de
gelovigen in de vroege eeuwen na Christus niet aileen in de eredienst, maar ook
tijdens de liefdesmalen die ze met eikaar
hadden, stichtelijke Iiederen tot elkaar
zongen. Paulus gaat er al van uit dat sommige gelovigen een iofiied op hun hart

krijgen ter stichting van de gemeente,
net zoais anderen een profetie ontvangen (1Ko14:26). Ook spreekt de apostel over de relatie tussen muziek en de
heiiige Geest op het moment dat hij de
gemeente in Efeze oproept ven/uld te zijn
met de Geest. Het zingen was een bezigheid die ‘in de Geest’ kon plaatsvinden
(vg|.1Ko14:15).Zo waren er christenen
in de gemeente die hun blijdschap over
het geioof spontaan in een lied uitten.
Deze ‘spontane’ Iiederen werden door
de gelovigen zelf gedicht en meegenomen om tijdens de maaltijden samen te
zingen. Uiteraard werden tijdens deze
gemeenschappeiijke maaltijden ook oudere Iiederen gezongen. Langzaamaan
ontwikkelde de gemeente op die manier
een groot repertoire aan Iiederen. Deze
Iiederen werden veelal geschreven in het
Grieks. Zelfs in Rome kenden de christenen deze gewoonte. Pas in de latere
vierde eeuw werd gebruik gemaakt van
hetLatijn.
Door het grote repertoire aan Iiederen,
kwamen de spontane Iiederen echter
minder voor. Binnen het kadervan de aigemene institutionalisering zien we dat
vanafde vierde eeuw door de kerkleiding
alle vormen van spontane (gemeente)
zang aan banden werd gelegd. Voortaan
zouden aileen kerkkoren nog zingen, met
een vast iiederenrepertoire. Robert Doornenbai juicht het vandaag de dag toe als
muzikaal begaafde christenen de heiiige
Geest vragen of Hij hun gave dusdanig
wil bekrachtigen zodat ze tot een charisma wordt, die buiten en binnen Christus'
gemeente heil en zegen verspreidt.

De onderwijzende zang
Liederen werden in de Bijbei veelal gebruikt om Gods voik te onderwijzen. Dat
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elkaar hadden, stichtelijke liederen tot elkaar zongen. Paulus gaat er al van uit dat
sommige gelovigen een loflied op hun hart krijgen ter stichting van de gemeente,
net zoals anderen een profetie ontvangen (1Ko14:26). Ook spreekt de apostel
over de relatie tussen muziek en de heilige Geest op het moment dat hij de
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lied uitten. Deze ‘spontane’ liederen werden door de gelovigen zelf gedicht en
meegenomen om tijdens de maaltijden samen te zingen. Uiteraard werden tijdens
deze gemeenschappelijke maaltijden ook oudere liederen gezongen.
Langzaamaan ontwikkelde de gemeente op die manier een groot repertoire aan
liederen. Deze liederen werden veelal geschreven in het Grieks. Zelfs in Rome
kenden de christenen deze gewoonte. Pas in de latere vierde eeuw werd gebruik
gemaakt van het Latijn.
Door het grote repertoire aan liederen, kwamen de spontane liederen echter
minder voor. Binnen het kader van de algemene institutionalisering zien we dat
vanaf de vierde eeuw door de kerkleiding alle vormen van spontane
(gemeente)zang aan banden werd gelegd. Voortaan zouden alleen kerkkoren
nog zingen, met een vast liederenrepertoire. Robert Doornenbal juicht het
vandaag de dag toe als muzikaal begaafde christenen de heilige Geest vragen of
Hij hun gave dusdanig wil bekrachtigen zodat ze tot een charisma wordt, die
buiten en binnen Christus’ gemeente heil en zegen verspreidt.
De onderwijzende zang
Liederen werden in de Bijbel veelal gebruikt om Gods volk te onderwijzen. Dat
aspect bleef ook bestaan bij de christenen. Zo gebeurde het tijdens de strijd
tussen Arius en Athanasius dat liederen gemaakt werden om de eigen leer te
verkondigen. Arius argumenteerde dat de Zoon een oorsprong had gekend en
niet van eeuwigheid Zoon was geweest. Athanasius (en met hem het concilie van
Nicea, 325n.Chr.) verwierp die gedachte en stelde dat Christus van eeuwigheid
af God de Zoon was. De Zoon had geen begin gekend als Godheid. Beiden
gebruikten ze populaire liederen om hun argumenten te verkondigen. In het
oosten deed de anti-Arian, Efraïm de Syriër, dat op zo’n succesvolle manier, dat
hij ‘de citer van de heilige Geest’ werd genoemd.
Juist dit onderwijzende aspect is iets dat ikzelf vooral mis in vele hedendaagse
christelijke liederen. Zowel in de wereldse als in de christelijke muziek lijkt de
boodschap enkel heel algemeen om liefde te gaan. Echt onderwijzende liederen,
zoals we dat vinden in de Psalmen of in andere Bijbelse liederen ontbreken in
ons repertoire. Door het dalende interesse in Bijbelstudie draagt dit het gevaar
met zich mee dat Gods gemeente zich uiteindelijk nog enkel door liederen laat
leiden die echter ook weinig onderwijs – in de breedte van het woord – bevatten.
Dat zou een verlies aan waarde zijn. Als gelovige doet het me dan ook deugd om
te genieten van juist die liederen die me opnieuw onderwijzen over Gods heil en
verder zien dan enkel de goedheid en liefde van de Heer.
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