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The reformed churches have theological and musicological criteria for their hymns, which, 

however, are not always unambiguous. 

After the introduction of the Jeugsangbundel (1984) an informal song, with informal 

accompaniment, entered the worship and forms a prominent part of the singing in Dutch 
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study set out to identify these congregations by means of a questionnaire and evaluate the 
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informal hymns and both are sung with equal enthusiasm. The melody is the strongest 
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The evaluation, however, shows that a considerable number of songs do not meet the required 

standard. 
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« OPSOMMING » 

Die gereformeerde kerke stel teologiese en musikologiese norme waaraan kerkliedere moet 

voldoen; hierdie beginsels is egter nie altyd waterdig nie. 

Na die ingebruikneming van die Jeugsangbundel (1984) het 'n informele tipe lied, met 

informele begeleiding, die erediens binnegekom en vorm vandag 'n prominente deel van die 

Nederduitse Gereformeerde kerksang. Sommige gemeentes stel egter self bundels saam. 

Hierdie studie wou die gemeentes deur middel van 'n vraelys opspoor en die liedere evalueer. 

Ander relevante inligting moes ook by gemeentes bekom word. 

21 % van die respondent-gemeentes sing ongekeurde liedere. Daar is 'n groter persentasie 

jongmense by hulle as by die wat net amptelike liedere sing. Gemeentes verkies 'n balans tussen 

formele en informele liedere en albei soorte word ewe hartlik gesing. Die melodie is die 

sterkste eienskap by die informele lied en stigtelikheid by die formele lied. 

Die evaluasie toon egter dat 'n groot aantal liedere nie aan die standaard voldoen nie. 



Allerhoogste Hemelvader, 
lofgesange prys u Naam, 

in ans kerke, in ans huise 
lo of ans, dank ans U, tesaam. 
Hoar die loflied, vreugdesange, 
neem dit aan in Jesus Naam. 

Gesang 336: 1 
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« HOOFSTUK 1 » 

DIE DOEL VAN DIE STUDIE, UITGANGSPUNTE EN 
BESONDERE VERWYSING NA DIE EREDIENS 

1. INLEIDING 

In baie Nederduitse Gereformeerde (voortaan Ned.Geref) gemeentes word ongekeurde 

informele liedere tydens eredienste gesing. Alhoewel Sing Onder Mekaar en Jeugsangbundel 2 

'n wye verskeidenheid informele liedere bevat, is <lit vir 'n hele aantal gemeentes nie genoeg nie 

en soek hulle steeds elders na meer. 

Die tradisionele kerklied word egter nie totaal agterwee gelaat nie. Die meeste gemeentes 

verkies 'n balans tussen die formele en die informele kerklied, en die verskillende tipes liedere 

word in aanvulling tot mekaar gebruik. 

Die hipotetiese vraag ontstaan egter of die kennis en onderskeidingsvermoe van die betrokke 

orrelis, sangleier, eredienskommissie, of wie ookal die keuses doen, voldoende is om 'n goeie 

gehalte informele lied vir die gemeente te verseker, en of die gehalte van die liedere moontlik 

kan daal benede die standaard deur die kerk vereis. 

2. DIE DOEL VAN DIE STUDIE 

Aangesien hierdie liedere direk met die erediens te doen het, is dit nodig om oor die erediens te 

besin: wat die wese van die erediens is en watter plek en rol sang in die erediens inneem. Daar 

verskillende kerkgenootskappe verskillende sienings oor die erediens het, is dit vir hierdie 

studie belangrik om die gereformeerde spiritualiteit te bepaal. 

Daar word ook met die studie beoog om norme daar te stel waarvolgens 'n waardebepaling van 

die nie-amptelike liedere gedoen kan word: teologiese sowel as musikologiese norme. Die 

musikologiese norme is aan die hand van kerkmusiekwetenskaplike, 1 musiekestetiese, 2 

pragmatiese3 en etiese4 norme neergele. Alhoewel daar verwys sal word na die teksinhoud van 

liedere, val 'n diepgaande studie van die Ietterkundige aspek nie binne die raamwerk van hierdie 

ondersoek nie. 

Voorts wil die studie ook 'n historiese oorsig gee van die tradisionele kerklied, te wete musiek 

in die Bybelse tyd, die kerklied v66r die Reformasie, die musikale veranderinge deur die 

1 



Reformasie teweeg gebring en die kerklied in Suid-Afrika, van die koms van Jan van Riebeeck 

in 1652 tot die verskyning van die huidige Psalm- en Gesangboek. 

Die navorser wil ook die herkoms van die informele geestelike lied navors, met spesiale 

verwysing na die gospelliedere,5 en die huidige kerkmusiek-situasie in oenskou neem. 

Voorts wil die navorser deur middel van 'n vraelys die gemeentes opspoor wat buite die ampte

like bundels sing, sodat die bladmusiek by hulle bekom kan word vir evaluering. Daar is ook 

gepoog om menings oor verskeie aspekte van die formele en informele liedere deur middel van 

die vraelys by die gemeentes te bekom. Vervolgens sal die studie ook poog om die musikale 

waarde van die ongekeurde informele liedere te bepaal, met al die ander norme in gedagte. 

Met hierdie studie word daar 'n poging aangewend om ondersoekend asook vooruitskouend 

na die kerklied binne die erediens te kyk. 

3. VERKLARING VAN BEGRIPPE 

3.1 WAARDEBEPALING 

'n Waardebepaling, of evaluasie, is die vasstelling van die waarde van iets. Musiek, soos 

byvoorbeeld ook die skilderkuns, funksioneer op twee vlakke. Eerstens is daar die elemente 

wat sigbaar is en wat ontleed kan word, soos die melodie, harmonie en ritme. Tweedens is daar 

die onsigbare vlak: die impak van die musiek op die hoorder. Hierdie misterie van musiek is 

juis ook sy sterk punt. Die mens hoor dit en word daardeur in sy diepste wese aangeraak. Dit is 

juis hierdie impak van die musiek wat moeilik is om in woorde te beskryf (Viljoen 1992: 1 ). 

Musiek kan die menslike gedrag affekteer; 'n voorbeeld is die uiteenlopende uitwerking wat 'n 

slaapliedjie en marsmusiek op 'n mens het. Musiek het dus waarde as uitdrukkingsmiddel sowel 

as be'invloeder van emosie (Viljoen 1992: 1 ). 

Net soos 'n sekere musiekstyl identiteit aan 'n kultuur gee, so verleen 'n sekere musiekstyl ook 

identiteit aan 'n kerk. Sommige denominasies verbind hulself tot meer formele musiek en ander 

weer tot meer informele musiek. 

3.2 NIE-AMPTELIKE LIEDERE 

Met nie-amptelike Iiedere word die Iiedere bedoel wat nie in een van die amptelike bundels6 van 

die Ned.Geref Kerk opgeneem is nie. 
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Met die verskyning van die eerste Jeugsangbundel in 1984, het die lidmate bewus geword van 

die informele lied binne die erediens. Hoewel daar in die voorwoord tot die bundel gese word 

dat die liedere nie bedoel is om tydens die erediens gesing te word nie, het dit tog geleidelik so 

gebeur. 

Aangesien die Algemene Sinode (Ned.Geref Kerk, Agenda 1986:203) ondubbelsinnig geen 

amptelike goedkeuring aan enige ander sangbundel of liedere vir gebruik by kerklike byeen

komste gegee het nie en sommige gemeentes dit nogtans doen, prikkel dit 'n mens se belang

stelling om vas te stel hoe hierdie informele liedere klink en wat die groot aantrekkingskrag is 

van die liedere wat so gewild blyk te wees. 

Tydens die volgende sitting van die Algemene Sinode in 1990 is daar bevestig dat die 

Jeugsangbunde/ se liedere in sy destydse vorm steeds nie binne die erediens gesing behoort te 

word nie. 'n Proefsangbundel, Sing Onder Mekaar, is we! intussen in 1989 uitgegee met 'n 

aantal informele liedere, sommige uit die Jeugsangbundel, vir gebruik in die erediens. 

'n Kommissie vir kerksang is op bogenoemde sitting benoem, bestaande uit teoloe, kerkmusici, 

musici, letterkundiges en jeugleiers, wat liedere moet keur en skep vir kerkgebruik. Die 

kommissie moet proetbundels die Jig laat sien wat van tyd tot tyd in die praktyk getoets kan 

word. Dit moet ook binne tien jaar een omvattende liederebundel, wat verskillende style 

.verteenwoordig, maar in alle opsigte aan die teologiese en musikale oortuigings en praktyk van 

die Ned.Geref Kerk voldoen, laat publiseer (Ned.Geref Kerk, Agenda 1990: 192). 

Nog 'n proefsangbundel, Jeugsangbundel 2, het in September 1993 verskyn. Met die nuutste 

publikasie is daar tans 'n groot aantal informele liedere vir gebruik in die erediens beskikbaar. 

3.3 INFORMELE KERKLIED 

Met die informele kerklied word bedoel die hedendaagse populergerigte lied met 'n Christelike 

inslag, ook kerkpop of sakropop genoem, teenoor die meer formele, tradisionele kerklied van 

vroeer, die psalms en gesange. Die Nasionale Woordeboek (De Villiers 1983 :217) verduidelik 

"informeel" as "sonder plegtigheid". 

Die alternatiewe begeleiding met hoofsaaklik die klavier as klawerbordinstrument, gespeel in 'n 

pianistiese idioom7
, saam met 'n groepie instrumentaliste, verskil ook grootliks van die tradi

sionele pyporrel met kerksangbegeleiding in 'n blokakkoordstyl. 
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Net soos 'n wye verskeidenheid style en wisselende gehalte binne die formele liedere aangetref 

word, so is dit ook die geval met die informele liedere. 

"Kerklied" kan omskryf word as 'n "godsdienstige lied vir kerklike gebmik, wat deur die 

gemeente gesing word, tydens 'n erediens in die kerk. Dit is 'n eenstemmige godsdienstige lied 

... gewoonlik in die moedertaal, m.a.w. verwant aan die liturgie en aangepas aan die streek of 

volk" (Viljoen 1987:22). 

Die kerklied word egter ook by geleentheid buite die erediens gesing: 

"Daar is 'n onderskeid tussen die inkleding van die kerklied wat in die 
erediens en kerklike byeenkomste gebmik word, en die lied wat veral 
deur die kerkjeug by geleentheid buite die erediens gesing word. Tog 
geld die teologiese eise vir die kerklied net soseer vir die kinder-/ 
jeuglied. Daar kan hier geen dubbele standaarde gestel word nie" 
(Viljoen 1987:23). 

As die woord "populer" verduidelik moet word, kan 'n mens se dit beteken iets wat in aanvraag 

is, iets wat geskep word om populer te wees eerder as wat dit toevallig populer geword het 

(Johansson 1988:50-51). As sinoniem vir "populer" gee die Nasionale Woordeboek (De 

Villiers 1983:391) "gewild" en "verstaanbaar vir die massas" aan. 

Pop(ulere)-musiek het, veral by die jongmense, so gewild geword dat daar uit verskeie oorde 

versoeke gerig is om hierdie tipe musiek al hoe meer tydens die erediens te gebmik. Die musiek 

word dan as modern en geestelik gesien, terwyl die ouer musiek as verkramp en sender !ewe 

beskryf word: 

"Hierdie versoeke vind vanuit verskillende oorde onnadenkende 
voorsprake - deur die pers, maar ook deur sogenaamde geestelike 
leiers en deur enkele predikante. Dit word gesien as 'verlig', 
'kontemporer', 'byderwets', 'modern' en 'geestelik'. Diegene wat nie 
daarmee saamgaan nie, word afgemaak as 'verkramp', 'verouderd', 
'onevangelies' en as sender 'nuwe !ewe'. 

"Sender die nodige beoordeling word hierdie liedere gesing en geleer. 
Dit word geneem uit allerlei bundels en bundeltjies, dikwels van 
bedenklike herkoms. Die ergste is dat <lit afgespeel word teen die kerke 
se offisiele lied" (Barnard 1985:581). 
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3.4 KONTEMPOReR 

Soos "populer" word die woord "kontemporer" ook dikwels gebruik om moderne gewyde 

popmusiek te beskryf. Dit is egter 'n verkeerde benaming. "Kontemporer" word beter gebruik 

as 'n tegniese term wat musiek beskryf waarvan die kompositoriese elemente (byvoorbeeld 

harmonie, melodie, ritme en tonaliteit) eienskappe toon van die twintigste-eeuse idioom. Dit is 

byvoorbeeld verwarrend om beide Daniel Pinkham (kunsmusiekkomponis) en William Gaither 

(gospelmusiekkomponis) as kontemporere komponiste te beskou. Dit is waar dat beide 

hedendaags skryf, maar hulle individuele komposisietegnieke is baie verskillend. Eersgenoemde 

se komposisies is gebaseer op die twintigste-eeuse ( dus kontemporere) tegnieke en 

laasgenoemde s'n, soos ook die van die meeste komponiste van godsdienstige pop, is gebaseer 

op algemene tegnieke en prosedures van die sewentiende, agtiende en negentiende eeu 

(Johansson 1988:53-54). 

3. 5 DIE EREDIENS 

3.5.1 WAT IS 'n EREDIENS? 

Hoe die erediens verstaan word, is baie belangrik, want die inrigting van die erediens, die 

rangskikking van die verskillende elemente en die doel en inhoud daarvan, hang van die siening 

van die erediens af. Die wese van die erediens bepaal elke onderdeel daarvan. 

Die erediens is 'n "geloofstigtende en Godverheerlikende openbare ontmoeting tussen God en 

sy gemeente" (Erasmus 1982: 1 ), dus tussen die Verbondsgod en sy verbondsvolk (Muller 

1990:29). Die erediens is ook niks anders as 'n gesprek nie - 'n gesprek waarin God met ons 

praat en ons Hom mag en moet antwoord op wat Hy vir ons se (Erasmus 1982: 1 ). By hierdie 

ontmoeting neem God die inisiatief, Hy stig en vermeerder sy kinders se geloof deur dit wat Hy 

aan hulle bekend maak, maar Hy gee ook aan hulle die geleentheid om iets aan Hom terug te 

gee: om hulle skuld te bely, te beken dat hulle nie sender Hom kan en wil lewe nie en om in 

dankbaarheid te jubel oor sy goedheid en genade (Erasmus 1982: 1 ). Die boodskap in die 

erediens is die vergifnis van sondes: 

"Die hele erediens is een groot gang, koms, van God in Christus na die 
mens. Op grond van die volbragte offer van Christus aan die kruis en sy 
groot oorwinning oor die sonde en die dood, kom God in sy groot 
genade na die mens met die boodskap van vergifnis en die nuwe lewe. 
Dit is die blye evangelie" (Die Erediens, 'n handleiding by Die 
Kerkboek 1976:3). 
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Die erediens is ten diepste God se saak en daarom moet dit altyd in ooreenstemming wees met 

die modus van God (Muller 1990: 1 ). Omdat God in Christus sentraal staan in die erediens, 

geld sy wil in alles - nie die wil van die mens of die wil van die meerderheid nie: dit is 'n streng 

teokrasie (Barnard 1985 :3 88-3 89). Die erediens le nie op dieselfde dimensie as ander 

byeenkomste en programme wat die mens kan reel nie en daarom moet dit 'n Goddelike 

dimensie he (Muller 1990:4). 

"Die groot geheim van die erediens is dat Jesus self deur sy Gees 
teenwoordig is: 'Waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in 
hulle midde' [Matt. 18:20] ... Dit maak 'n groot verskil wanneer daar in 
die erediens gereken word met die teenwoordigheid van Christus, en 
dit moet ons ook met verwagting na die erediens laat kom" (Die 
Erediens, 'n handleiding by Die Kerkboek 1976:4). 

Die rede waarom die gemeente in 'n erediens versamel om die Drie-enige God te dien, te eer en 

te verheerlik, 

"is nie vanwee die een of ander beweging wat van mense uitgegaan het 
nie, maar van die ewige liefdesbeweging wat van God self uitgegaan 
het. Hierop reageer hulle en vergader saam, maar dan nie rondom een 
of ander ideologie, ofter wille van een of ander kulturele funksie nie, 
maar met God self Hy is die middelpunt en doe! van hulle saam-wees" 
(Jackson 1982:63). 

Hierdie gei"nspireerde, feestelike byeenkoms, waar mense onder die invloed van die Heilige 

Gees God loof en prys, het nie 'n mistieke aard nie. Geestelik weggevoerde "dronkenskap" met 

'n individualistiese vroomheid waar die persoon blind raak vir die mense rondom horn, is eerder 

geestelike jolyt en nie 'n erediens nie. 'n Geesvervulde mens se primere houding is die van 

onderdanigheid - die teenoorgestelde van selfgerigtheid (Muller 1990:5-6). 

Vir Van der Westhuizen (1991 :4) is "aanbidding" die kern van die erediens. Sien ons uit na die 

erediens waar ons saam met ander gelowiges die Here kan ontmoet, kan aanbid en in sy 

heiligheid kan verkeer? Beleef ons nog die teenwoordigheid van God in die erediens? 

"Wie mag die berg van die Here opgaan 
en wie mag in sy heiligdom gaan staan? 
Die een wie se hande rein 
en wie se hart suiwer is, 
wat alle bedrog vermy 
en geen vals eed afle nie." (Ps. 24:3,4) 
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"Hulle het dag en nag sender om te rus, gese: 
'Heilig, heilig, heilig 
is die Here God, die Almagtige, 
Hy wat was en wat is 
en wat kom'." (Openb. 4:8) 

3.5.2 DIE WESE VAN DIE EREDIENS 

Die verskillende kerke sien die erediens verskillend: 

• Oosters-Ortodokse kerke se kenmerkende siening is dat die erediens 'n "drama" is. 

• Die erediens gesien as 'n wet vind ons by die Rooms-Katolieke Kerk. 

• Die Pentekostalistiese, Pietistiese en herlewingsgroepe sien die erediens as belewing. 

• By verskillende sekularistiese en aktivistiese groepe kom 'n erediens voor wat getipeer 

kan word as rede en handeling van die mens. 

• Die basiese siening van die erediens by die verskillende vertakkinge van die kerk van 

die Reformasie, waaronder die Ned.Geref Kerk ressorteer, is dat die erediens 'n 

gesprek tussen God en sy volk is; daarom vind alles in gesprekvorm plaas: God spreek, 

sy volk antwoord en ook andersom, met ander woorde "woord en weerwoord". In die 

erediens gaan dit om die verkeer tussen Christus en sy gemeente as gemeente, as die 

volk van die Here, as die kerk van die Here. Ons het dus in die erediens nie te make 

met die persoonlike aanbidding deur die enkele gelowige nie (Barnard 1985:386-388). 

3.5.3 DIE EREDIENS AS LITURGIESE GEBEURTENIS 

Die erediens is 'n liturgiese gebeurtenis en kry 'n sentrale plek in die kerklike lewe en arbeid: 

"Die erediens as liturgiese gebeure, as die fees van die Gods
ontmoeting, staan begryplikerwys sentraal in die kerklike Iewe. Dit is 
die grondvorm vir die funksionering van die gemeente as liggaam van 
Christus. Almal, groot en klein, ryk en arm, slim en dom, ens. kom hier 
saam om deel te he aan die optrede van die gemeente" (De Klerk 
1982:11). 

Die woord liturgie is afgelei van die Griekse woord leitourgia8, wat vrywillige diens beteken 

(Erasmus 1982: 1 ). Hierdie begrip is in 'n drieerlei sin gebruik: as 'n sosiaal-politieke begrip in 

die wereld van die ou Grieke, in 'n priesterlik-kultiese sin in die Ou Testament waar <liens deur 
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die priesters en <lie Leviete verrig is en in 'n gemeentelik-diakonale sin in die Nuwe Testament 

waar dit vir alle dienswerk van die gemeente of van die apostels en ander ampsdraers gebruik 

is. Mettertyd het die betekenis wyer en meer spesifiek geword: 

"In wyere sin is dit gebruik vir die samekoms van die gemeente en die 
viering van sy erediens. In engere en meer tegniese sin omvat dit die 
orde en vorm daarvan ... Ten spyte van die verskillende vorme waarin 
die eredienste van die Christelike kerke voorkom, word die orde en 
aard van die verering en diene voor die aangesig van God as 'n 
antwoord op sy weldade verrig, met die begrip 'liturgie' bedoel" (De 
Klerk 1982: 13). 

Muller (1993 :3) gebruik twee begrippe om liturgie te verduidelik, naamlik geloofsuitdrukking 

en geloofskommunikasie. 

• Geloofsuitdrukking: Geloof is so Jewensomvattend <lat <lit me net m woorde 

uitgedruk kan word nie, maar ook vra om ander uitdrukkingsvorme. Dit moet ook 

uitgedruk word "in <lade, in beweging, in kuns, in simboliek, in strukture, in 

byeenkomste" (Muller 1993 :3). Gelowiges soek na sinvolle maniere om aan die wonder 

van hul verlossing gestalte te gee en in die erediens vind 'n mens die kulminasie van 

hierdie geloofsarbeid. Alles wat in die erediens gebeur, sou teruggevoer kon word tot 

die wese van die geloof 

• Geloofskommunikasie: Geloof, wat meer is as net 'n belydenis en 'n uitdrukking, is 

kommunikasie; nie net verbale, intellektuele kommunikasie nie, maar kommunikasie in 

die sin van gemeenskap (communio). Muller (1993:3) stel <lit <lat die erediens 'n stuk 

geloofskommunikasie is waar 'n "gemeente saamkom om saam met mekaar gemeen

skap te beoefen met hulle Skepper, Verlosser en Troester." Hierdie kommunikasie is 

uniek in die sin <lat <lit gaan om die geheimenisvolle ontmoeting tussen God en mens en 

daarom kan dit nooit uitdrukking vind in oppervlakkighede van enige aard nie. 

3. 5.4 DIE GEREFORMEERDE SPIRITUALITEIT 

Dit is ongetwyfeld waar <lat die gereformeerde sektor van die Christendom 'n eie spiritualiteit 

het. Die begrip "spiritualiteit" verwys in die algemeen na die geestelike !ewe van die mens in sy 

verhouding met God. 

"Die moderne begrip spiritualiteit verwys na vroomheid ... <lit wil se 
na die be/eweniskant of ervaringskant van die religie, of nog breer 
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gestel, na die subjektiewe kant van die religie. Ons sou dit kon weergee 
met geloofsbelewing, geloofservaring, geloofsbeoefening en geloofs
praktyk" (Jonker 1989:288). 

Spiritualiteit het ook te make met die individuele sy van persoonlike vroomheid wat binne 'n 

bepaalde geloofs- en ervaringstradisie gevorm word, met 'n innige verband tussen spiritualiteit 

en belydenis binne 'n geloofsgemeenskap (Jonker 1989:289). Middeleeuse vroomheid lyk 

anders as die modeme en Rooms-Katolieke vroomheid lyk anders as die Reformatoriese~ so 

ook lyk die gereformeerde vroomheid anders as die Lutherse of die Anabaptistiese. Die 

gereformeerde vroomheid "weet maar alte goed van die onuitspreeklike vreugde van die hart in 

God en sy guns, al is hy minder uitbundig in sy ervaring daarvan" (Jonker 1989:291 ). 

Afwykende vroomheidstipes het egter ook ontstaan. Daar het via die Puritanisme 'n bepaalde 

kontak tussen 

"gereformeerde invloede en verskillende ander afwykende vroomheids
tipes bestaan ... byvoorbeeld die Pietisme en Metodisme, die heilig
heidsbeweging van die negentiende eeu en die Pentekostalisme en 
charismatiese bewegings wat uiteindelik daaruit gebore is. Daaruit kan 
ons aflei dat die aksent op die bevindelikheid wat wesenlik in die 
gereformeerde spiritualiteit ingebou is, riskant kan wees, omdat dit kan 
ontspoor. Binne die regte Bybelse parameters hoef dit egter nie te 
gebeur nie" (Jonker 1989:293). 

Ontsporing kom na vore wanneer die subjektiewe kant van die werking van die Gees in die hart 

losgemaak word van die verbande waarin dit Bybels moet funksioneer. Vir Gereformeerdes 

gaan die vroomheid primer om God, om sy eer, sy verheerliking en om aanbidding en lof

prysing tot Hom, nie om hulself nie. Die gepaste lewenshouding hierby is die van nederigheid, 

afhanklikheid en dankbaarheid (Smit 1988: 188). 

Die gereformeerde spiritualiteit het 'n alles-omkerende effek: 

"Dit gaan daarom nie oor wat vir die mens lekker of mooi is, of wat hy 
dink wat goed is in die eerste plek nie, maar wat die wil van die Here 
is; wat H6m behaag en hoe Hy geeer kan word. Waar aan Hom die 
regmatige plek gegee word, kry ook die mens sy regmatige plek. By 
die mense wat die popsang en popmusiek so sterk stoot, staan 
gewoonlik nie God nie, maar die mens sentraal - die modeme mens, die 
opgejaagde mens, die eksistensiele9 mens, die geleerde mens - maar 
nog altyd die mens" (Barnard 1985:582). 
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Hierdie stelling kan egter 'n veralgemening wees. Die erediens is 'n middel tot 'n doel en nie 'n 

doel op sigself nie. Daar mag nie liturgiese afgodery wees nie; die doel is maar altyd God se 

verheerliking. Die inkleding van die erediens het nie te doen met 'n 

"klompie kunsies nie, dit is ingebed in en nou verweef met wat mense 
van God en van hulleself glo ... liturgie (die erediens) mag nie 
wereldvreemd wees nie" (Strauss 1994: 1 ). 

In die erediens as dinamiese ontmoeting tussen God en sy gemeente moet mense in hulle 

totaliteit aangespreek word. Die erediens moet dus nie net die intellek nie, maar ook die 

verstand, emosie en wil aanspreek (Strydom 1994: 5). 

Wanneer die gemeente aan die woord kom, moet dit in 'n idioom wees wat die lidmaat verstaan 

en waarmee hy homself maklik kan identifiseer. 'n Erediens mag nie verval in 'n toestand waar 

net die geleerde mense deelname ervaar nie. Dit gaan om die opregte gelowige wat in sy beste 

idioom 'n offer vir God bring. Die lidmaat kan dit net doen met iets wat vir horn mooi en goed 

is. 'n Keuse van iets "wat vir die mens lekker of mooi is" hoef dus nie noodwendig geoordeel te 

word as mensgerig nie, maar kan net sowel 'n Godgerigte begeerte wees om "met die beste wat 

ek het" aan God 'n offer te bring. Volgens Strauss (1994:2) is daar 'n duidelike twee-eenheid 

van S(s)ubjek in die erediens: God en die mens. Die vraag is nie wat jy vir iemand kan gee wat 

alles het nie, maar, deur die Genade, wat kanjy gee aan iemand wat alles gee. 

3.5.5 DIE ATMOSFEER IN DIE EREDIENS 

Die atmosfeer in die erediens moet om die twee begrippe "ontmoeting" en "viering" gebou 

word. Omdat niemand minder as die Almagtige in die erediens ontmoet word nie, moet die 

atmosfeer sober en stemmig wees. Die gemeente moet deurentyd bewus wees van die 

teenwoordigheid van die heilige God. Aan die antler kant moet die atmosfeer ook feestelik 

wees - 'n feestelikheid wat spruit uit egtheid. Die erediens is 'n unieke fees en het 'n ander 

atmosfeer as die teater of die pawiljoen. Dit moet die atmosfeer dra van 'n "feestelike 

ontmoeting met die Lewende God" (Muller 1990:30-31). 

3.5.6 DIE DIENENDE FUNKSIE VAN DIE KERKLIED BINNE DIE EREDIENS 

Daar was al dikwels groot verwarring en onduidelikheid oor die plek, funksie en waarde van 

musiek in die erediens. Omdat musiek oor 'n groot latente krag beskik 
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"wat die godsdiens in sy openbare en private gestaltes ten goede, maar 
ook ten kwade, kan belnvloed, oordeel die sinode dat dit steeds in 'n 
dienende funksie by die eredienste en ander godsdienstige byeenkomste 
van die Ned.Geref Kerk ingeskakel moet word" (Die Erediens, 'n 
bandleiding by Die Kerkboek 1976:81). 

Die gemeentesang verteenwoordig die vertikale kommunikasie van die gemeente met God 

(byvoorbeeld aanbidding, skuldbelydenis, !of) en die borisontale kommunikasie van die 

gemeentelede onderling. Die lied onderstreep die Woord, skerp dit in deur berbaling en 

onderstreep die emosionele lading daarvan. Die keuse van die kerklied is belangrik omdat dit 

geskik moet wees om te kommunikeer op 'n manier wat die gemeente kan verstaan. 

Gemeentesang, met musiek as draer van die woord (teksinboud), word beskou as die 

belangrikste aspek van die kerkmusiek. Die beoefening van gemeentesang in die erediens kan 

egter nie as 'n doel op sigselfbeskou word nie, maar moet in diens van die Woordverkondiging 

staan. "Die skone klank mag dus nie beskou word as 'n selfstandige element met 'n eie reg in 

die erediens nie" (Die Erediens, 'n handleiding by Die Kerkboek 1976:83). 

3.5. 7 WAAROM WORD DAAR IN DIE EREDIENS GESING? 

Is sang in die kerk slegs 'n gewoonte wat net sowel nagelaat kan word, of bestaan daar 

grondige redes daarvoor? Sang deur die gemeente in die erediens is beslis nie net 'n mooi 

gewoonte nie, maar vorm 'n wesentlike deel van die erediens. 

Daar is histories-Bybelse gronde vir sang in die erediens. Die Ou Testament spreek dikwels van 

lofliedere, dankliedere en smeekgebede wat tot God gerig is, soos die onvergelyklike Psalms as 

liedboek van die Ou Testament. Ook in die Nuwe Testament word gemeld dat Jesus en sy 

dissipels gesing bet: "Nadat hulle die lofsang gesing bet, bet bulle uitgegaan Olyfberg toe" 

(Mark. 14:26) en "Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot !of van God te 

sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister" (Hand. 16:25). In die boek Openbaring vind 

ons die voorafskaduwing van die toekomstige lied as daar gewys word op die belangrike plek 

wat sang in die bemelse erediens inneem. 

Die vernaamste doelstelling van die kerklied is sekerlik "om God te loof, om sondaars tot 

bekering te roep, om die gelowiges te troos en bulle tot ywer in die diens van God aan te 

spoor" (Van der Merwe 1949:2). Cillie (1983:13) meen dat die gewyde lied ook 'n 

getuienis-funksie mag he: "ander moet dit boor en daardeur gelei word om op die Here te 
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vertrou." Die mens sing uit dankbaarheid vir sy verlossing deur Jesus Christus; die geestelike of 

gewyde lied kan ook vir die sanger self tot nut wees deur vir horn groter blydskap in die geloof 

te gee. 

Gebed, as wesentlike deel van die erediens, kan gespreek of gesing word en daarom moet ook 

die gesonge gebed as deel van die erediens gesien word. Verder leer en vermaan die lied in die 

erediens: "Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in 

julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here" (Kol. 3:16) (Barnard 1985:583-586). 

Die lied versterk die woordinhoud en het groot krag om die woorde meer betekenis te laat kry. 

Martin Luther het gese, "Die note maak die teks lewendig" (Barnard 1985:585). 

Die psalms word in sekere kringe as ideaal voorgehou vir die ware kerklied, soos dit deur 

Augustinus en Calvyn gedoen is. Die psalms is nie net in die eredienste gebruik nie, maar ook 

in die daaglikse lewe om uiting te gee aan die besef van die alomteenwoordigheid van God. Dit 

is byvoorbeeld gesing as daar op die lande gewerk is of op see gevaar is. Augustinus het 

Psalm 23 uitgekies as lied vir die eerste Christene wat 'n marteldood moes sterf (Loots 

1948:32-33). 

Die psalms 

"verraai hulle goddelike oorsprong o.m. deur die universaliteit 
waarmee hulle die mensdom aanspreek. Hulle is nie gebonde aan tyd, 
aan 'n besondere nasie of 'n besondere kultuur nie. Hulle is en bly die 
spied van die menslike gees: van die individu en ook van die groep ... 
Die geskiedenis leer ook dat die kerklied gevaar loop om te ontaard 
wanneer die psalms as modelle uit die oog verloor word" (Cillie 
1983:14). 

3.5.8 VOORAFSANG AS DEEL VAN DIE EREDIENS 

Vir die doel van hierdie studie is dit nodig om te bepaal of die kerklied wat net voor die 

aanvang van die erediens gesing word, deel vorm van die erediens, al dan nie. 

Miiller (1990:57) meen dat, aangesien die erediens nie soos 'n sakebyeenkoms is nie, dit 

sinneloos sou wees om 'n absolute beginpunt daarvoor vas te stel. Die erediens is meer soos 'n 

familiebyeenkoms en vir die kerkganger neem dit 'n aanvang die oomblik as hy sy plek inneem 

en sy hoof buig - dan is hy in die atmosfeer van die erediens. Wanneer daar "vooraf' liedere 
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gesing word, is dit reeds die gemeente wat deur middel van die lied met God in gesprek tree en 

dan bet die erediens reeds vir die kerkganger begin. Dieselfde (gereformeerde) spiritualiteit 

moet beers van die oomblik dat die kerkganger die gebou betree, tot by dit verlaat. 

De Klerk (1982:63) gaan nog verder en meen dat die erediens nie eers op Sondagoggend om 

byvoorbeeld nege-uur begin nie: alhoewel dit reeds die hele week betrek, moet daar veral vanaf 

die vorige aand 'n biddende verwagting wees op die gebeure die Sondag. "Die liturgie van die 

!ewe gaan die liturgie in die erediens vooraf" (De Klerk 1982:63). 

3.5.9 WAT VRA DIE EREDIENS VAN DIE KERKMUSIEK? 

Daar is nie-legitieme en legitieme eise (Strauss 1994:4). 

Nie-legitieme eise: 

• waar die uitgangspunt vir liturgie in evangelisasie geneem word, word die musiek en 

sang 'n "show" om te bei'ndruk 

• wanneer daar eensydig klem op die subjek (die mens) gele word, vra die kerkmusiek 

"pop" 

• wanneer daar op viering alleen klem gele word, verskraal die musiek tot 'n "keep 

smiling" houding. 

Legitieme eise: 

• Die wese van die erediens bepaal die inhoud, aard en vorm van die musiek en sang in 

die erediens. Die norm is altyd: 

is dit tot eer van God? 

is dit mens-aanvaarbaar? 

is <lit bruikbaar? 

Die keuse van musiek vir die erediens hang inherent saam met die verantwoordelike persoon se 

siening en houding ten opsigte van die erediens. 

3.5.10 VOORTDURENDE OPBLOEI EN VERVAL IN DIE EREDIENS 

Die geskiedenis van die Christelike liturgie toon telkemale die opbloei en verval van die 

erediens. 
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Die polsende aanbiddingslewe van die vroee kerk van die voor-Konstantynse tydperk is tot 

verval gelei deur die amptelike verklaring van die Christelike godsdiens tot staatsgodsdiens. 10 'n 

Opbloei volg in die sewende eeu met die Gregoriaanse hervorming, wat tydens die laat 

Middeleeue weer gedegradeer is tot 'n "na binne gekeerde kultiese besigwees van die ampte, 

waarby die gemeente verstom het tot onbetrokke toeskouers" (Strydom l 992b:204). 

Die Reformasie van die sestiende eeu was op sy beurt weer 'n unieke poging tot erediens

vernuwing, maar as gevolg van die Humanisme, Rasionalisme, Ortodoksie en Pietisme het die 

Protestantse erediens verval tot 'n preekdiens, met die gemeente 'n passiewe gehoor. 

Die hoogtepunt van hierdie verwording is in die agtiende en negentiende eeu bereik en nou in 

die laat twintigste eeu worstel die Protestantse liturgiese lewe steeds om los te kom van die 

greep van hierdie "tipies-sekularistiese ontluistering van die Christelike erediens" (Strydom 

l 992b:204). 

3.5.11 KENMERKE VAN DIE EREDIENS IN TYE VAN OPBLOEI EN VERVAL 

Vir almal wat belang het by die erediens, is dit belangrik dat daar kennis geneem word van die 

kenmerke van die erediens in tye van opbloei en in tye van verval. 

3.5.11.1 In tye van ophfoei (Strydom 1992b:204-207): 

• Ten tye van 'n gesonde eredienslewe was daar 'n balans tussen die liturgiese onderrig 

(didache) en die viering van die onderskeie heilshistoriese Christusgebeure. 

• Die erediens was pertinent 'n woord-wederwoord-ontmoeting tussen God en sy 

verbondsvolk, 'n onderlinge ontmoeting van wedersydse belydenis en geloofsopbou 

tussen gelowiges onderling, asook 'n missionere uitreiking na die ongelowiges. 

• Die buigsaamheid van die ekumene en die liturgiese vryheid om te voorsien in die 

tipiese pastorale behoeftes van die mense van hier en nou, was ook kenmerkend. Die 

erediens het die eietydse kulturele en sosiologiese milieu in ag gehou. 

• Die Skrif was altyd baie prominent as selfstandige verkondigingsmedium en die 

gemeente het aktief deelgeneem aan die gebed, gesproke en gesonge. 

• Sanghandeling was 'n wesentlike deel van die Christelike eredienslewe en het in alle 

opsigte aangepas by die wese van die egte, onvervalste Christelike liturgiese gebeure. 

Die liturgiese lied het gedien as handelingsvoertuig en kommunikasiemedium en was 'n 
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gemeentelike offerhandeling. Die gesonge woord het egter die voordeel bo die 

gesproke woord <lat dit psigologies meer effektief kan kommunikeer en dieper in die 

harte kan indring. Die lied het, as draer van die Woord, geen teenstrydigheid geduld 

tussen die boodskap van die teks en die musikale inkleding nie, dus daar was 'n goeie 

woord-toonverhouding. Die wyse van sang was of psalmodierend11 of melodies

strofies, hoofsaaklik in sillabiese vorm en nie ver verwyderd van die folkloristiese 

musiek-idioom nie. Die sang was onbegeleid en dus nie afhanklik van instrumente nie. 

3.5.11.2 In tye van ven,al (Strydom 1992b:207-209): 

• In tye van verval is 6f die lering ( onderrig) 6f die viering van die heilsgeskiedenis 

verabsoluteer. Die erediens het sinoniem geword met leerdiens en die Nagmaal bet 'n 

aanhangsel geword wat periodiek gebruik is. 

• Gedurende die laat Middeleeue was alleen-kommuniserende priesters en die alleen

singende koor die gebruik tydens die erediens, met die gemeente as die ontvangers. 

Daar was geen woord-wederwoord-ontmoeting tussen God en sy verbondsvolk nie. 

• Die Skrif het maar 'n terloopse rol vervul. In die Middeleeue is die selfstandige rol 

daarvan verswelg deur die taalmedium, Latyn, wat die gemeente nie verstaan het nie. In 

die vervalle Protestantse erediens is die Skrif bloot maar as 'n handige aanhaakplek vir 

die preek gebruik en het die Skriflesing in omvang en liturgiese relevansie kleiner 

geword. Die liturgiese gebede het ook ontaard en die gemeente het blote toehoorders 

daarvan geword, in plaas van deelnemers. 

• Gemeentesang het agteruit gegaan. In die laat Middeleeue moes die gemeente slegs 

luister na die professionele koor of slegs 'n terloopse handeling in die erediens uitvoer, 

vanwee die monologiese hantering van die rasioneel-didaktiese en spiritualisties

pietistiese Protestantse eredienste. In die negentiende eeu is gemeentesang verder 

verdring deur die elitistiese koorsang en konsertagtige sangdienste. Protestantse kerke 

het nog meer die slagoffers geword van liturgiese verval met die solistiese 

gospelluisterliedere wat hedendaags sommige eredienste binnedring, 'n gevolg van die 

sekularisme van die afgelope drie eeue. 

Die sang was nou nie meer handelingsvoertuig nie en het dikwels verval tot kleurlose, neutrale 

kerksang wat die liturgiese gang moes laat vlot. In pietistiese en herlewingsgeorienteerde 

dienste is die sang gedegradeer tot atmosfeerskepper en emosionele sagmaker. 

15 



Sang is nie meer verkondigend beleef nie, omdat die monologiese samestelling van die erediens 

gereserveer was vir die allesoorheersende leerpreek. Die hegte band van die woord

toonverhouding het verval en nuwe norme het nou voorop gestaan: enersyds die aanvaarding 

van die mode en smaak van die algemene kerkganger en die singbaarheid van die lied, met 

ander woorde 'n melodie wat met min inspanning gesing kan word; andersyds "sakraliteit, 

plegstatigheid, gewydheid" (Strydom 1992b:208). Daar was nou 'n dualisme in styl tussen 

kerkmusiek en wereldse musiek. Psalmsang en die sing van die korale uit die Reformasie moes 

al hoe meer plek maak vir na binne gekeerde vrye liedere. Die kerklied het sy selfstandigheid 

verloor, in die sin dat dit nie sonder instrumentale begeleiding oor die weg kon kom nie. 

3.5.12 KRITIEK TEEN DIE EREDIENS 

Alhoewel daar groot skares gelowiges is wat nog getrou die erediens bywoon, is daar ook 'n 

groot mate van afvalligheid van die erediens te bespeur. Van tyd tot tyd word daar kritiek teen 

sake rakende die erediens uitgespreek. Aangesien die erediens die barometer vir die lewe en 

arbeid van die kerk is, moet sulke kritiek ondersoek word en waar nodig, aandag aan gegee 

word. Barnard (1985 :4) meen dat daar in die geskiedenis nog nooit so 'n vlaag van kritiek 

vanuit verskillende oorde van die wereld, en al meer ook in ons land, teen die Christelike kerk 

was soos juis nou nie. Daar is 'n groeiende gevoel van onbevrediging jeens die erediens: 

"Mense voe! dit spreek hulle nie meer aan nie ... Daar word beweer dat 
dit kom in die kleed uit die verlede wat nie in die hede pas nie ... dat dit 
versteend en verstar is ... dat dit die onbegryplike taal van die geleerde 
is ... dat dit archales en lewensvreemd is ... liedere en musiek van die 
erediens is uit die verre verlede ... dat dit dood is en nie aanspreek nie 
... stemming van die eredienste is te somber, kleurloos en onbesield ... 
gebede te formalisties . . . Daar word gesoek na meer belewing, 
beweging en meer prikkeling" (Barnard 1985: 11 ). 

Feitlik al die kerke het op die een of ander mamer met mekaar verbind in ekumeniese 

bewegings; al hoe meer word na ooreenkomste gesoek en al hoe meer grense word uitgewis, 

sodat eenheid kan ontplooi. Daar word ook al hoe sterker daarop aangedring <lat elke kerk sy 

belydenis moet wysig sodat dit nie aanstoot gee nie, en daarmee saam moet ook die eredienste 

van die betrokke kerke gewysig word (Barnard 1985: 11 ). 

Uit die Pinkstergroepe of Pentekostalisme is die kritiek teen die bestaande vorm en inrigting 

van die erediens, by name teen die tradisionele inrigting daarvan (Barnard 1985: 15-16). By 
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hierdie groepe gaan dit veral om die ervaring en die emosionele belewing, met die klem op die 

buitengewone. Daar word veral 'n beroep gedoen op die werking van die Heilige Gees. 

Uitlopers van die Pentekostalisme is byvoorbeeld die verskillende vorms van die charismatiese 

bewegings (Barnard 1985:16). Die bekendste name bier is die Apostoliese Geloofsending 

(AGS), Pinkster Protestantse Kerk (PPK), Assembly of God, Rhema en die groepe wat as 

Baptiste bekend staan. Daar is baie kleiner groepies wat om enkele persone vorm, elkeen met 

sy eie naam. Hulle ontstaan gewoonlik omdat gevoel word dat die bestaande groep of kerk nie 

genoeg lewenskrag het nie, of omdat bogenoemde charismata ontbreek (Gereformeerde kerke 

van Johannesburg, Die Kerkblad 1993 :34). 

Daar was reeds in die gemeente van Korinthe, in die dae van die apostel Paulus, misbruike en 

afwykings rondom die funksionering van die charismata12 (Jackson 1982:209-213). Die 

oplewing van en belangstelling in die Geestesgawes het ook gelei tot misbruike rondom hierdie 

aangeleentheid, veral met die ontstaan van die charismatiese beweging sedert die vroee 

sestigerjare. Die gevaar is dat die charismata as plaasvervanger vir die heilsekerheid kan dien; 

die enigste weg van die geloofis deur die Woord van God te aanvaar (Jackson 1982:212-213). 

Christus self word uit die middelpunt verdring as die volgende afwykings plaasvind: 

"Charismata as omseiling van die kruis van Christus; charisma sonder 
diens (dit dien slegs as prestige-objek); charisma sander leer (die 
persoonlike ervaring is bier van meer belang as die leerwaarheid van 
die Skrif); charisma as sensasie; charisma as heerskappy (die wat 
charismata "praktiseer", is 'n elite wat oor ander beers en bo hulle 
verhef is); charismata as aanleiding tot groepvorming in die gemeente. 
(Dit veroorsaak spanning en skeuring in die gemeente). Die groat 
afwyking wat bier plaasvind is nl. dat na charismata gestrewe word en 
na die ervaring daarvan eerder as na die ervaring met die lewende God 
en na sy gemeenskap. Hier staan die wondersug en die egolstiese 
motiewe op die voorgrond. So word 'n groat dee! van hierdie 
sogenaamde charismatiese godsdiens niks anders as 'n stuk humanisme 
nie, waar die mens weer met sy ervaring in die "godsdiens" die 
belangrike word en in die middelpunt kom staan. Dan dra dit nie meer 
die stempel van die Ewige Gees nie, en kan dit nie dien as getuienis van 
die Gees se teenwoordigheid nie, maar moet dit uiteindelik lei tot 
teleurstelling en tot skade van die Christendom in hierdie wereld" 
(Jackson 1982:213). 
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3.5.13 DIE UITDAGING VAN VOORTDURENDE VERNUWING 

Alhoewel die wese van die erediens nie moet verander nie, moet die kerk m sy erediens 

rekening hou met die mens se veranderde ingesteldheid, met die menigte gebeure, gedagte

strominge, lewensituasies, lewenspatrone en doelstellings van die moderne samelewing: 

"Die kerk met sy boodskap en sy erediens het in 'n hele nuwe situasie 
tereg gekom en hy is self deel daarvan . . . Nuwe insigte en hulpmiddels 
wat na vore gekom het en wat die wese van die erediens tot sy reg laat 
kom, kan en moet met oorleg gebruik word. Dit moet dus die lewende 
en kragtige erediens wees juis in hierdie moderne tyd" (Barnard 
1985:19). 

Dus, "die gereformeerde kerk reformeer voortdurend ( ook wat sy liturgie en kerklied betref)" 

(Strydom 1989:9). 

3.5.14 VERNUWING IN DIE EREDIENS 

Nog groter as die stroom ononderbroke kritiek teen die erediens, is die onderskeie 

vernuwingspogings ten opsigte van die erediens. Daar is versoeke tot groter deelname deur 

elkeen, of norme wat sterker spreek tot die gevoel; ander wil weer geprikkel word tot allerlei 

dade of aksies. Waar sommige aansluiting wil he by dit wat in die verlede goed was, is daar 

weer ander wat slegs byderwetse dinge wil sien en hoor; daar is ook 'n pleidooi vir die gebruik 

van oudiovisuele kommunikasiemiddele en meer liggaamlike beweging. Daar het selfs 'n teesin 

gekom teen die "lerende" aspek van die erediens (Barnard 1985 :20). So is daar oproepe om 

vernuwing van die erediens sonder om altyd te weet waarin die vernuwing moet wees. Hierdie 

oproepe om verandering word dikwels gedoen vanuit die sosiologie, sielkunde of opvoed

kunde, maar ook met 'n hartstogtelike beroep op die werking van die Heilige Gees. Barnard 

(1985 :20) betreur die feit dat daar so "min gesoek word na die teologiese en Bybelse fundering 

van die erediens en hoe min daar notisie geneem word van die weg wat die kerk deur die eeue 

gegaan het." 

Op die gebied van kerkmusiek is veranderinge teweeg gebring deur die sosiale en kulturele 

veranderinge wat na 1950 ontwikkel het. In sommige kerke is populere en volksidiome as 

musikale voertuig bekend gestel vir gemeentesang. Dit is gedoen in 'n poging om deur middel 

van die inheemse musikale idiome 'n vinniger en makliker metode te vind om die evangelie te 

versprei en die jeug aan te trek tot die kerk. Die eerste "jazz-erediens" het in 1952 in Londen 
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plaasgevind. In 1955 het Rev. Kershaw op 'n televisieprogram saam met 'n Dixieland groep 

verskyn wat Religion and Jazz aangebied het. By 'n jeugbyeenkoms van die Metodiste in 

Indianapolis, is liturgical jazz aangewend (Augustus 1959) met 'n jazz weergawe van John 

Wesley se Order of Morning Prayer (Du Toit 1979: 11). 

In die sestigerjare is hierdie revolusionere benadering ten opsigte van die erediens in Engeland 

en Duitsland voortgesit. Eksperimentele dienste, waar eietydse tekste en Afro-Amerikaanse 

spirituals (wat ook in Hollands vertaal is) gebruik word, word sedertdien in Rotterdam gehou. 

Jazz-elemente is ook aangewend. Dit was egter op die groot Kirchentag van Dortmund13 in 

1963 waar die eksperiment-erediens vir die eerste keer in sy nuwe gestalte in Duitsland 

openbaar gemaak is (Barnard 1985 :22). Ongelukkig is baie van die eksperimentering nie op 

beginsels uit die Skrif gefundeer nie, maar ontleen aan die vermaaklikheidswereld, die 

verskillende menswetenskappe en ook aan sektariese drukgroepe. 

Die Tweede Vatikaanse Konsilie14 van 4 Desember 1963 het opdrag gegee tot 'n algemene 

vernuwing van die liturgie, wat gelei het tot allerlei pogings om <lit radikaal te vernuwe. In 

amper al die Christelike kerke het daar kort- en langtermyn vernuwingspogings gekom. Elkeen 

met sy eie idees oor die erediens het probeer om <lit so te verander <lat die moderne mens 

daardeur aangetrek sou word. Al die verskillende media is aangewend en daar is byna geen 

gedagte of eksperiment wat nie gebruik is nie. Wat musiek betref, moes die gekeurde kerklied 

plek maak vir die ongekeurde, sinnestrelende en dikwels banale poplied, begelei deur 

instrumente met skrille toonklank en beat-musiek. Hiermee word dan 'n eietydse of jeugidioom 

geskep. Alie tipes musiek - klassiek, gospel, folk en rock - is gebruik. Daar is ruimskoots 

gebruik gemaak van liggaamsbewegings, gebare en tekens met die klem op wat die mens kan 

en moet ervaar, sien en fisies voe!. 

Daar het 'n lang lys pop-folk, rockmisse en himnes gevolg - 'n ontploffing van nee-gospel 

himnodie wat konvensionele kerkmusiek voor sy grootste uitdaging gestel het (Hillert 

1978:335). Al die ontwikkelings, die konflik tussen tradisie en vernuwing, die artistieke en 

kerkmusikale standaarde en die re-evaluasie van rituele wyses van aanbidding as 'n respons tot 

sosiale en kulturele veranderinge het ook in Amerika 'n groot rol begin speel (Hillert 

1978:236). 
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Aanbidding en musiek was nog nooit staties nie en mag dit sekerlik ook nie vandag wees nie. 

Ons sal ook nie ons liturgie ooit volmaak kan kry nie, "because liturgy is a dialogue between a 

perfect God and imperfect man" (Dakers 1984:14). 

3.5.15 DIE RESULTATE VAN DIE EREDIENSTE IN NUWE GESTALTE 

Nieteenstaande al die eksperimentering is die moderne mens nie werklik bereik nie. Waar daar 

gepoog is om die mens, veral die moderne en kerkvreemde jeug, by die kerk uit te bring, is nie 

daarin geslaag om hulle blywend vas te hou nie. Die eindelose reeks vernuwingspogings het 

ook, naas groot verwarring en verleentheid wat geskep is, tot 'n geestelike moegheid gelei, 'n 

vernuwingsmoegheid na die baie vernuwingspogings (Barnard 1985:39). 

Barnard (1985:40) kom tot die slotsom: 

"Indien die diepste nood agter al die kritiek teen die erediens 'n 
geloofskrisis is, en agter al die vernuwingspoging die eis om vernuwing 
van die geloof duidelik blyk, spreek dit vanself dat by die regte 
vernuwing van die erediens by die ware geloof en die uitdrukking 
daarvan in die lewende erediens uitgekom moet word." 

4. SAMEV A TTING 

Tydens die erediens ontmoet die Verbondsgod sy verbondsvolk. Omdat God in Christus 

sentraal staan in die erediens, geld sy wil in alles. 'n Atmosfeer van ontmoeting en viering moet 

beers: 'n sober en stemmige atmosfeer omdat ons die Almagtige ontmoet, maar ook 'n 

afmosfeer van feestelikheid wat spruit uit egtheid. 

Die wese van die erediens van die Reformatoriese kerke is 'n gesprek tussen God en sy volk, in 

'n "woord en wederwoord" gesprekvorm. God spreek tot sy volk, hulle antwoord, en ook 

andersom. 

Sang in die erediens het 'n dienende funksie: die sang is nie 'n doel op sigself nie, maar staan in 

<liens van die Woordverkondiging. Die belangrikste doe! van die kerklied is om God te loof, 

sondaars tot bekering te roep, gelowiges te troos en hulle tot ywerige <liens aan God aan te 

spoor. Die kerklied het ook 'n getuienis-funksie. 

Die geskiedenis van die Christelike liturgie toon dat daar gedurige opbloei en verval van die 

erediens plaasvind. In tye van opbloei vorm sang 'n wesentlike deel van die Christelike 
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erediens. 'n Goeie woord-toonverhouding word gehandhaaf en die eietydse kulturele en 

sosiologiese milieu word in gedagte gehou. 

In die tyd van die verval van die Middeleeuse erediens het kerksang agteruit gegaan. Die 

gemeente het passief geluister na 'n professionele koor of moes slegs 'n terloopse handeling 

uitvoer. Gedurende die negentiende eeu is gemeentesang verder verdring deur die elitistiese 

koorsang en konsertagtige sangdienste. Sang was nou nie meer handelingsvoertuig nie en het 

verval in kleurlose, neutrale kerksang wat die Iiturgiese gang moes laat vlot. In herlewings

georienteerde dienste is die sang gedegradeer tot atmosfeerskepper en emosionele sagmaker. 

Die hegte band tussen woord en toon het verval en nuwe norme het nou voorop gestaan: 

enersyds die aanvaarding van die mode en smaak van die algemene kerkganger en die eis dat 

die melodie maklik singbaar moet wees; andersyds sakraliteit, plegstatigheid en gewydheid. 

Daar was nog nooit in die geskiedenis so 'n vlaag kritiek teen die Christelike kerk soos juis nou 

nie. Mense voel dat die erediens hulle nie meer aanspreek nie omdat dit in 'n kleed van die 

verlede kom wat nie in die hede pas nie. Verskeie vernuwingspogings is aangewend en op die 

gebied van kerkmusiek is populere en volksidiome as musikale voertuig bekend gestel in 'n 

poging om die jeug tot die kerk aan te trek. Baie van die eksperimentering is ongelukkig 

ontleen aan die vermaaklikheidswereld en nie op beginsels uit die Skrif gefundeer nie. 

Nieteenstaande al die eksperimentering blyk dit dat die moderne mens nie werklik bereik is nie. 

NOT AS 

1 Kerkmusiekwetenskaplik: norme word hier gestel ten opsigte van die volgende 

elemente van musiek: melodie, harmonie, ritme, tonaliteit, vorm, tempo en metrum. 

Sien hoofstuk 4 vir besonderhede. 

2 Musiek-esteties: hier handel dit oor die skoonheid van die musiek; stylvolheid, 

afgerondheid en musikale integriteit speel 'n rol. 'n Hoogstaande teks vereis 'n 

hoogstaande melodie. Sien hoofstuk 4 vir besonderhede. 

3 Pragmaties: praktiese vereistes soos singbaarheid en memoriseerbaarheid moet ook in 

ag geneem word. Sien hoofstuk 4 vir besonderhede. 
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4 Eties: dit handel oor die sedelike aspek. Sien hoofstuk 4. 

S Woorde uit ander tale wat nie in die Afrikaanse Woordelys en Spelreels (1991) verskyn 

nie, word in hierdie dokument kursief gedruk. Ter wille van eenvormigheid egter word 

woorde wat musiekstyle aandui, soos gospel, folk, country, ensovoorts alma! romeins 

gedruk. 

6 Die amptelike sangbundels van die Ned.Geref Kerk is die Psalm- en Gesangboek 

(1978), die Jeugsangbundel (1984), Sing Onder Mekaar (1989) en Jeugsangbundel 2 

(1993). Met die verskyning van Jeugsangbundel 2 het die eerste Jeugsangbundel 

verval en word nie meer gedruk nie. 

7 Pianistiese idioom: byvoorbeeld gebroke akkoorde of toonleerpassasies. Daar is al na 

die huidige klavierbegeleiding verwys as 'n tipe "Richard Clayderman"-styl. 

8 Die woord leitourgia is 'n samevoeging van laos (volk) + ergon (werk) en dui op diens 

aan die volk. 

9 "Eksistensieel" beteken "wat op die bestaan van die mens betrekking het". 

10 Keiser Konstantyn die Grote (306-337 n.C.) het die Christelike Kerk tot staats

godsdiens verhef, veral om sodoende die steun van die Christene in sy stryd teen antler 

aanspraakmakers op die troon te verkry. In 391 het Theodosius (oorlede 395 n.C.), 'n 

vrome Christen, hierdie besluit bevestig (Kennis 1980: 1SO1 ). 

11 Psalmodierend: Sprechgesang, kantillerend. 'n Canticle is 'n ontwerp vir himnes uit die 

Skrif buite die psalms. Die Roomse Kerk het drie Nuwe Testamentiese canticles 

gebruik: Benedictus, Magnificat en Nunc dimittis. In die Anglikaanse Kerk word die 

naam canticle ook gebruik vir psalms en himnes wat daagliks by die oggend- en 

aandgebede gesing word. 

12 Charismata (enkelvoud charisma) is geskenke/begaafdhede van genade, waarvan die 

"genade" (charis) die oorsprong is terwyl die Gees dit bemiddel soos Hy wil (Jackson 

1982: 186). 

13 Kirchentag van Dortmund: Hierdie eksperiment-erediens in nuwe gestalte is Fantasie 

fiir Gott genoem. 
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14 Die Tweede Vatikaanse Konsilie: Twee internasionale konferensies oor die liturgie is 

gehou. Die eerste was te Geneve in 1969, met "Die erediens in 'n gesekulariseerde tyd" 

as onderwerp. Uiteenlopende standpunte het na vore gekom wat nie met mekaar 

versoen kon word nie. So het C.J. Davis betoog dat geen moderne vorm van erediens 

meer moontlik is nie, omdat die erediens in die moderne wereld verouderd is. Die 

onderwerp van die tweede konferensie, gehou te Straatsburg in 1970, was "God en 

erediens". Dit is deur M. Lienhard aangekondig as "geboortewee van 'n relevante 

erediens". Die konferensie het algehele radeloosheid ten opsigte van die erediens 

weerspieel (Barnard 1985 :23). 
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« HOOFSTUK 2 » 

HISTORIESE OORSIG VAN DIE TRADISIONELE 
KERKLIED 

1. INLEIDING 

God as Skepper het aan die mens die vermoe gegee om musiek te skep en instrumente te maak; 

hierdie vermoens moet dus ook uitgeleef word. Om musiek te maak is deel van God se 

kultuuropdrag: 

"Toe het God hulle geseen en vir hulle gese: 'Wees vrugbaar, word 
baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor 
die voels in die Jug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere 
wat op die aarde kruip"' (Genesis 1 :28). 

Dit impliseer dat ons beide 'n taak en 'n verantwoordelikheid het, maar ook dat ons rekenskap 

sal moet gee van hoe ons hierdie uitleefvan gawes nagekom het (Strydom 1992a:20). Net soos 

musiek opheffend kan wees, kan dit ook skadelik wees. Calvyn het juis gewaarsku dat die 

sondigheid en bedorwe natuur van die mens tot misbruik van sy (musiek)gawe kan lei en 

daaruit volg die Calvinistiese eis tot matigheid in die gebruik daarvan (Van der Walt 1962:31). 

2. DIE BYBEL EN MUSIEK 

Om te sing en musiek te maak is grondvorme van menslike kommunikasie, sowel as van die 

gelowige se lofbetuiginge, veral as die lofbetuigings saam met medegelowiges gedoen word 

(Muller 1990:36). 

Uit die Skrif is dit duidelik dat God wil he <lat ons Hom met musiek, veral met sang, moet 

aanbid. Toe God die Israeliete veilig deur die Rietsee gelei het en ook hulle vyande verslaan 

het, het die Israeliete spontaan 'n oorwinningslied tot eer van die Here gesing: 

"Toe het Moses en die Israeliete die volgende lied 
tot eer van die Here gesing: 
'Ek wil tot eer van die Here sing 
omdat Hy hoog verhewe is ... 

In lofsange word U vereer, 
Bewerker van wonderdade!' ... "(Exodus 15) 
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Nog 'n voorbeeld van sang uit die Ou Testament is Psalms 113-118, 'n groep psalms wat 

tradisioneel met die Joodse Loofhuttefees (Oesfees) en die Pasga vereenselwig word. In Joodse 

huise word Psalms 113 en 114 voor die maaltyd van die Pasga gesing, met Psalms 115-118 

daama (Alexander 1977:348). 

Jesus en sy dissipels het waarskynlik dieselfde groep psalms, bekend as die groot Hallel, gesing 

toe hulle die aand voor die kruisiging in die bovertrek lofsange aangehef het na die instelling 

van die Nagmaal (Cillie 1983: 12). 

Tempelmusiek was in die hande van professionele musici en streng voorskrifte het gegeld 

(Kruger 1992:38). Dit is duidelik dat daar 'n tradisie van tempelmusiek in die tyd van Dawid 

was as 'n mens 1 Kronieke 25 lees waar Dawid die sangbegeleiding in die tempel gereel het. 

Liere, harpe en simbale is onder andere gebruik (vers 1) en in vers 7 staan daar: "Saam met 

hulle ampsgenote wat in sang ter ere van die Here onderrig was, was die getal opgeleides twee 

honderd ag en tagtig" .. 

In die Nuwe Testamentiese boek Lukas (2: 13-14) lees ons: 

"Skielik was daar saam met die engel 'n 
menigte engele uit die hemel wat God prys en se: 

'Eer aan God 
in die hoogste hemel, 
en vrede op aarde 
vir die mense in wie Hy 
'n welbehae het!'" 

Dit is opmerklik dat die wyse manne uit die ooste vir die Christuskind geskenke van goud, 

wierook en mirre gebring het, maar die engele uit die hemel het aan Hom musiek - 'n loflied -

gebring. As ons maar met vandag se tegnologie 'n opname kon maak van hierdie sang uit die 

hemel, hoe waardevol sou dit nie gewees het om daaruit die melodie, ritme en harmonie te kon 

bestudeer nie; ons het egter die voorbeeld van die diepsinnige woorde (Loots 1948:23-24). 

3. DIE KERKLIED VOOR DIE REFORMASIE 

3.1 DIE VROEe KERK 

Dit lyk of die eerste vorme van kerksang ontwikkel het uit die voordrag van poetiese tekste 

wat in spraaksang (chanting) voorgedra is. Op die wyse is gesorg dat 'n poetiese teks nie alleen 
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verstaan is nie, maar ook emosioneel beleef is. Kerksang het ook ontwikkel uit die gebruik dat 

die gemeente op sekere liturgiese elemente byvoorbeeld met "halleluja", "maranatha" of "amen" 

geantwoord het. So ook kan die sing van psalms teruggevoer word tot die gebruik om die 

Psalms saam met die Profete in die erediens hardop voor te lees (Muller 1990:36-37). 

In teenstelling met die veelvuldige verwysings na musiek in die Ou Testament, is daar byna 

geen verwysings daarna in die Nuwe Testament nie. Behalwe in die geval van Openbaring 

word daar slegs na musiekinstrumente in verband met sekulere/nie-liturgiese gebruike verwys, 

byvoorbeeld Matteus 9:23: "Daarna het Jesus by die huis van die raadslid gekom. Toe Hy die 

fluitspelers sien en die klomp mense wat te kere gaan, se Hy: 'Gaan weg, want die dogtertjie is 

nie dood nie, sy slaap net'." Daar is egter geen twyfel dat die vroeg-Christelike kerk 'n singende 

kerk was nie, soos Efesiers 5: 19 lui: "en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander 

geestelike liedere." Hierdie sang was egter suiwer vokale musiek (Kruger 1992:39-41 ). 

Die liturgiese musiek van die vroee kerk het 'n baie groot invloed op die gang van die Westerse 

beskawing gehad. Dit het die verspreiding van die Christendom tot die uithoeke van die 

Westerse wereld verhaas: 

"Few products of artistic activity have had more influence upon the 
course of Western civilization than the liturgical music of the early 
Christian church. It served as a source of cultural stability during the 
chaotic centuries that saw the death of one great historical epoch and 
the birth of another. It expedited - and in some cases it may have made 
possible - the diffusion of Christianity to the furthermost corners of the 
Western world" (Ulrich & Pisk 1963:26). 

Nieteenstaande die feit dat die vroee liturgiese musiek in 'n gesofistikeerde idioom ontwikkel 

het, het dit die fundamentele artistieke uitdrukking van die hele Christelike wereld geword: 

hierdie tipe onbegeleide sang is uiteindelik as gelyksang of cantus pf anus gedefinieer. Daar was 

hoofsaaklik twee basiese tipes, naamlik 'n resitatiefagtige deklamasie, gewoonlik met een noot 

per lettergreep en van klein omvang, en 'n meer melodiese tipe met 'n wyer omvang. 

Laasgenoemde is gekenmerk deur drie verskillende style, wat dikwels in kombinasie met 

mekaar in een enkele gelyksang gebruik is: sillabies (elke sillabe geset tot een toon), neumaties 

(verskeie tone geset tot een sillabe) en melismaties ('n groep tone geset tot een sillabe) (Ulrich 

& Pisk 1963 :27). 
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Gedurende die eerste eeue van die Christendom het kerke in verskillende geografiese gebiede 

hulle eie liturgiee ontwikkel en daarmee saam hulle eie cantus pf anus dialekte. Van hierdie 

dialekte was een gesentreer in Milaan, 'n ander een in Spanje, nog een in die Frankiese Ryk en 

'n vierde in Rome. Die Milanese vorm word tradisioneel geassosieer met die naam van 

Ambrosius, Biskop van Milaan van 374 tot 394. Dit is meer versierd as die vorm in Rome en 

word steeds vir sekere dienste in die bisdom van Milaan gebruik. Die Spaanse vorm, bekend as 

Mozarabiese cantus, is tot in die elfde eeu gebruik en enkeles daarvan word selfs vandag nog in 

die katedraal van Toledo gesing. Die cantus van Rome, bekend as Gregoriaanse cantus, 

vernoem na Pous Gregorius I, 1 wat die liedere gekeur en georden het, is egter vandag nog in 

algemene gebruik in al die Rooms-Katolieke Kerke (Ulrich & Pisk 1963:28). 

Die Gregoriaanse sang2 was net bedoel vir geoefende stemme3 en die priesters. Die gewone 

mense het slegs deur 'n "amen" of "halleluja" deelgeneem (Muller 1990:37). 

'n Goeie woord-toonverhouding was reeds in die vroee Christelike lied grondliggend. Bepaalde 

melodiese formules en aksenttekens is voorgeskryf, wat aangetoon het hoe die woordinhoud 

musikaal uitgedruk moes word. Soortgelyke voorskrifte kom ook in die latere himne-sang voor 

(Roux 1986:18). 

'n Paar himnes wat deur die gewone mense gesing kon word (Muller 1990:37), ontwikkel ook: 

"Intussen het daar van Grieks-heidense kant 'n ander soort lied, die 
'metriese' lied, sy verskyning in die Christelike kerk begin maak, d.i. 
waar die lied verdeel is in strofes waarvan elkeen dieselfde verspatroon 
het en elkeen op dieselfde melodie gesing word. Ons praat ook van 
'himniese sang' of 'sillabiese sang', omdat die liedere 'himnes'4 was, 
d.w.s. lofliedere, en omdat elke sillabe sy eie melodie-noot het" (Cillie 
1983:15). 

Van die beroemdste kerkliedere dateer uit die tyd van die biskoppe Hilarius van Poitiers, Am

brosius van Milaan en Augustinus van Hippo, naamlik Laudamus te, Te Deum Laudamus, Te 

lucis ante terminum en Christe qui lux es et dies (Die Erediens, 'n handleiding by Die Kerk

boek 1976:84). Gesange 7, 10 en 23 is verwerkings van die woorde van die Te Deum en 

Gesang 75 'n Afrikaanse verwerking van 'n gedig van Ambrosius (Cillie 1983:16). 

Ongelukkig is die erediens in die vroee kerk vergeestelik: geen musiekinstrumente is toegelaat 

nie omdat dit te aards was. Slegs die menslike stem was geestelik genoeg vir die erediens. 

Sintuie mag nie gestreel geword het nie en slegs die verstaan van die teks was belangrik. Daar 
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was 'n konsekwente dualisme, 'n tweevoudige onderskeiding tussen die geestelike en die 

aardse, wat van heidense afkoms was (Strydom 1994: 1 ). 

3.2 DIE MIDDELEEUE (500-1400) 

Met die verbeterde notering van musiek in die Middeleeue is kerksang baie vergemaklik. Die 

ontwerp van die solfege (tonikasolfa) deur Guido van Arezzo (995-1050) het die presiese 

aanduiding van relatiewe toonhoogtes moontlik gemaak. Meerstemmigheid (aanvanklik 

organum5 genoem) ontwikkel en daarmee saam ongelukkig ook die wanpraktyk dat sekulere 

liedere as teenmelodiee gebruik is. Later is meerstemmigheid deur middel van polifonie tot 'n 

fyn kuns ontwikkel. 'n Groot nadeel van polifonie was egter dat die woorde nie duidelik 

onderskei kon word nie weens die onafhanklike voortvloei van elke stemparty. Die goeie · 

woord-toonverhouding van vroeer is agterwee gelaat (Roux 1986: 18). 

Die musiek het nou belangriker geword as die woorde en 'n liturgiese musiekelitisme in die 

vorm van ingewikkelde polifoniese sang het die eredienste gedomineer en dit van die gemeente 

vervreem (Strydom 1994:2). Die verhewendheid van die polifoniese koorsang het slegs vir die 

ingewyde betekenis gehad (Roux 1986: 18). 

In die Laat-Middeleeue het die volk geestelike volksliedere tuis of elders (dus buite 

erediensverband) begin sing, heel waarskyniik omdat hulle nie genoeg tydens die erediens kon 

sing nie. Talle geestelike volksliedere het in die eie volkstaal ontstaan (Strydom 1994: 1 ). Daar 

was liedere oor die Kers- en Paasgebeure, met "geestelike waarhede heel eenvoudig gestel en 

die melodiee ... meesal volksagtig en eg" (Cillie 1983:18). 

Baie kerke het teen hierdie tyd orrels gehad, maar die gemeente (volk) was nog steeds baie 

passief, behalwe vir die "amen", "halleluja", himne of dalk 'n sekwensie6 wat gesing is. 

3.3 DIE RENAISSANCE EN DIE OPKOMS VAN DIE HUMANISME 

In die loop van die dertiende eeu het 'n geestestroming in Italie ontstaan wat, gepaard met die 

Renaissance en die Hervorming, die groot herlewing in die geskiedenis van die Westerse 

wereld na die slaap van die Middeleeue ingelui het. Dit was die Humanisme. Hierdie 

geestestroming het in die veertiende eeu na Duitsland, maar daama ook na ander lande 

versprei. Die vyftiende eeu was die groot bloeityd van die Humanisme in die meeste Iande 

(Kennis 1980:2200). 
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In hierdie tyd word die moderne, mondige, sekulere Westerse mens gebore. Die mens met sy 

verstandelike, kulturele en kunsvermoens is nou verhef tot die middelpunt. God word 

gaandeweg teruggedwing agter 'n ondeurdringbare "koperhemel" (Strydom 1994:2). Musiek as 

spontane lewenshandeling in die vorm van volksmusiek maak nou plek vir musiekbeoefening as 

kunsvorm. 

Gedurende hierdie tyd is 'n groot aantal onsterflike werke spesifiek vir die behoeftes van die 

kerk gekomponeer waarin die belangrikheid van 'n oortuigende woord-toonverhouding weer 

beklemtoon is. Giovanni Pierluigi Palestrina ( c.1525-1594) en Orlando di Lasso {1532-1594) 

was twee van die grootste komponiste uit hierdie era. Net soos die Bybel van daardie tyd, was 

die teks van die geestelike liedere ook in Latyn, met die gemeente in die onbenydenswaardige 

posisie <lat hulle <lit nie verstaan het nie. Daar het gevolglik 'n sterk verlange onder die mense 

ontstaan om die kerkliedere in hulle eie landstaal te sing (Mathlener 1979:48). 

4. DIE REFORMASIE EN DIE KERKLIED 

As gevolg van die geestelike betekenis van die Kerkhervorming, was <lit die taak van die 

Reformatore om metodes te vind waardeur die gelowiges, soos by die eerste Christen

gemeentes, weer daadwerklik betrokke sou wees by die gebeure in die erediens (Erasmus 

1982:17). 

Ander musikale ontwikkelings het ook nou plaasgevind wat teweeg gebring is deur die 

behoeftes van die nuwe, verrysende Protestantse kerk. Die kerkhervormers het gemeentesang 

'n kragdadige instrument gereken vir die opbou en bloei van die Protestantse kerk. Aangesien 

gemeentesang in die Rooms-Katolieke Kerk so te se nie bestaan het nie, was hierdie feit veral 

belangrik (Mathlener 1979:55). 

4.1 LUTHER 

Martin Luther (1483-1546) was die sentrale reformasiefiguur. Hy het 'n besondere 

belangstelling in die rol van musiek in die nuwe liturgiese seremonies getoon. Spoedig was sy 

beginsels invloedryk en is opmerklike veranderinge in die kerkmusiek teweeg gebring (Ulrich 

& Pisk 1963: 158-159). Die mees onderskeidende en belangrikste bydrae was die strofiese 

gemeentelied, die koraal7 genoem. Luther het sterk geglo in die opvoedkundige en etiese krag 

van musiek en het daarna gestreef om die hele gemeente te laat deelneem aan die musiek in die 

erediens - sang en Woordverkondiging moes metgeselle wees. Vir Luther was daar 'n 
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onbreekbare verband tussen geloof en sang (Loots 1948:44) en dit was vir horn belangrik dat 

die volk, veral ook die jeug, die Evangelie onbelemmerd moes begryp en daarmee toegerus 

moes word (Roux 1985:60-61). 

Soos Calvyn, het Luther gemeen dat die gemeentelied strofies in vorm, metries in styl en in die 

inheemse taal moes wees (Randel 1986:158). Voorbeelde van nuutgekomponeerde korale is 

Ein' feste Burg ist unser Gott (Ps. 46), een van die bekendste en mees bemoedigende van alle 

Protestantse korale, asook Vom Himmel hoch da komm' ich her (Ges. 82), beide deur Luther 

self geskryf Vir hierdie taak was Luther "nie net musikaal bekwaam nie, maar ook tegnies 

onderleg en literer begaafd" (Loots 1948:44). Omdat Luther horn beywer het vir geskikte 

liedere vir gemeentesang in die volkstaal, het daar 'n groot opbloei in die Duitse kerklied en 

kerkmusiek plaasgevind. 

Baie koraalmelodiee is nuut gekomponeer, maar selfs meer is algeheel of gedeeltelik 

saamgestel uit bestaande melodiee. So het die Gregoriaanse gesang Veni Redemptor gentium 

later Nun komm, der Heiden Heiland geword; bekende nie-liturgiese geestelike liedere is 

oorgeneem, byvoorbeeld die Latyns-Duitse kersgesang In dulci jubilo of die Duitse paassang 

Christ lag in Todesbanden (Grout 1981 :252). 

Die skep van nuwe melodiee en hul tekste sou noodwendig lank neem en omdat Luther wou he 

dat die gemeentes so gou moontlik moes sing, het hy gebruik gemaak van 'n koraal wat bekend 

gestaan het as die kontrafaktuur-8 of parodiekoraal. 'n Gegewe sekulere melodie is geneem en 

die teks is met nuwe, religieuse woorde vervang. Luther kon egter 'n goeie, sterk melodie 

uitken (Strydom 1994 :2). Een van die mooiste kontrafaktuur-korale was 0 Welt, ich muss di ch 

!assen (Ges. 124), aangepas by Isaac se lied Innsbruck, ek moetjou verlaat. Nog 'n voorbeeld 

is die geliefde Herzlich thut mich verlangen (Ges. 122) wat oorspronklik My hart is vol 

verlange was (Grout 1981:253). 

Dit was vir Luther belangrik dat die woorde en die musiek van die korale vir alle lae van die 

bevolking toeganklik moes wees; die musiek moes by die kunsmusiek, die Duitse geestelike 

volkslied en die sekulere volksmusiek aansluit en wat die taal betref, moes daar 'n 

"gebalanseerde kombinasie van die praktiese, die populere en die geleerde" wees (Roux 

1985:70 en 87). Luther het dus geen spesifieke kerkmusiekstyl gepropageer nie - hy wou he 

dat alle gangbare style, idiome en vorme van sy tyd in <liens van die Woord moes staan 

(Strydom 1994:2). 
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Die begin van die evangeliese kerklied kan waarskynlik teruggevoer word na Nicolaus Decius 

se sogenaamde Ordinariumsliedern (1522), Al/ein Gott in der Hoh sei Ehr, Heilig ist Gott 

der Vater en 0 Lamm Gottes, unschuldig. 'n Jaar later verskyn die eerste gesangboek, Etlich 

Christlich Lieder, Lobgesang und Psa/men. In 1529 word hierdie uitgawe uitgebrei, met 'n 

voorwoord deur Luther (Muller 1990:37). 

Verskeie van Luther se sienings is opgeneem in voorwoorde tot musiekversamelings van 

gepubliseerde musiek vir die jong Lutherse Kerk. Hy waarsku teen die oorywerige 

onderdrukking van musiek as kuns (sy reaksie teen die oormatige veroordeling van 

Rooms-Katoliek ontwikkelde musiek) en hoop dat alle kunste, veral musiek, gebruik mag word 

om die Skepper te eer. Hy meen ook musiek is 'n gawe van God "that transcends all eloquence 

and that reaches its full power in the union of text and song in praise of God" (Randel 

1986:460). Hy was ten gunste van meerstemmige sang en van instrumentale musiek in die 

erediens, veral ter wille van die jeug. 

4.2 ZWINGLI 

Ulrich Zwingli (1484-1531), 'n Switserse Protestant, het sterk teen die Katolieke Jeer beswaar 

gemaak. Hy verskil egter baie van Luther ten opsigte van die teologie en sy benadering tot 

kerkmusiek. Hy het die gebruik van musiek in die erediens en selfs by huisgodsdiens heeltemal 

afgekeur (Cillie 1983: 19). Soos Augustinus, het hy gewaarsku dat die skoonheid van die 

melodie die aandag van die Woord kan aftrek en in die pad staan van die verkondiging en die 

gebed. Sy volgelinge het alle kunswerke uit die kerke verwyder, orrels en ander instrumente 

verban, menende dat musiek in die algemeen selfverheffend was en dat alle kerkmusiek die 

Katolieke tradisie gereflekteer het (Ulrich & Pisk 1963:163). 

4.3 CALVYN 

Na Zwingli se dood het Johannes Calvyn (1509-64), afkomstig uit Geneve (Switserland), na 

vore getree. Net soos Luther, was Calvyn 'n "mens van sy eie tyd en het nie in die dikwels 

toegedigte afsydige bekrompenheid verval nie" (Roux 1985: 14 7). Vir horn het sy sienings vorm 

aangeneem rondom die idee van hervorming. Hy was 'n voorstander daarvan om dit wat eie 

aan die Christelike geloof en die vroee Christelike kerk was en deur die Middeleeuse 

Rooms-Katolieke misbruik is, weer in gebruik te neem of in ere te herstel (Roux 1985:148). 
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Aanbidding was vir Calvyn die geleentheid om iets terug te gee aan God van wat reeds van 

Hom ontvang is; daarom was die sing van psalms vir horn so belangrik: 

"Calvyn was diep deurdronge van hierdie werklikheid en sy gebede was 
steeds 'n antwoord op die gelowige omgang met die Skrif. Hy het ook 
in die lied van die kerk <lit toegepas en daarom wou hy slegs die psalms 
in die erediens laat sing: om so aan God terug te gee wat Hy eerste aan 
ons gegee het" (Barnard 1985:438). 

'n Goeie woord-toonverhouding was vir Calvyn baie belangrik. Die Geneefse Psalms is dan 

ook ten opsigte van die poetiese en melodiese struktuur, sowel as die verhouding tussen teks 

en musiek, sterk bei"nvloed deur die sestiende-eeuse chansons, wat 'n gewilde liedvorm by die 

meer gesofistikeerde klasse was (Strydom 1994:3). 

Calvyn het nie daarvan gehou dat sy gemeente enige teks in die kerk sing wat nie uit die Bybel 

geneem is nie. Omdat polifoniese musiek die verstaanbaarheid van die teks belemmer het, was 

dit ook nie vir horn aanvaarbaar nie; daarom het hy horn beperk tot die enkellyn toonsettings 

van berymde metriese vertalings van die psalms soos dit in Geneve ontstaan het (Brown 

1976:275). In die erediens is slegs die menslike stem gebruik (dus onbegeleide sang), maar 

buite die erediens is ook instrumentale musiek gemaak (Strydom 1994:3). Meerstemmige sang 

is slegs toegelaat vir gebruik by huise of by burgerlike feesgeleenthede (Ulrich & Pisk 

1963:163). 

In 1539 het Calvyn 'n Psalter (Psalmboek) gepubliseer wat agtien psalms bevat het waarvan 

sommige deur homself en deur die Franse digter Clement Marot in Frans vertaal is. Louis 

Bourgeois ( c.1510-c.1561) het die melodiee voorsien. Gedurende die daaropvolgende jare is 

die res van die psalms vertaal en getoonset. So is die Geneefse Psalter in 1562 voltooi, met 

ongeveer 'n honderd van die melodiee deur Bourgeois en die ander deur Maitre Pierre en 

verskeie antler minder bekende komponiste. In die kerkdiens is hierdie psalms in eenklank en 

onbegeleid gesing (Ulrich & Pisk 1963:163). Treffend stel Cillie (1983:25) hierdie mylpaal: 

"Ons kan ons vandag nouliks 'n voorstelling maak van die geweldige 
impak wat die Geneefse Psalmboek in die vroee Franse gereformeerde 
kerke en spoedig ook in wyer kringe moes gehad het. Mense kon die 
eerste maal in hulle moedertaal die rykdom van Skrifwaarhede soos 
vervat in die Bybelse Psalmboek op aantreklike melodiee uitsing. Die 
melodiee was waardige draers - volgens die ideale van Calvyn - om die 
Skrifwoorde in die harte van die sangers te laat insink, en ook om die 
lof van die Here te laat opklink." 
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Die kontrafaktuur- of parodietegniek 1s in 'n mate ook deur Calvyn en sy medewerkers 

toegepas: 

"Calvyn en sy musiekmedewerkers se aanwending van sekulere 
melodiee was wel baie meer spaarsaam (en meesal tot die eerste reel en 
die melodiese kontoer beperk) as Luther se toepassing daarvan, maar 
daar kan nie uit die oog uit verloor word nie dat Luther die parodie
tegniek van sy tyd kieskeurig en deurdag aangewend het en dat die 
uiteindelike woord-toonverhouding asook die kwessie van assosiasie 
van deurslaggewende belang was" (Roux 1985:189). 

Voorbeelde van sekulere melodiee wat gebruik is, is Psalm 25, wat ontleen is aan die 

Oudvlaamse liedjie Het was mij we! te voren geset en Psalm 42 aan die Oudfranse liedjie Le ray 

et ballard (Mathlener 1979:57). Weens die eenheid van styl was die onderskeid tussen 

geestelike en wereldlike melodiee baie gering, of selfs afwesig - daarom dat 'n mens nie verbaas 

hoef te wees dat soveel wereldlike melodiee deur die Protestantse kerke oorgeneem is nie 

(Mathlener 1979:57). 

Vertalings van die Franse Psalmboek het in Duitsland, Nederland, Engeland en Skotland 

verskyn en baie van die Franse melodiee is deur die Hervormde kerke in daardie lande 

oorgeneem. In Duitsland is baie psalmmelodiee as korale aangeneem, byvoorbeeld Psalm 36. 

Die Franse psalmmelodiee is as 'n geheel ietwat streng in vergelyking met die kragtige kwaliteit 

van die meeste Duitse korale. Omdat die psalm-melodiee in mindere mate as die Lutherse 

korale uitgebrei is tot 'n groter genre van vokale of instrumentale musiek, is hulle ook minder 

opvallend in die algemene musiekgeskiedenis, maar as aanbiddingsmusiek is hulle uitstekend; 

die trapsgewyse melodiese lyn het iets van die kwaliteit van cantus planus en die frases is 

georganiseer in 'n ryke verskeidenheid ritmiese patrone. Dit is egter verrassend dat so min van 

die Franse psalms van 1562 in moderne gesangboeke aangetref word. Die bekendste is Psalm 

134, Laat Heer U seen op hul daal, ook bekend as die Old Hundredth in Engels (Grout 1981: 

257). 

Die liturgiese lied wat tot God aangehef word, moet met die hart, die mond en die verstand 

gesing en meegeleef word. Calvyn was bewus van die positiewe en nuttige aanwending van 

musiek in diens van God, maar was ook besonder bewus van die groot gevare wat dit kan 

inhou wanneer dit die sinne streel: erediensmusiek moes die verstand/gees aanspreek, maar nie 

die sintuie streel nie. Daarmee saam was Calvyn se siening dat die vreugde wat die mens 
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ervaar, volgens die eis van die Woord daarin gesetel moet wees dat die mens horn altyd in God 

moet verbly (Van der Walt 1962:31). 

5. WES-EUROPA NA DIE SESTIENDE EEU 

Die aanvanklike kerkliedere van die Reformasie was nog in die Middeleeuse idioom van die 

sogenaamde kerkmodusse geskryf Elke modus is versigtig gekies volgens sy eie karakter.9 

Teen die einde van die sestiende eeu het al hoe meer komponiste hulle egter beperk tot slegs 

twee van hierdie modusse, naamlik die aeoliese en ioniese modusse, wat vandag bekend staan 

as die majeur- en mineurtoonsoorte. Omdat ons vandag so gewoond is aan slegs hierdie twee 

toonsoorte, vind ons dit vreemd en moeilik om liedere in 'n ander modus te sing. 

Aanvanklik is kerkliedere eenstemmig en onbegeleid in die kerk gesing, maar later is hulle 

meerstemmig vir kore verwerk, met die cantus firmus 10 in die tenoorstem. Nog later verskuif 

die cantus firmus na die boonste stem en sedert die sewentiende eeu is die onderstemme al hoe 

meer op die orrel gespeel. Tot vandag toe word die kerkliedere in kerke meestal eenstemmig 

gesing, terwyl die orrel die sang ondersteun deur die melodie en die onderstemme te speel 

(Cillie 1983 :26). 

Die strekking van liedere is uitgebrei toe daar ook Iiedere verskyn het oor die dood en die hier

namaals, byvoorbeeld die liedere, Wie schon leuchet der Morgenstern (Gesang 113) en Wachet 

auf, ruft w1s die Stimme (Gesang 166), wat in 1599 deur Nicolai geskep is. Meer liedere oor 

die liefde van Jesus verskyn en geleidelik maak die "ons-lied" van Luther plek vir die "ek

lied".11 Uit die tyd van die Duitse Pietisme van 1675-1750 tree 'n verskeidenheid Jesusliedere, 

liedere oor die bekering en heiligmaking, liedere oor die geloof, Bybelse oordenkingsliedere en 

gebedsliedere na vore, waarvan ons in Gesang 181 (Jesus U verbly my), Gesang 63 (Lofsing 

die Here), Gesang 130 (Middelpunt van ons verlange) en Gesang 230 (Ek wat vergifnis, Heer, 

ontvang het) as voorbeelde in ons Gesangboek het (Cillie 1983:27-28). 

5.1 DIE KERKLIED IN DUITSLAND NA 1750 

In die agtiende eeu het die twyfelagtige gebruik ontstaan om die ou melodiee se sterk 

lewendige ritmes oorboord te gooi en hulle in ewe Jang note, dus isoritmies, te sing. Die kerke 

in Suid-Afrika het dit nagevolg. Die melodiee het daardeur veel van hulle krag en vitaliteit 

ingeboet. Daar is nie alleen aan die musiek verander nie, maar ook aan die gedigte, toe die 

klassieke Duitse gesange uit die vorige eeu volgens eietydse smaak herdig is, wat tot 'n 
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vervlakking van die ou liedere gelei het. Aan die begin van die negentiende eeu, met die 

300-jarige herdenking van die Reformasie, is die ou kerkmelodiee tot hulle oorspronklike 

vorms herstel (Cillie 1983 :29). 

5.2 DIE NEDERLANDSE KERKLIED GEDURENDE DIE SESTIENDE EN 
SEWENTIENDE EEU 

Vir die Gereformeerde Kerk, wat Calvyn se siening gehandhaafhet dat slegs psalms in die kerk 

gesing moet word, het dit wins en verlies beteken: wins in die sin dat die "diepe en stoere 

vroomheid van die psalms" hulle in hul geloof versterk het, maar verlies in die sin dat die groot 

himneskat nie toeganklik vir hulle lidmate was nie. Die ontwikkeling van hulle kerklied het by 

die Geneefse Psalmboek van 1562 opgehou (Cillie 1983 :30). 

In 1540 het die Souterliedekens12 in Nederlands verskyn met die psalmberyming13 deur Willem 

van Zuylen van Nyevelt. Hierdie bundel was nie vir kerkgebruik bedoel nie, aangesien die 

gedigte geskryf is om op bekende volkswysies gesing te word. In 1566, vier jaar na die 

publikasie van die Geneefse Psalmboek, verskyn Petrus Dathenus14 se swak Nederlandse 

vertaling daarvan (Ottermann 1992:76). Die Franse versmate en melodiee is behou. Nieteen

staande die baie tekortkominge in die vertalings het hierdie psalmberymings vir meer as twee 

eeue Nederland se offisiele kerkliedere gebly. In Suid-Afrika is hulle vanaf 1652 vir een en 'n 

kwart eeu gesing. In 1773 is die Dathenus-vertalings vervang met nuwe berymings, wat kort 

daama ook in Suid-Afrika in gebruik geneem is en eers in 1944 deur die Afrikaanse berymings 

van Totius vervang is. 

5.3 DIE EVANGELISCHE GEZANGEN (1806) 

As gevolg van Calvyn se groot klem op die psalms as kerkliedere het pogings om ander liedere 

ook in die erediens te gebruik vir byna twee en 'n half eeu misluk. Calvyn se siening was dat as 

die gemeente die psalmberymings sing, hulle immers weet dat die woorde deur God in hulle 

mond gele is (Pont 1979:67). Uiteindelik is goedkeuring tog vir die Nuwe Testamentiese 

Evangeliese lied verkry en so verskyn die Evangelische Gezangen in 1806, wat vir meer as 'n 

eeu die kerklidmate bemoedig en in die geloof versterk het, in Nederland sowel as in 

Suid-Afrika. Hierdie bundel het uit 192 liedere bestaan, geneem uit drie bronne: Geneefse 

psalmmelodiee, Duitse koraalmelodiee (byna alma] in verswakte isoritmiese vorm) en eietydse 

Nederlandse melodiee. Invloede van die Pietisme, die Rasionalisme, selfs die Humanisme en die 
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Romantiek is in hierdie bundel te sien, met ongelukkig mm verwysmg na die "ryker en 

suiwerder bronne van die Ou-kerk en van die eeu van die Hervorming" (Cillie 1983 :31 ). 

Hierdie bundel is gedurende 1814 in die Hollandse kerke in Suid-Afrika in gebruik geneem en 

eers in 1944 met die Afrikaanse Gesangboek vervang. In die jaar 1859 het ons kerk in 

Suid-Afrika ongelukkig 'n skeuring beleef toe 'n groep Iidmate nie die Evangelische Gezangen 

wou aanvaar nie: die gelykstelling van vrye digwerk (gesange) met die berymde psalms was vir 

hulle in stryd "met die volkomenheid van die heilige Skrif' (Pont 1979:67-79). 

5.4 DIE KERKLIED IN BRITTANJE SEDERT DIE SESTIENDE EEU 

Die Hervorming het in Engeland heel verskillend verloop as op die Vasteland en was nie 'n 

volksbeweging soos elders in Europa nie. Henry VIII, 'n getroue Katoliek, het na 'n ernstige 

verskil15 met die Pous in 1534 'n finale breuk met Rome gemaak; die koning self is nou as die 

hoof van die nuwe Anglikaanse Kerk aangestel. Daar was 'n kort terugkeer na Rooms

Katolisisme onder koningin Mary, maar onder Elizabeth I is die Engelse kerkgebruik in 1558 

weer herstel en is die Kerk van Engeland in sy huidige vorm gevestig. Engels is as voertaal in 

die kerke ingestel en 'n eenvoudige, sillabiese en homofoniese musiekstyl is aanbeveel vir 

gemeentesang (Grout 1981 :259). Onder die Protestantse koningin Elizabeth het daar 'n sterk 

Calvinistiese invloed in die Anglikaanse Kerk ontstaan, wat veral in Skotland gelei het tot die 

Presbiterianisme en later die Puritanisme (Cillie 1983 :32). 

'n Nuwe grasieuse soort musiek het in Engeland begin posvat, met die klem op die melodie en 

dikwels sonder diepsinnigheid. Die Engelse is hierdeur totaal oorweldig en dit het 'n blywende 

invloed op die Engelse kerkmusiek gehad (Cillie 1983 :32). 'n Goeie voorbeeld van Iiedere uit 

daardie tyd is die van Isaac Watts ( 167 4-17 48). Hy het 'n revolusie in die sing van gesange 

veroorsaak deur die greep van die psalms in die Iiturgie te verbreek en hulle met gesange te 

vervang. Sy Iiedere het die konsep van 'n persoonlike verhouding met God bevorder en was 

eenvoudig sodat elkeen <lit kon verstaan (Cusic 1990:27). 

Die groot opbloei van Engelse kerkmusiek val egter saam met die opkoms van die Metodisme, 

waarvan John Wesley {1703-1791) en sy broer Charles {1707-1788) die grondleggers was. 

Hulle het gemeen <lat die "verhewe ritueel" van die kerk nie meer tot die massas gespreek het 

nie en wou daarom beweeg na Iiedere wat maklik Ieerbaar was en verwant was aan die musiek 

wat die gewone Engelsman van die agtiende eeu geken het (Cillie 1983:33). Twee van die 
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liedere wat van beter gehalte was, is die Walliese Abe1ystwyth (Ges. 200: Jesus wat my liefhet, 

Heer) en All hail the power of Jesus' Name (Ges. 182: Besing die lofvan Jesus saam). 

Ongelukkig tree daar in die negentiende eeu 'n verdere vervlakking in, wat saamgeval bet met 

die herlewingsdienste van Dwight Moody16 (prediker) en Ira Sankey17 (sanger). Hierdie twee 

Amerikaners bet baie kerkloses en kerklosses getrek, maar die gehalte van die kerklied bet ge

daal om aan te sluit by die musiek waaraan die skares gewoond was. Dit was liedjies van die 

music hall (Cillie 1983 :33). Die Sankey-liedere bet die volgende eienskappe getoon: chroma

tiek bet gewemel (harmonies sowel as melodies), wat dit 'n romantiese en sentimentele karakter 

gegee bet; sinkopasie, walsritmes en huppelende 6/8-tyd het 'n belangrike rol in die ritmiese 

konstruksie gespeel; harmonisasies was dikwels amateuragtig en die melodie en die teks dik

wels oorvereenvoudig (Van Niekerk 1970: 110-124). Hierdie swak musieksmaak bet ongeluk

kig 'n vastrapplek in Suid-Afrika gekry deur versamelings soos Die Kinderharp, Zionsliederen 

en die Hallelujaboeke. 

Daar was egter negentiende-eeuse Engelse hymns wat bo ander Engelse gewyde liedere 

uitgestyg het, soos Holy, holy, holy (Ges. 6), Rock of ages, cleft for me (Ges. 192) en Abide 

with me (Ges. 279) (Cillie 1983:33). 

Ralph Vaughn Williams (1872-1958) bet 'n groot bydrae tot die verbetering van die Engelse 

kerklied gelewer met sy aandeel in die publikasie van The English Hymnal (1906), toe baie 

minderwaardige musiek weggelaat is en ou liedere van die Christelike kerk in hul oorspronklike 

vorme herstel is. Hierdie bundel bet die Engelse kerklied van die twintigste eeu op 'n hoer vlak 

geplaas as die voorafgaande bundels. Ons huidige Gesang 206 en ook Gesang 298 is 

verteenwoordigend van Williams (Cillie 1983 :33-34). 

6. DIE "SKONE KUNSTE"-KUNSBESKOUING EN DIE INVLOED 
DAARVAN OP DIE KERKMUSIEK 

Hierdie kunsbeskouing was 'n uitvloeisel van die Humanisme, Rasionalisme en Romantiek, 

waar die kuns as outonoom beskou is: dit spreek die laaste - ook in die liturgie - en is nie meer 

'n ambag tussen ander ambagte nie, maar "skone kunste". Kuns word nou ter wille van kuns 

beoefen en nie tot eer van God nie. Die kunstenaar is vry en in eie reg 'n genie, 'n superster. Die 

band tussen die kuns en God en ook die band tussen die kuns en die volk is afgesny. Kuns bet 

elitisties geword met as doel hoofsaaklik 'n "onverdeelde estetiese kontemplasie, wat soms kan 

grens aan religieuse verering" (Strydom 1994:3-4). 
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Gevolglik bet daar vir die eerste keer 'n breuk ontstaan tussen kerkmusiek en sekulere musiek. 

Sekulere musiek bet 'n viriele ontwikkeling getoon, maar kerkmusiek bet gestol. Daar is 

stilistiese reels vir kerkmusiek uitgespel, byvoorbeeld dat dit plegtig/statig, ernstig, ritmies 

sober (isoritmies) en stadig moes wees. Komponiste bet nog wet vroom, gewyde musiek 

gekomponeer, maar nie eg-liturgiese musiek nie - musiek is nou konsertmatig bedink. Musikale 

amateurs bet ook liturgiese musiek geskryf, maar dit was oppervlakkige, kitschmatige 

nabootsings van die ernstige musiekstyle (Barok, Klassiek, Romanties) asook die meer 

populere style, byvoorbeeld die Salonmusiek (Strydom 1994:4). 

Die Protestantse erediens bet ender die invloed van die Humanisme, Rasionalisme en Pietisme 

verval tot 'n monoloog/preekdiens, waar die prediker spreek en die gemeente passief luister. 

Op die wyse het die eredienssang sy outentieke liturgiese funksie verloor en slegs gedien as 

"verposing van die gewyde aandag", as atmosfeerskepper en as uitdrukking van persoonlike 

emosies. Die estetiese aspek van die erediensmusiek is beklemtoon ten koste van 

teologies-verantwoorde erediensherstel (Strydom 1994:4). 

7. DIE KERKLIED IN SUID-AFRIKA 

7.1 DIE TYDPERK 1652-1813 

Toe Jan van Riebeeck in 1652 na die Kaap gekom het, wou hy graag die gereformeerde 

godsdiens aan die suidpunt van Afrika vestig. Hy het saam met die Nederlandse Statebybel en 

die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerk ook die Dathenuspsalter as offisiele 

psalmboek van die kerk na Suid-Afrika gebring. Hierdie psalms is op die Franse melodiee van 

die Geneefse Psalmboek van 1562 gesing en vir die Franse Hugenote (1688) was dit seker van 

groot betekenis toe hulle in Suid-Afrika aangekom en hut geliefde psalmmelodiee gehoor het 

(Van der Walt 1962:52). Die Groote Kerk in Kaapstad het in 1737 sy eerste traporrel gekry 

om die gemeentesang te begelei. Die woord-toonverbouding in hierdie Datheense vertaling was 

ongelukkig nie na wense nie omdat die woord- en musiekaksente dikwels gebots bet. Die nuwe 

psalmberyming van 1775, wat vir 162 jaar in gebruik sou bly, was egter 'n groat verbetering op 

die van Datbenus, maar die ritme het steeds isoritmies gebly. 

7.2 DIE TYDPERK 1814-1944 

Die Evangelische Gezangen van 1806 is op 14 Januarie 1814 vir die eerste keer in die Groote 

Kerk gebruik, met gesange naas psalms. Tydens die Groot Trek in 1836 was die sing van ge

sange naas die psalms 'n gevestigde gebruik in die kerk en by huisgodsdiens. Ons voorgeslagte 
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bet egter mettertyd weerstand opgebou teen die psalms weens die vreemde ou kerkmodusse 

waarin hulle geskryf is en die onbevredigende ritme waarmee hulle gesing is. So bet dit gebeur 

dat daar op ander melodiee, die sogenaamde "liederwysies", gesing is (Cillie 1983 :3 5). 

In 1883 verskyn die bundel Halleluja! Psalmen en Gezangen der Ned Gere/ Kerk in Zuid

Afrika. Ten dienste van School en Huisgezin, met Jan Orrelis (J.S. de Villiers) se melodie van 

Psalm 31 en 48 en Rocco de Villiers se Heugelijke tijding (Ges. 305). In 1895 verskyn 'n 

Psalm- en Gesangboek. Die musiek van hierdie bundel is versorg deur die orrelis S. de Lange 

van Stuttgart, Duitsland, maar dit bet nie werklik inslag gevind nie, want die gemeente bet dit 

steeds isoritmies (en trekkerig) gesing. FW Jannasch18 (1853-1930) bet sede1t ongeveer 1890 'n 

"eenmanstryd gevoer teen minderwaardige musiek wat ons kerk wou binnedring", soos die 

Sankey-liedere, die Kinderhmp, Zionsliederen en die Hallelujas (Cillie 1983 :36). 

Al hoe meer stemme ten gunste van Afrikaanse in plaas van Nederlandse kerkliedere is gehoor. 

Proefbundels soos C.J. Langenhoven se Gesange in Afrikaans, oorgesit en bewerk deur C.J. 

Langenhoven (1922) en Totius se 36 Psalme in Afrikaans, is gepubliseer. Die eerste volledige 

Afrikaanse Gesangboek met melodiee in kort en lang note verskyn in 1944, maar ongelukkig 

bet die orrelis se koraalboek nog net die lang note bevat. Tot 1978 het die orreliste met hierdie 

"lastige tweeslagtigheid" te doen gehad (Cillie 1983:37). 

7.3 DIE AFRIKAANSE PSALM- EN GESANGBUNDELS VAN 1944 EN 1978 

Die 1944-bundel is hoofsaaklik op die Evangelische Gezangen van 1806 gebaseer ten opsigte 

van beide teks en musiek. Dit is jammer dat die Hollandse Hervormde gesangboek van 1938 

nie as voorbeeld geneem is nie, aangesien die beperkte musikale opset van die Evangelische 

Gezangen van 1806 in die Hollandse Hervormde gesangboek van 1938 aansienlik uitgebrei is. 

Hierdie bundel was wel tot die kommissie se beskikking ten tye van die laaste vyf of ses jaar 

van die werk aan die gesange. Daarin is die aantal Duitse en Nederlandse voor-reformatoriese 

en antler oudkerklike melodiee opgeneem. Die bundel was musikaal op 'n veel hoer vlak as die 

van die Evangelische Gezangen van 1806, vanwee die keuse van melodiee asook die ritmiese 

herstel van die meeste melodiee (Van Niekerk 1976:324-326). 

Mettertyd het die mense al hoe meer krities begin kyk na die 1944-bundel en is die volgende 

tekortkominge geYdentifiseer (Cillie 1983 :3 8): 
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• Omdat Totius en die gesangberymers geneig was om na aan die Nederlands te hou, het 

baie van die woorde en sinswendinge vreemd geword. 

• Verskeie van die eietydse melodiee wat opgeneem is, is nie die gereformeerde erediens 

waardig nie en te veel ou goud is uitgelaat. Van Niekerk (1976:333) noem <lat die oes 

van die beskikbare goeie kerkmelodiee skraal was weens 'n amper "patologiese 

beheptheid met 'singbaarheid"'. Die gunstige mening omtrent die Afrikaanse kom

poniste se vermoens as kerkliedkomponiste wat die kommissie gehad het, was ook 

verkeerd. 

• 'n Kosbare geleentheid om die Evangelische Gezangen van 1806 te verbeter en aan te 

vul (ten opsigte van kerklike feesdae) is verby laat glip deur die minderwaardige liedere 

van 1806 net so in Afrikaans te vertaal. 

'n Opvallende kenmerk van hierdie gesangbundel is die groot aantal melodiee wat oor en oor 

by verskillende gesange gebruik word, soos Matthias Greiter se melodie wat vir elf gesange en 

twee psalms gebruik kon word. So ook kon een teks, byvoorbeeld Gesang 20, op dertien 

verskillende melodiee gesing word. "Dat daar weinig oorweging geskenk is om melodie by teks 

te laat aanpas, spreek vanself' (Van Niekerk 1976:333). 

Met die totstandkoming van die 1944 Afrikaanse Psalm- en Gesangboek was daar twee 

opvallende aspekte: 

• die oorheersende musieksmaak van die tyd wat voorkeur gegee het aan 'n 

maklik-singbare, oppervlakkige melodie, 'n smaak wat min waardering gehad het vir die 

Geneefse en ander waardevolle kerkmelodiee; 

• die besluiteloosheid van die Sinodes wanneer besluite in verband met die kerkliedere 

geneem is. Kommissie na kommissie is benoem, sonder dat "enige daadwerklike 

vordering gemaak is of 'n definitiewe standpunt deur die sinodes ingeneem is" (Van 

Niekerk 1976:71). 

In 1978 verskyn die huidige amptelike bundel van psalms en gesange. Dit was 'n groot 

verbetering op die 1944-bundel; ongelukkig bly die psalmtekste onveranderd, omdat die 

Gereformeerde Kerk as kopiereghouer nie daaraan wou Iaat verander nie. Die gesange se 

tekste was oor die algemeen van baie beter gehalte as die van 1944, met vertalings van Duitse, 

Engelse, Franse, Nederlandse en Latynse tekste deur I.L. de Villiers, G.J. van der Merwe en 

40 



AP. van der Coif (drie predikant-digters), bygestaan deur AM. Hugo. Meer as die helfte van 

die melodiee is uit die Duitse liederskat oorgeneem, wat Luther se sterk invloed toon, maar 

ongelukkig nie almal in hul oorspronklike ritmiese vorm nie. 

Die verspreiding van die melodiee in die 1978-Gesangboek is soos volg: 122 Duitse melodiee 

(vir 229 gesange gebruik), 25 Engelse melodiee (vir 31 gesange gebruik), 16 Nederlandse 

melodiee (vir 19 gesange gebruik), 16 Afrikaanse melodiee (vir 17 gesange gebruik), 

1 Italiaanse, 1 Russiese, 29 Psalms (vir 56 gesange gebruik) en 6 ander Franse melodiee (vir 

7 gesange gebruik). Dit maak 'n totaal van 216 melodiee wat vir die 361 gesange gebruik word 

(Cillie 1983 :40). 

Die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse kerksang word gekenmerk deur 'n eindelose stroom 

klagtes oor die onsingbaarheid van die melodiee. Seide indien ooit is daar 'n verwysing dat die 

psalms en gesange na hartelus en met oorgawe gesing is (Van Niekerk 1976:71). Hierdie 

mening is egter in 1976 uitgespreek; intussen het die kerksang in Suid-Afrika in baie gemeentes 

al verbeter. 

7.4 BYKOMENDE BUNDELS 

Omdat die Algemene Sinode besefhet dat daar by die jeug 'n b,ehoefte bestaan het aan 'n meer 

informele lied, het hulle opdrag gegee dat so 'n bundel voorberei moes word. So is die 

Jeugsangbundel in 1984 gepubliseer. Hierdie bundel was nie bedoel vir gebruik in die erediens 

nie, maar vir sangaande, kampe, toere, KJA-byeenkomste en ander geleenthede waar jong

mense bymekaar kom. 

Gedurende 1989 het 'n proefbundel vir gebruik binne die erediens, Sing onder Mekaar, die lig 

gesien. Verskeie Jeugsangbundel-liedere is ook hierin opgeneem, met verbeterde begeleiding. 

Hierdie bundel het in baie, indien nie in alle gemeentes nie, 'n prominente plek in die erediens 

begin inneem. In September 1993 bet Jeugsangbundel 2 verskyn, 'n proefbundel met liedere 

wat binne die eredienste en by alle kerklike en godsdienstige byeenkomste gesing kan word. 

Lidmate en veral jongmense en persone betrokke by kinderbediening is gevra om liedere vir 

oorweging vir hierdie bundel in te stuur. Die meeste liedere wat ingedien is, is uit bestaande 

Engelse en charismatiese bundels asook uit die eerste Jeugsangbundel en die Hallelujaboek 

geneem. Min nuwe skeppings is ontvang (Jeugsangbundel 2, 1993:iii). 
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7.5 SANGSTYLE IN SUID-AFRIKAANSE KERKSANG 

Barnard (1992:10-12) identifiseer sewe sang- en musiektradisies in Suid-Afrikaanse kerksang. 

Almal loop nie parallel nie en weerspreek mekaar soms: 

• Die Calvinistiese tradisie gee voorkeur aan die psalms. Hierdie liedere is statig en 

waardig, in die ou modale toonaarde, strofies, en bet aangesluit by 'n bestaande kultuur 

ten tye van die Reformasie. 

• Die vrye Bybelse lied, soos die gesange, is nie letterlike of berymde teks nie. Daar is 'n 

wye verskeidenbeid en die invloed van die Pietisme en die Rasionalisme speel 'n rol. 

• Die Revivalist, Metodistiese en Pietistiese liedere is die Wesleys se erfenis. Moodey en 

Sankey se liedereskat word ook bierby ingesluit, asook die van Bliss. Hierdie liedere 

word aangetref in bundels soos Die Halleluja, Die Kinderhmp en Die Zionsliedere. 

Die mens en sy ervaring staan in die middelpunt met die klem op die enkeling. 

• Die erfenis van die English Hymn bet via die Ha/leluja in ons land bekend geword en is 

later in die Gesange opgeneem (1978). Isaac Watts en andere speel 'n groot rol. Hierdie 

liedere, met 'n sterker ritmesin, bevat meer emosie deur sterk aan te sluit by die gevoel 

en ervaring en bring groter warmte mee. 

• 

• 

• 

Die Duitse koraal is ook later in die 1978 Gesange opgeneem en is meer formeel. 

Hierdie liedere sluit sterker aan by die verstand en by die kerklike jaar. 

Die Pentekostalistiese en charismatiese erfenis vind ons in sakropop, Jesus-pop en 

Jesus-rock en is sterk emosionele, antroposentriese liedere wat inhoudelik baie 

eensydig is. Hierdie liedere het 'n baie sterk, meesleurende ritme. 

Sekulere - "geestelike" - Western liedere is sekulere liedere met 'n dun teologiese sous 

bo-oor. Dit het 'n baie sterk emosionele strekking en is kortstondig in lewensduur. 

7.6 DIE VOORTDURENDE SOEKE NA GESKIKTE LIEDERE 

Alhoewel die finale geskiedenis van die twintigste-eeuse kerkmusiek nie nou reeds geskryf kan 

word nie, is dit egter lank reeds duidelik dat dit radikaal verskil van wat dit aan die begin van 

die eeu was. 

Die twintigste eeu bet besonder baie aanpassings ten opsigte van kerkmusiek geverg, wat die 

uitdagings van die Reformasie van die sestiende eeu in berinnering roep. Soos so dikwels in die 
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geskiedenis van die kunste, is die verskilpunt die kwessie van tradisie en/of innovasie (Hillert 

1978:232). 

Sedert 1950 het die ontwikkelinge in Amerika toenemend belangrik geword. Die Amerikaanse 

kerk was baie in kontak met Europese kerke. Lutherse kerke het met die ontwikkelinge in 

Duitsland en Skandinawie gei"dentifiseer, terwyl ander Amerikaanse Protestantse kerke meer 

met Engeland geassosieer het. Dit is onvermydelik <lat sulke interaksie moes toeneem, nie 

alleen tussen Amerikaanse en Europese kerke nie, maar ook in 'n ekumeniese sin (Hillert 

1978:236). 

Die Ned.Geref Kerk mag homself nie distansieer van die ekumeniese gerigtheid van vandag se 

Christelike kerk nie. Die liturgie en die kerklied is juis die fasette van die kerklike lewe wat 

wereldwyd geraak word; deur gesamentlike byeenkomste het die Ned.Geref. Kerk se lidmate 

toenemend kontak met die sang van ander kerkverbande (Strydom 1989:5). 

8. SAMEVATTING 

Sang is 'n natuurlike uitvloeisel van die gelowige se lofuiting aan God. Dit is reeds in die Ou 

Testament duidelik <lat God van sy kinders verwag om Hom met sang en musiek te aanbid. 

Kerksang ontwikkel uit die voordrag van poetiese tekste, uit die gebruik van die gemeente om 

op sekere liturgiese elemente te antwoord en uit die gebruik om die Psalms saam met die 

Profete hardop in die erediens voor te lees. Die verstaan van die teks was belangrik en die 

kerksang was onbegeleid, bekend as cantus planus. Dialekte van die cantus planus het 

ontwikkel, waaronder die Ambrosiaanse, Mozarabiese en Gregoriaanse cantus. 

Gedurende die Middeleeue het die musiek belangriker as die teks geword en 'n liturgiese 

musiek-elitisme in die vorm van polifoniese sang het die eredienste oorheers. Die gemeente het 

nie aktief deelgeneem nie en slegs die ingewyde kon hierdie ingewikkelde musiek verstaan. Die 

gemeente is ook deur die onverstaanbaarheid van Latyn van die erediens vervreem. 'n Groot 

behoefte om in die landstaal te aanbid het ontwikkel en buite die erediens het geestelike 

volksliedere ontstaan. 

Met die opkoms van die Humanisme is die modeme, sekulere Westerse mens gebore. Die 

verstandelike, kulturele en kunsvermoens van die mens was nou die middelpunt en nie meer 

God nie. 
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Met die Reformasie is daar wee nagespeur waardeur die gelowige van nuuts af weer 

daadwerklik betrokke sou kon wees by die aanbidding in di~ erediens. Luther bet die volk weer 

laat sing tydens die erediens - in eie landstaal. So bet die strofiese gemeentelied, die koraal, 

ontstaan. Dit was vir Luther belangrik dat die teks en musiek vir alle lae van die bevolking 

toeganklik moes wees en dus bet hy geen spesifieke kerkmusiekstyl voorgestaan nie maar 

verskillende style, idiome en vorme van sy tyd gebruik. Hy bet ook die kontrafaktuurpraktyk 

geimplementeer. Calvyn bet 'n enger siening gehad en bet slegs die sing van psalms 

voorgestaan. Die Geneefse Psalmboek bet in 1562 verskyn. 

Na die sestiende eeu is komposisies al hoe meer in die aeoliese en ioniese modusse geskryf, 

vandag bekend as die majeur- en mineurtoonsoorte. Die strekking van liedere word uitgebrei 

en geleidelik maak die "ons-lied" plek vir die "ek-lied". Die Evangelische Gezangen het in 

1806 verskyn en bestaan uit Geneefse Psalmmelodiee, Duitse koraalmelodiee en eietydse 

Nederlandse melodiee. Invloede van die Pietisme, Rasionalisme, Humanisme en Romantiek is 

in hierdie bundel merkbaar. 

In Brittanje word 'n grasieuse soort musiek mode en komponiste soos Watts en die 

Wesley-broers tree na vore. 'n Verdere vervlakking van die kerklied word deur Sankey 

aangehelp. 

In Suid-Afrika is die Geneefse Psalms tussen 1652 en 1813 gesmg. Vanaf 1814 word die 

Evangelische Gezangen van 1806 vir die eerste keer gebruik. Al hoe meer stemme gaan op vir 

'n eie Afrikaanse gesangboek, wat in 1944 verskyn. Hierdie bundel was egter nie baie suksesvol 

nie en is in 1978 deur 'n verbeterde uitgawe van die gesange vervang. Die psalms is 

onveranderd gelaat. 

In 1984 bet die eerste Jeugsangbundel verskyn, met informele liedere vir die jeug om buite die 

erediens te sing. Dit maak die kerk egter bewus van 'n meer informele styl en so verskyn die 

Sing onder Mekaar-bundel in 1989, asook Jeugsangbundel 2 in 1993. 'n Wye verskeidenheid 

musiektradisies word in hierdie bundels gehuisves. 

NOT AS 

1 Ook genoem Gregorius die Grote; oorlede in 604. 
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2 Gregoriaanse sang het heel waarskynlik uit die psalmodie van die Ou Testament 

voortgevloei (Moller 1990:3 7). 

3 "Geoefende stemme" was 'n opgeleide koor. 

4 Loots (1948:35) verduidelik 'n himne ('n Griekse begrip) as 'n lied in plegtige styl ter 

verheerliking van 'n god wat teenwoordig geag word. 

5 In sy eenvoudigste manifestasie bestaan organum uit 'n gelyksang wat voortdurend met 

'n interval van 'n vyfde onderkant verdubbel word. 

6 'n Sekwensie was 'n tipe sang wat aanvanklik 'n lang melismatiese deel op die laaste 

lettergreep van die "halleluja" (jubelus genoem) ingesluit het en waarby later woorde 

gevoeg is. 

7 "Koraal" kom van die Duitse woord Choral wat gelyksang (plainsong) beteken. Waar 

koraal vroeer die aanduiding van die eenstemmige, onbegeleide gemeentelied was, kry 

dit tans die betekenis van 'n bepaalde volkslied-vorm, 'n "hymne in den volkstoon" 

(Loots 1948:47). 

8 Kontrafakture is in die sestiende eeu algemeen gebruik. 

9 So byvoorbeeld het die doriese modus 'n lewendige karakter, die frigiese modus 'n 

treurige karakter en die miksolidiese modus 'n emstige karakter (Kimberger 1982:323). 

10 Cantus firmus is 'n bestaande melodie wat as basis vir 'n nu we polifoniese komposisie 

gebruik word. 

11 Vir die kerklied kry die "ons"-liedere voorkeur. Tog moet daar "ek"-liedere wees 

waarmee die mense hulle kan vereenselwig (Barnard 1992:14). 

12 Die woord souter kom van psouter wat psalm beteken. Die rede vir die skepping van 

die Souterliedekens is nie bekend nie; die oorsprong het egter nie 'n direkte verband 

met die Hervorming nie. 

13 Psalmberyming is die vertolking van die Hebreeuse Psalms in modeme Westerse 

versvorm (Loots 1948:49). 
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14 Dathenus: hy was "meer volksman as teoloog - hy het met sy opelugdienste soms tot 

15 000 hoorders getrek - en sy preke was dikwels politiekgekleurd, sodat hy teen die 

einde van sy lewe die guns van die Prins van Oranje verbeur het, in die tronk beland het 

en in droewige omstandighede oorlede is" (Cillie 1983 :30). Die beryming van Datheen 

met al sy digterlike gebreke was eintlik 'n "ramp in die geskiedenis van die Nederlandse 

Kerk en sy kerk- en volkslied. 'n Paar eeue Jank het sy werk die van ware digters soos 

van Mamix, Camphuysen, Revius e.a. in die weg gestaan, en daarby het sy sware 

onsingbare teks eeuelank die kragtige en bekoorlike melodiee van Bourgeois en Pierre 

bederwe" (Loots 1948:73). 

15 Henry VIII het die Pous gevra om sy huwelik nietig te verklaar, waarop die Pous 

geweier het. Die Parlement (wat vir Henry opgetree het) het daarop in 1534 'n wet 

aangeneem waarvolgens Engeland nie meer onder Pouslike beheer gestaan het nie. 

16 Dwight L. Moody ( 183 7-1899) se evangelisasie-metodes was gedurende sy leeftyd al 

onderworpe aan veel kritiek, so ook vandag nog. Hy het egter onvermoeide ywer, 

geesdrif en toewyding aan sy selfopgelegde taak getoon. Sy magtige invloed is amper 

ongelooflik as mens sy gebrekkige opleiding en kennis in ag neem. Hy het geen 

spesifieke kerk verteenwoordig nie en sy dienste is bygewoon deur alle klasse (Van 

Niekerk 1970: 10). 

17 Ira David Sankey (1840-1908) het veel van sy roem te danke aan Moody, met wie hy 

saamgereis het op herlewingsdienstoere. Hy het 'n groot invloed op die godsdienstige 

musiek van talle kerke en gelowe uitgeoefen, alhoewel hy geen spesiale musiekonderrig 

ontvang het nie. Die oorgrote meerderheid Sankey-liedere is nie deur homself 

gekomponeer nie, maar deur ander komponiste, hoofsaaklik deur Amerikaanse Gospel 

Hymn komponis-tydgenote (Van Niekerk 1970:24). 

18 Jannasch was vanaf 1887 tot 1930 orrelis te Stellenbosch. Hy was bewus daarvan <lat 

die ongewildheid van die amptelike kerksangbundel gespruit het uit verwaarlosing in 

die praktyk. Deur aandag aan die volgende drie aspekte te bestee, het hy die kerksang 

in sy gemeente probeer verbeter: deur die tempo van die kerkliedere te versnel, die 

oorspronklike ritme van die melodiee te herstel en aan die gemeente v66r die aanddiens 

die onontginde skatte van die Psalm- en Gesangboek deur middel van sangoefeninge 

aan te leer. 
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« HOOFSTUK 3 » 

TEOLOGIESE VEREISTES VIR DIE KERKLIED 

1. DIE LITURGIE AS UITGANGSPUNT 

Die kerklied is 'n kragtige uiting van die geloofslewe. "Om te sing is 'n daad van aanbidding, 

van Godsverering, van skuldbelydenis en genade-aanvaarding, van danksegging en van 

vertroue op God - in een woord: 'n daad van lewensoorgawe aan God" {Millier 1964:72). 

Die liturgie moet altyd die kerk se vertrekpunt wees in sy besinning oor die kerklied. Kerksang 

is immers in die eerste plek 'n liturgiese handeling. Daarom moet daar nie primer vanuit die 

"musiekwetenskap, die eietydse sangkultuur, die huidige smaak of mode" gedink word nie, 

maar vanuit die liturgie (Strydom l 992a: 19). 

Die liturgie openbaar 'n tweevoudige karakter (Sohnge 1964: 15): 

• die verskillende handelinge waaruit die Christelike Gereformeerde erediens bestaan, 

byvoorbeeld die votum, seengroet, lofsang, wet, verootmoediging, genadeverkon

diging, geloofsbelydenis, gebede voor en na die preek, die Skriflesing en preek, die 

verskillende formuliere, kollekte, slotsang en seen; 

• die volgorde van die verskillende handelinge in die erediens, soos vasgestel deur die 

Kerklike Sinode. 

Die inhoud van die erediens wentel om die een groot middelpunt, naamlik dat God tot Sy 

gemeente spreek, en hieruit volg die verskillende reaksies van die gemeente deur middel van 

gemeentesang en gebede. 

Beide die handelinge en die vorm van die liturgiese gebeure moet aan sekere maatstawwe 

onderwerp word; dit mag nie sommer na willekeur geskied nie. Die tradisie en die geskiedenis 

van die kerklike godsdiensoefeninge, sowel as die behoeftes van die modeme mens, moet in ag 

geneem word en dan behoort die finale maatstaf gevind te word in die Godsopenbaring deur 

die Woord met die teologiese lyne wat daaruit getrek word (De Klerk 1982:14). Musiek wat 

die liturgie in aanmerking neem, openbaar eienskappe soos nederigheid en beperking; dit is vry 

van sensasie, stroperigheid en 'n suggestie van wereldsgesindheid. Dit is belangrik dat daar nie 

deur die kerksang 'n opvatting geskep word dat Christus opmerklik swakker en meer beperk is 
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as die beeld van die vleesgeworde Seun van God wat in die Bybel geopenbaar word nie 

(Routley 1959:63-65). 

By sektaries-spiritualistiese groepe val daar groot klem op die eie belewing en die verkondiging 

van eie ervaring, sowel as op die "opsienbare tekens van 'n mistisistiese ervaring" in die 

erediens (De Klerk 1982: 15). 'n Eensydige willekeurigheid rondom die Woordgebruik en 'n 

ordeloosheid in die liturgie mag dan na vore tree. 

By die Calvinisties-reformatoriese kerke is die situasie heelwat anders: die Heilige Skrif word 

sentraal gestel vir teologiese denke asook vir die ganse kerklike lewe. Daar is bepaalde 

Protestantse/Hervormingsbeginsels wat in die Gereformeerde liturgie en spiritualiteit baie sterk 

funksioneer: 

"die Skrif alleen" (Sola Scriptura) 

"uit genade alleen" (Sola gratia) 

"deur die geloof alleen" (Sola fide) 

"aan God alleen die eer" (Soli Deo gloria) 

(De Klerk 1982:15-16) 

'n Gereformeerde kerk mag nie onverskillig staan teenoor die spiritualiteit wat daar in die kerk 

beers nie. Daar is tans verskeie spiritualiteite wat kompeteer vir die hart en lewe van die kerk, 

onder andere die sekularistiese konsumpsie-georienteerde spiritualiteit, die doperse ervaring

georienteerde spiritualiteit en die gereformeerde geloofsvroomheid (Strydom l 992b:213). 

"Dit mag ten opsigte van die liturgiese sang nooit vergeet word nie dat 
die erediens 'n gemeenskaplike oefening in vroomheid is . . . 'n 
geleentheid vir geestelike dissipline. Hier moet die heil beleef word; die 
geloof tot uitdrukking kom, die geestelike gemeenskap, binne die 
dampkring van die Woord, gelowiges toerus vir en dra in hulle 
geloofstryd en roeping. Hier kan dus nie oppervlakkige, banale musiek, 
populere liedjies wat inspanningloos die massasmaak bevredig, geduld 
word nie. Ook deur die sangmateriaal en -praktyk moet die oefening in 
vroomheid, die geestelike dissipline gedien word. Slegs dan kan die 
gereformeerde spiritualiteit gedy" (Strydom 1992a:2 l 3 ). 

Met die liturgie as uitgangspunt is die kerklied een van die belangrikste middele van die 

gemeente om op die verkondigde Woord te antwoord. Calvyn het tussen twee vorme van 

gebed onderskei, naamlik "die met die woord alleen en die ander met sang" (Van der Walt 

1962:28). Vir horn was daar 'n duidelike onderskeid tussen musiek vir vermaaklikheids-
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doeleindes en psalms wat in die kerk gesing word. 'n Bepaalde lied moes by 'n bepaalde 

handeling gesing word en alle handelinge het die verheerliking van God ten doel; daarom heers 

daar 'n besondere stemming in die erediens. Die keuse van gepaste liedere in die erediens is 'n 

uiters sensitiewe saak. 

Net so min as wat daar by uitgediende, volksvreemde style vasgesteek moet word, net so min 

moet modegiere nagevolg word, want dit kan tot teologiese vervlakking lei. Musiekstyl - soos 

styl in enige ander kunsvorm - is iets wat nie staties is nie, maar eerder "dinamies

ontwikkelend" (Muller 1990:40). 

Die element van nuutheid en varsheid wat deur goeie kuns vereis word, moet teenwoordig 

wees. Hierdie "nuutheid" stem ooreen met die "nuutheid" in die Bybelse uitdrukking van 

Openb. 21:5: "Kyk, Ek maak alles nuut" of in 'n "nuwe mens": "Iemand wat aan Christus 

behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom" (2 Kor. 5: 17). Kerkmusiek 

moet hierdie "nuutheid" manifesteer; vir Routley (1959:74) is die beste manier om dit te doen, 

die vroom, ingetoe manier. As voorbeeld van 'n lied waarin daar geen "nuutheid" voorkom nie, 

gebruik hy die komposisie By and by van Bliss; daar is geen spanning in die melodiese lyn nie -

"all is repose". Hy meen dat dit as 'n werktuig van die Evangelie misleidend is, omdat dit die 

effek skep van "'Peace, peace' where there is no peace". Daar moet gewaak word teen musikaal 

afgesaagde uitdrukking, die cliche van ritme en frasering. Nuutheid was natuurlik makliker om 

te verkry toe nog nie baie melodiee geskryf is nie - dit verduidelik gedeeltelik die toereikend

heid van die Geneefse psalmwysies (Routley 1959:73-76). 

Alhoewel gewyde sang deur die eeue en oor die hele wereld voorkom, verskil dit nogtans van 

plek tot plek en van tyd tot tyd. Die rede hiervoor is dat musiek, saam met 'n geloofs

uitdrukking, ook 'n sosio-kulturele uitdrukking is. Daarom is dit ook nie nodig dat alle volkere 

en groeperings dieselfde sangstyl moet gebruik nie (Muller 1990:36). 

2. DIE LITURGIESE GESPREK VIND BINNE DIE KADER VAN DIE 
VERBOND PLAAS 

"Wie van verbond praat, praat van genade. Dit is trouens die karakter 
van die verbond dat dit die genadige, behoudende en verlossende 
manier is waarop die Heilige God met onverdienstelike mense omgaan, 
en dan veral met die uitverkorenes tot die ewige I ewe ... Die basis en 
grond van die liturgiese verkeer tussen die Ewige Koning en sy volk is 
verbondsgenade" (De Klerk 1985:42). 
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2.1 DIE OU TESTAMENT 

2.1.1 DIE OU TESTAMENT AS AGTERGROND VAN DIE CHRISTEL/KE 
EREDIENS 

Daar is 'n toenemende oortuiging dat die kerk na die Joodse godsdiens van die Ou Testament 

moet kyk vir die agtergrond van die Christelike erediens. Christus het nie (in die Nuwe 

Testament) 'n nuwe godsdiens daargestel nie, maar het God se verlossingsbeloftes aan Israel 

vervul (Barnard 1985:66). 

In 'n algemene en indirekte sin het die Christene baie van die erediens van die Ou Testament 

oorgeerf. Daar is byvoorbeeld die 

"gereelde byeenkomste van die volk van God om die Here te dien ... 
die weeklikse dagindeling, die indeling van die jaar in maan-maande, 
asook die datums van die belangrikste feeste, soos die van die paas- en 
pinksterfeeste ... Van groot belang is dat die Ou Testament in die 
Christelike erediens as woord van God gelees en verkondig word; dat 
by name die Psalms 'n enorme invloed uitgeoefen het en nog steeds 
uitoefen op die sang ... (en ook op) die nagmaal" (Barnard 1985:67). 

2.1.2 DIE TEOSENTRIESE VERSTAAN VAN DIE KULTUS 

God self is die sleutel tot die begrip van die Ou Testamentiese kultus: 1 Hy begin alles, Hy 

bepaal alles en Hy neem in alles die inisiatief; God staan dus in die middelpunt: 

"Hy beveel die volk om saam te kom. Hy bepaal ook hoe, waar en 
wanneer hulle moet byeenkom. Hy gee aan die byeenkomste die 
inhoud, doel en wese - en in die laaste instansie vloei dit uit Hom en is 
weer op Hom gerig. Deur en deur is die kultus teosentries bepaald: 
God staan in die middelpunt en alles draai om Hom" (Barnard 
1985:68). 

Hierdie God wat die kultus van Israel bepaal 

"is die lewende God wat anders is as alle ander gode ... Hy eis dat die 
volk geen ander gode voor sy aangesig mag he nie (Ex. 20:3) ... Hy is 
heilig . . . Hy het veral gewerk in die skepping . . . die uitredding en 
verlossing van sy volk uit Egipte ... Hy (het) hulle gelei en ingebring in 
Kanaan . . . Die volk kon reken op die tere sorg van die Here en die 
bewaring teen die vyande" (Barnard 1985:68-69). 
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So bet God se werk op 'n heel besondere wyse tot uitdrukking gekom in die verbond wat Hy 

met Israel gesluit het. 

2.1.3 GOD EIS DIENSBAARHEID EN GEHOORSAAMHEID 

Israel moes egter op 'n besondere wyse antwoord: die volk moes diensbaar en gehoorsaam 

wees aan God - dit moes uitkom in hulle hele lewe, maar veral in die <liens aan Hom in die 

kultus. Die verbond impliseer verder nie net getrouheid van die volk aan die Here nie, maar 

ook sorg aan mekaar onderling (Barnard 1985:70). 

In die boek Maleagi bestraf die profeet die volk Israel onder andere oor hul sondes op die 

terrein van die erediens. Die Here vra vir hulle: "Waar is die eerbied vir My dan?" Die volk 

antwoord met 'n teenvraag: "Hoe het ons U met minagting behandel?" Die Here antwoord dat 

hulle onrein voedsel op sy altaar neergele het omdat hulle gedink het die altaar van die Here 

mag maar met minagting behandel word. "Wanneer julle 'n siek of lam ding bring, is <lit nie 

verkeerd nie? Bring bietjie so iets vir jou goewerneur! Sal hy ingenome met jou wees of jou 

vriendelik ontvang?" Verder se die Here aan die priesters: 

"Die bevel wat julle ontvang het, 
priesters, 
wat julle moet gehoorsaam 
en waarop julle ag moet slaan, 
is om my Naam te eer, 
se die Here die Almagtige" (Mal. 2: 1-2). 

Net soos die ou Israeliete hulle lof- en dankoffers in die vorm van diere na die altaar in die 

tempel gebring het, so is ons lof- en dankliedere in die erediens vandag 'n belangrike deel van 

ons offers aan die Koning van die kerk (Cillie 1993:5). 

2.1.4 ANTROPOSENTRISME VANDAG 

Vandag word die erediens antroposentries gesien, <lit wil se vanuit die mens as middelpunt. Die 

terugkeer na teosentriese aanbidding, met God as basis van die mens se denke en bestemming, 

sou 'n belangrike positiewe stap vorentoe wees vir die hedendaagse erediensbeskouing. Dit sou 

ook die basis voorsien vir 'n herontdekking van God as Skepper en sodoende 'n alternatief tot 

sekularisme vorm (Barnard 1985:70). 
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2.1.5 VERSOENING TUSSEN GOD EN SY VOLK 

Die volk het altyd met sy skuld voor God kom staan - die sondige volk voor die Heilige God. 

Die groot betekenis van die versoening was juis die uitwissing van die sonde, wat veral in die 

kultus 'n belangrike plek ingeneem het. Versoening het geskied deur die uitwissing van die 

sonde met die bloed van die offerdier. Deur hierdie versoening kon die sondige volk voor die 

heilige God kom staan, dit oorleef en nuut gemaak word, in plaas daarvan om te sterf (Barnard 

1985:73). 

Die tempeldiens se oorheersende kenmerk was die bring van 'n hele reeks offerandes waardeur 

versoening bewerk is, God geeer is en dankbaarheid uitgedruk is. Die offers moes egter 

gebring word met die innerlike gesindheid wat daarby pas anders was dit 'n lee seremonie, want 

God let meer op die hartsgesindheid as op die uiterlike offer. Die offers het heengewys na die 

een offer, naamlik van Christus (Barnard 1985:74). Aanbidding het geskied deur die offers, 

gebede en die lied, gewoonlik uitgevoer deur 'n tempelkoor, met of sonder instrumente. 

2.1.6 DIE ONTMOETING OP 'n AFSTAND 

Die erediens is altyd 'n ontmoeting tussen ongelykes: die sondige volk voor die Heilige God. 

Die volk mag net in die voorhof van die tempel gekom het en alhoewel die priesters wel in die 

heilige deel mag ingegaan het om <liens te verrig, was hulle tog ook beperk deurdat hulle nie 

die allerheiligste deel mag betree het nie. Slegs die hoepriester mag daar ingegaan het, maar 

ook hy was beperk, omdat hy dit slegs eenkeer per jaar mag gedoen het. So moet vandag se 

erediens ook die ontmoeting tussen ongelykes weerspieel. 

2.1. 7 SANG EN MUS/EK IN DIE TEMPEL EN SINAGOGE 

Sang het 'n belangrike plek in die tempeldiens ingeneem. Die eer en verheerliking van God is 

die uitstaande kenmerke van die Ou Testamentiese sang. Die Israeliete het vanaf die lied wat 

Moses hulle geleer het na die deurtog deur die Rooi See, tot die uitbouing daarvan in die 

psalms, gesing (Barnard 1985:80). Allerlei musiekinstrumente was in die Ou Testament in 

gebruik; die Bybel maak melding van vyftien sulke instrumente. 2 

Die sinagogediens3 het die gebruik van die tempel om die psalms te sing oorgeneem en verder 

uitgebou. Die tempelsangers se <liens is nou deur die volk self verrig. Die Christelike kerk het 

hierdie gebruik oorgeneem om in die erediens te sing: 
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"Anders as by die tempel, waar die sang geskied het deur die 
tempelsangers of priesterkore, het die sang in die sinagoge geskied 
deur die gemeente self. Die gewone volk het gesing. Die sang het na 
alle waarskynlikheid geskied deur beurtsang (antifonies) en/of respon
soriese sang (refreine)" (Barnard 1985:99). 

2.2 DIE NUWE TESTAMENT 

'n Erediens is die samekoms waarin die liturgiese vergadering van die Godsvolk byeengebring 

word om hulle Koning te ontmoet en te dien. Daar is vier begrippe wat die erediens kenmerk: 

eerbiedigheid, wederkerigheid, feestelikheid en ordelikheid. 

2.2.1 EERBIEDIGHEID 

Hierin word die hoogagting vir die Meerdere betuig. Vergelyk Lukas 1:50: "Hy bewys ont

ferming van geslag tot geslag aan die wat Hom eer" en Handelinge 10:34-35: "Waarlik, ek 

begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar uit enige volk die mense aanneem wat 

Hom vereer en doen wat reg is". 

Waardigheid en egtheid is baie belangrik; voor die troon van die Here is daar geen plek vir 

"ydele en onbedoelde toneelspel nie" (De Klerk 1982:30). Die bedoeling van mense wat 

laasgenoemde beoefen, is nie noodwendig ydel nie, maar teen die agtergrond van die 

gereformeerde spiritualiteit sou dans in paadjies, aanhoudende "halleluja"-uitroepe, profeteer 

en op 'n ongeordende wyse in tale spreek noodwendig as uitspattige vertoon beoordeel moet 

word. By sommige geleenthede in 'n spesifieke liturgiese atmosfeer sou selfs die opsteek van 

hande onvanpas wees. 

2.2.2 WEDERKERIGHEID 

Alhoewel die ontstaan van die verbond eensydig is, met God wat die inisiatief neem op grond 

van sy uitverkiesende genade, is die bestaan van die verbond tweeledig met 'n dialogiese 

karakter tussen die Here en sy volk. Die dinamiese gebeure in die erediens toon dit met die 

Woord (die ampsdraer as mondstuk) en 'n wederwoord (die volk wat antwoord met gebede en 

lofliedere). Hierdie wederkerigheid ken geen platvloerse familiariteit nie (Barnard 1985:49). 

Die wederkerige gesprek tussen God en die mens raak ook die wereld wat buite staan: 
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• Die kerkgebou, die mense met hulle liturgiese boeke wat kerk toe gaan, die 

instrumentale musiek, kerksang, prediking, die ampsdraers - alles spreek 'n eie taal wat 

die wereld aanhoor. 

• Daar is 'n belofte vir die wereld in die erediens, 'n uitnodiging vir die verdwaalde mens 

om by die Godsvolk 'n tuiste te vind, en om te kan hoor van 'n huis met baie wonings 

(Joh. 14). Daarom moet die erediens so ingerig en beleef word dat daar inderdaad 'n 

appel na die wereld uitgaan. 

• Die erediens is egter ook 'n openbare verkondiging wat aan die wereld die oordeel 

bekend maak. 

• In die erediens het ons 'n openbare verkondiging wat vir die wereld slegs maar op 'n 

beperkte wyse deur die massamedia oorgedra word. Alhoewel bandopnames en radio

en televisieuitsendings 'n eie bydrae kan !ewer tot die wereld se kennisname van die 

evangelie, het die openbare verkondiging deur massamedia ook sekere tekortkominge, 

ten spyte van die geseende gevolge daarvan. Die gebrek aan persoonlike en pastorate 

bemoeienis en aan daadwerklike deelname aan die viering van die liturgie tree hier na 

. vore (De Klerk 1982:34-35). 

2.2.3 FEESTELIKHEID 

Die erediens moet op 'n feestelike wyse verloop en gevier word; die vreugde van die verlossing 

moet beleefword. Die feesviering op aarde word 'n voorspel van die "ewige fees wat kom" (De 

Klerk 1982:38). Die dag van Christus se verrysenis, "die dag van die Here" genoem, het die 

dag van liturgiese feesviering geword. 

Omdat ons in die pinksterbedeling lewe kan ons hierdie feestelikheid beleef Die Heilige Gees 

het in sy volheid in sy gemeente neergedaal (De Klerk 1982:38). 

"Die Christene se fees is 'n erediens waar hulle hulle aan die invloed 
van die Gees oorgee ... n6g die fees van die wereld, n6g die fees van 
die kerk, kan plaasvind en op dreef kom sender bei"nvloeding of 
inspirasie ... slegs die Gees maak van ons byeenkomste 'n fees" (Muller 
1990:4). 

Die Christelike erediens verkry 'n besondere, feestelike karakter as dit ingerig word rondom die 

hoofgebeure4 van die verlossingshandelinge van die Drie-enige God in Jesus Christus. 
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2.2.4 ORDELIKHEID 

'n Mens voel horn tuis in 'n bepaalde orde; liturgiese vorm en orde is nodig. Die Skrif dui die 

volgende aan: 

• Alles moet ordelik en tot opbou van die gemeente geskied: "God is tog nie 'n God van 

wanorde nie, maar van orde en vrede" (1 Kor. 14:33). 

• As ontmoeting met God het die erediens 'n eie liturgiese styl. Verhewendheid (nie 

hoogdrawendheid nie) moet die platvloerse vermy en moet die kanseltaal, gebede, 

kerklied en kerkmusiek en selfs die kerkgebou kenmerk (De Klerk 1982:42). 

3. HERNUDE BELANGSTELLING IN DIE LITURGIE 

Daar beers vandag hernude, groeiende belangstelling in die liturgie. Dit word veroorsaak deur 

aspekte soos die volgende: 

• die toename in onverskilligheid en buitekerklikheid wat dikwels gewyt word aan 

"versteende liturgiese vorme" 

• 

• 

• 

• 

die gelykmakende ekumeniese strewe 

die revolusionere verset teen bestaande instellings 

die opkoms van die moderne massakommunikasiemedia wat die erediens as uitgedien 

beskou 

die vernuwingspogings wat aan die erediens 'n geheel en al nuwe liturgiese vorm wil 

gee 

• die eerlike pogings wat aangewend word om die erediens met sy liturgiese inhoud in te 

rig na die eise van die Skrif, die tradisie en die moderne mens (De Klerk 1982: 16-17). 

4. ASPEKTE VAN KERKMUSIEK 

4.1 DRIE TIPES KOMMUNIKASIE-SITUASIES 

Daar is drie tipes kommunikasie-situasies binne die kerk: 

• 

• 

• 

Kerugmaties: God kommunikeer met Sy volk 

Koinoniaal: die gemeente kommunikeer onderling met mekaar 

Liturgies: die gemeente kommunikeer met God (Pass 1991: 14) . 
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Deur hierdie drie tipes kommunikasie vervul die kerk sy missie,5 en <lit verskaf ook 'n basis vir 

'n teorie oor kerkmusiek met kerugmatiese, koinoniale en liturgiese kerkliedere. 'n Gebalan

seerde kerkliedstyl is nodig as ons ernstig is dat kerkmusiek effektief moet wees. 

Kerugmatiese musiek is eenrigting (God praat met Sy volk) en word gewoonlik in 'n formele 

opset voorgedra deur 'n solis of 'n gespesialiseerde groep. Hier is die situasie dat die 

gemeentelede luisteraars is. Kerugmatiese musiek moet die luisteraars aangryp. Koinoniale en 

liturgiese musiek is anders in die sin dat daar aktiewe deelname deur die gemeentelede is en 

daarom verskil die kriteria van die vir kerugmatiese musiek. 

Waar kerugmatiese musiek vertikaal is, is koinoniale musiek streng horisontaal - almal kan sing 

en almal kan luister. Koinoniale musiek moet die gemeente opbou en mag daarom nie te 

radikaal of te konserwatief in sty! wees nie. In koinoniale en liturgiese musiek is die ideaal dat 

elkeen in staat moet wees om musikaal deel te neem op 'n aanvaarbare vlak. 

Liturgiese musiek is ook eenriging, maar nou spreek die sanger(s) direk tot God - vandaar die 

ontstaan van "ek-liedere". Die eenvoud en musikaliteit van hierdie liedere is essensieel as ons 

die heilige gebied betree. 

4.2 MUSIEK GEE BETEKENIS AAN AKTIWITEIT 

Musiek het in die algemeen 'n ondersteunende rol binne 'n kultuur in die sin dat dit betekenis 

aan 'n aktiwiteit gee. So gee die musiek in die erediens betekenis aan daardie spesifieke 

aktiwiteit of handeling (byvoorbeeld die verkondiging van die Woord, gebed, lofsang, bely

denis) en versterk dit die betekenis van die woorde. Viljoen (1992:4) beskryf <lit so: 

"Wat is die funksie van musiek binne 'n kultuur? Dit is 'n ondersteuning 
van daardie kultuur se waardesisteem ... 'n Uni eke musikale styl gee 
identiteit aan die hele kultuur . . . Musiek word verder gebruik om 'n 
gemeenskap se belangrikste aktiwiteite te ondersteun - dit gee 
betekenis aan 'n gebeurtenis - dink aan marsmusiek by 'n skou, of 'n 
byeenkoms by Loftus ... Ons kan dus se dat die prim ere funksie van 
musiek in ons erediens is om . . . die godsdienstige ervaring te 
intensifiseer op 'n manier wat woorde alleen dit nie kan doen nie." 

4.3 MUSIEK IS DINAMIES 

Waar woorde 'n presiese betekenis het, is musiek se betekenis indirek. Omdat musiek so 'n 

dinamiese krag het, kan dit nie neutraal wees nie en daarom verdien dit versigtige bantering -
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dit sal 6f die woorde kleur, 6f die woorde weerspreek. In 'n goeie kerklied sat die musiek en 

woorde mekaar komplementeer en 'n eenheid vorm, sodat die betekenis van die woorde deur 

die musiek versterk word en die boodskap dus beter oorgedra word. "Music as witness", noem 

Johansson (1988:42) dit. 

Plato het al gese dat daar skaars iets in die wereld is wat 'n groter krag oor die menslike hart en 

sedes het as musiek en juis daarom het Calvyn, met sy siening nie gegrond op onkunde of 

antipatie nie, gepleit dat musiek op so 'n manier gereguleer word dat dit "nuttig en op geen 

wyse skandelik sat wees nie" (Van der Walt 1962:31-32). 

4.4 DIE KERKLIED HET HOOFSAAKLIK TWEE OPDRAGTE 

Uit die volgende drie Skrifgedeeltes is dit duidelik dat die kerklied in 'n dienende funksie staan 

met hoofsaaklik twee opdragte: eerstens verkondiging aan die gemeente en tweedens gebed tot 

God (MOiler 1990:42). 

• Efesiers 5: 19-20: "en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike 

liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor 

alles in die Naam van ons Here Jesus Christus." 

• Kolossense 3:16: "Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. 

Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle 

psalms, lofgesange en antler geestelike liedere tot eer van God sing." 

• 1 Korintiers 14:26:: "Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle 

bymekaarkom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te !ewer: 'n psalm, 'n onderwysing, 'n 

openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dan <lat alles tot opbou 

van die gemeente verloop." 

4.5 MUSIEK AS HANDELINGS- EN KOMI\1UNIKASIEVOERTUIG 

Naas die gesproke woord <lien die kerklied as 'n verdere verbale handelingsvoertuig - bepaalde 

liturgiese handelinge word singend uitgevoer (Strydom l 992a: 19). Liturgiese sang dien ook as 

kommunikasievoertuig en daar kan horisontaal6 en vertikaaI7 gekommunikeer word. Hoe jy 

kommunikeer, moet gedikteer word deur wat jy kommunikeer (Johansson 1988:6). Die musiek 

en die boodskap moet verwant wees en nie in konflik met mekaar staan nie. 
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Millier (1990:42) verklaar dat kommunikasie me net op die intellektuele verstaansvlak 

plaasvind nie, maar ook op die ervaringsvlak. Balans tussen intellek en emosie is noodsaaklik 

wanneer daar oor die kerklied gepraat word. Musiek wat emosie ten koste van intellek 

beklemtoon, of ook andersom, word verarm (Olivier 1992:61). 

4.6 DIE BOODSKAP VAN DIE KERKLIED 

Die boodskap van die kerklied is altyd om die eer van die Here te verkondig: 

"Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, 
sing tot eer van die Here, 
almal op aarde! 
Sing tot eer van die Here, 
prys sy Naam, 
verkondig elke dag sy reddingsdade!" (Ps. 96: 1-2) 

Vir Cillie (1993:2) is 'n nuwe lied in Bybelse sin 'n lied wat voortkom uit 'n hart wat vernuwe 

is. Die vernuwing, die vrymaking, kom as gevolg van die genade-werking van God wat deur sy 

Woord en Gees die mens verlos van die bande van die sonde. 

4.7 WAT LITURGIESE SANG Nie IS NIE 

Om die liturgiese sang bloot maar as 'n soort musikale smeermiddel of as 'n psigologiese 

sagmaker te sien wat woorde moet oordra, of as 'n hulpmiddel om die liturgiese gang te laat 

vlot, is om die aard en invloed van musiek heeltemal te onderskat en sy werklike funksie nie te 

verstaan nie (Johansson 1988:42). Dit is opvallend dat in die periodes waarin die erediens in 

verval geraak het, juis hierdie funksies vir die sang toegeeien is (Strydom 1992a: 19). 

4.8 DIE VERSKILLENDE ASPEKTE WAT DEUR DIE KERKLIED GERAAK 
WORD 

Omdat die kerklied soveel aspekte van die mens bernvloed, word hoe eise daaraan gestel. Vir 

Sohnge (1964: 17-19) is daar ses aspekte wat deur die kerklied geraak word: 

• Die sielkundige - waaronder ook die emosionele - aspek kom tot uiting as van die 

inherente krag van musiek gebruik gemaak word. Vir Calvyn kon musiek 6f geestelike 

vreugde beteken 6fydele plesier. Hoewel dit nodig is om die totale mens aan te spreek, 

dus ook sy emosies, kan oordrewe klem maklik op hierdie aspek gele word. 
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• Die kerklied word ook gekenmerk deur die opvoedkundige aspek daarvan. Reeds in die 

tyd van Ambrosius en nog vroeer is die kerklied gebruik om die gemeente te sterk teen 

dwaallering en afvalligheid. So ook kon die suiwer leerstellings van die Protestantse 

geloofverkondig word. 

• Die godsdienstige aspek, die faktor van aanbidding: die kerklied vorm 'n bron van 

besieling as dit die geleentheid skep tot geloofsoorgawe en toewyding aan die 

Almagtige. 

• Die sosiale aspek: tydens die erediens kry die gemeentelede die geleentheid om deur 

middel van die kerklied (byvoorbeeld geloofsbelydenis of lofsang) as 'n hegte eenheid in 

Christus te verbind, en so die geestelike eenheid onderling te versterk. 

• Die sedelike of etiese aspek: die kerklied baan die weg deur ware aanbidding tot 

eerbied vir die Almagtige, tot liefde vir Christus en tot gehoorsaamheid aan die Woord 

van God. 

• Die evangelisasie-aspek: die gereformeerde kerklied is gebonde aan die Woord van 

God; so word die grondslag van die kerklied altyd in die eer van God gesoek. 

4.9 KERKLIEDERE BINNE EN BUITE DIE EREDIENS 

Daar mag nie 'n prinsipiele of normatiewe skeidslyn tussen die kerklied binne en buite die 

erediens opgerig word nie. Daar kan/mag we! 'n funksionele verskil wees (Strydom l 992a: 19). 

Barnard (1985:582) meen dat dit sielkundig en opvoedkundig verkeerd is om allerlei ander 

liedere vir kinders en jongmense te gee wat hulle op kampe en by ander geestelike 

byeenkomste naas die eredienslied kan gebruik. Hulle ontwikkel dan 'n smaak vir hierdie antler 

liedere, ten koste van die waardiger liedere wat in die kerk in die erediens tuishoort. So word 

daar verdeelde trou gekweek. 

Daar is baie teen hierdie argument van Barnard te se. Op kampe is duur instrumente, SOOS 'n 

klavier, al hoe minder beskikbaar. Kitare daarenteen, is nie net deesdae geredelik beskikbaar en 

maklik om te vervoer nie, maar is ook hoogmode onder tieners. Die tipe lied wat saam met die 

kitare gesing kan word, is beslis eerder die informele lied. Verder is die hele atmosfeer van 'n 

kamp, die buitelug en die vrye natuur ook meer informeel. Dikwels is kampe bedoel vir 

interkerklike groepe en kry die Ned.Geref lidmate met ander genootskappe se musiek te doen 
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waar die informele lied dalk 'n oorheersende rol speel. Daar moet egter gewaak word teen die 

afskeep van die tradisionele lied, wat baie effektief onbegeleid gesing kan word. 

Volgens De Villiers (1964:30) is die ryke kerkkultuurskat van ons psalms en gesange ons 

eersgeboortereg en mag ons dit nie vir die pot lensiesop van die oppervlakkige lied verruil nie. 

Hy meen die mens is maar eenmaal so, dat as jy aan horn vrye teuels gee, hy die weg van die 

minste weerstand kies. Wat die gewyde lied betref, is dit om die maklike, ritmiese 

volksliedjie-tipe lied te kies; in hierdie geval is sy aanmerking gemik op Hallelujaliedere. 

W.E.G. Louw het reeds in 1964 gewaarsku dat liedere buite die psalms, 

"met die uiterste strengheid moet waak teen die insluiping van 
minderwaardige woorde en musiek, liedere dus wat s6 duidelik die 
spoor van menslike onvolmaaktheid in hulle dra, dat hulle eerder as tot 
stigting, maklik tot ontstigting en selfs ontwyding van die erediens sou 
kan lei" (Louw 1964:35). 

5. SAMEVATTING 

Die liturgie moet as vertrekpunt dien as daar oor die kerklied besin word - die sing van 'n 

kerklied is immers 'n liturgiese handeling. Die inhoud van die erediens sentreer om God wat tot 

sy gemeente spreek en hieruit volg die gemeente se reaksie deur gebede en gemeentesang. Die 

tradisie en geskiedenis moet deur die handelinge in die liturgiese gebeure in berekening gebring 

word, maar so ook die behoeftes van die moderne mens. Die finale maatstawwe word in die 

openbaring deur die Woord gevind. Wanneer die liturgie in aanmerking geneem word, toon die 

musiek eienskappe soos die afwesigheid van sensasie en sentimentaliteit. 

In die gereformeerde liturgie funksioneer die vier begrippe van "die Skrif alleen", "uit genade 

alleen", "deur die gelo_of alleen" en "aan God alleen die eer" baie sterk. 

Daar mag nie by uitgediende, volksvreemde musiekstyle stilgestaan word nie, maar modegiere 

mag ook nie slaafs nagevolg word nie, omdat dit tot teologiese vervlakking mag lei. Die 

element van nuutheid moet ook teenwoordig wees maar op 'n vroom, ingetoe manier. 

Die basis waarop die liturgiese gesprek tussen die Heilige God en onverdienstelike mense 

plaasvind, is sy verbondsgenade. 
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God self, as sleutel tot die verstaan van die Ou Testamentiese kultus, neem die inisiatief en 

staan in die middelpunt; dus is die kultus teosentries. Israel moes tot God antwoord op 'n 

diensbare en gehoorsame wyse, wat in hulle hele lewe en veral in die kultusdiens gesien kon 

word. Vandag neig eredienste meer antroposentries, met die mens as middelpunt. 

Die ontmoeting van God en Sy volk was altyd 'n ontmoeting tussen ongelykes: die sondige 

volk voor die Heilige God. Die versoening van sondes het 'n baie belangrike plek in die kultus 

ingeneem en alleen deur hierdie versoening kon die volk voor God kom staan. Deur middel van 

sang in die tempeldiens is God verheerlik. Ten minste vyftien verskillende soorte musiek

instrumente is in die Ou Testament gebruik. 

Die Nuwe Testamentiese erediens word deur hoofsaaklik vier begrippe gekenmerk: 

eerbiedigheid, wederkerigheid, feestelikheid en ordelikheid. 

In die twintigste eeu is daar hernude belangstelling in die liturgie, veral as gevolg van die 

toenemende onverskilligheid en buitekerklikheid, die gelykmakende ekumeniese strewe en die 

opkoms van die moderne massakommunikasiemedia, wat die erediens as uitgedien beskou. 

Kerkmusiek speel 'n groot rol in die liturgie en gee besondere betekenis aan die aktiwiteite 

binne die erediens. Die twee hoofopdragte wat die kerklied moet uitvoer, is verkondiging aan 

die gemeente en gebed tot God. Kerkmusiek dien as handelingsvoertuig, deur sekere 

handelinge singend uit te voer, en ook as kommunikasievoertuig, deur met God en ook 

onderling met mekaar te kommunikeer. Die boodskap is altyd die eer van die Here. 

Hoe eise word aan die kerklied gestel, want soveel aspekte word daardeur geraak: die sielkun

dige, opvoedkundige, godsdienstige, sosiale, sedelike en evangelisasieaspek. 

NOT AS 

1 Volgens die Nasionale Woordeboek (De Villiers 1983:273) is kultus openbare verering 

of 'n ritueel vir 'n god (veral in die voor-Christelike tyd). 

2 Instrumentale sowel as vokale musiek het in die Joodse godsdiens en in die sosiale lewe 

in die algemeen 'n belangrike rol gespeel. 1 Kronieke 25: 1 lui: "Dawid en die amptenare 

in beheer het die seuns van Asaf, Heman en Jedutun, vir 'n besondere <liens afgesonder. 

Hulle was mense wat onder begeleiding van liere, harpe en simbale as profete opgetree 
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het." Dawid self was 'n bekwame musikant (1 Sam. 16:15 e.v.; 2 Sa_m. 23:1). Ander 

instrumente wat genoem word, is die siter, Juit, tamboeryn, ramshoring en die 

(silwer)trompet. Laasgenoemde is gebruik om die volk byeen te roep en wanneer 

verder getrek moes word. 

3 Tussen die einde van die Ou Testament en die begin van die Nuwe Testament was daar 

aansienlike ontwikkeling in die formele godsdienstige lewe van die Jode. Daar was nou 

gereelde aanbidding in die plaaslike sinagoge, 'n gebruik wat gespruit het uit die tyd van 

ballingskap toe daar geen tempel was nie (Alexander 1977:96). 

4 Die hoofgebeure waarna hier verwys word, behels die drie siklusse van die liturgiese 

jaar: die Kerssiklus, die Paassiklus en die Pinkstersiklus. Daarby kan ook die 

sakramente, naamlik die doop en nagmaal, gevoeg word. 

5 Die kerk bestaan omdat daar 'n missie is; die kerk is inderdaad die dienaar en 

uitdrukking van die missie, wat voortdurend die aard van die kerk dikteer. Wat is dan 

eintlik hierdie missie? Die gedagte van "missie" val onmiddellik saam met die gedagte 

van "sending". Bybels gesproke vind die missie sy oorsprong en volvoering in die 

Drie-enige God: die Vader "stuur" die Seun en die Seun "stuur" die Heilige Gees (Joh. 

16:7, 20-22). Die koms van die Koninkryk van God is ook identies met die gods

dienstige sendings. Wat uit die een perspektief 'n sending is, is uit die ander perspektief 

'n koms. Die eindresultaat is egter dieselfde: die openbaring van God se bedoeling om 

die verlore mensheid te herstel tot sy posisie in die eindelose lief de wat juis die Vader, 

Seun en Heilige Gees die onoortrefbare en onbeskryflike God maak wat God is (Pass 

1991:14). 

Die kerk, en ook kerkmusiek, vind sy basis in God se wese en aksies. Kerkmusiek moet 

hydra tot die vervulling van die missie van die kerk. Die objek van hierdie missie is die 

wereld. Kerkmusiek moet 'n soortgelyke fokus behou. God se plan is tog dat die kerk 

gebruik moet word vir die bekering van die wereld. Kerkmusiek moet dan voortdurend 

-deel in die taak van die mediasie van die vergifnisboodskap, in woord en in daad (Pass 

1991: 14). 

6 Dit wil se tussen gelowiges onderling. 

7 Tussen God en die mens. 
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« HOOFSTUK 4 » 

MUSIKOLOGIESE VEREISTES VIR DIE KERKLIED 

1. INLEIDING 

Die daarstel van 'n verantwoordelike liturgiese sangpraktyk vir die hede en die toekoms is 'n 

groot uitdaging: 

"Hierdie uitdaging mag nie simplisties ontloop word deur te gryp na 
skynbaar voor die hand liggende oplossings en goedkoop antwoorde 
nie ... altyd mo et die eer van God Drie-enig voorop staan, en die opbou 
van die gemeente en missionere uitreiking na die ongelowiges gedien 
word" (Strydom 1992b:214). 

Net soos die Evangelie, mag musiek nie goedkoop of maklik wees nie - nie in die skepping 

daarvan en ook nie in die waardering daarvan nie. "Let the church scatter the salt of the gospel 

with artistic wholeness and integrity. The message is in the medium" (Johansson 1988:62). 

Omdat die God wat ons aanbid ons Vader is en omdat Hy in die heme/ is, moet ons altyd 

bewus wees van sy heiligheid - Hy is steeds die God voor wie die engele hulle aangesigte 

bedek. Daarom is nie enige lied geskik om tot Hom aangehef te word nie. Strydom (1983: 179) 

stel dit so: 

"Daarom stel ons as gereformeerde kerke bepaalde beginsels, 
gefundeer in die Skrif, waaraan ons kerkliedere moet voldoen. Hierdie 
beginsels word hoofsaaklik bepaal deur ons Bybelse Godsbeskouing en 
ons erediensbeskouing. Al is dit s6 dat al hierdie beginsels nie altyd 
waterdig (eksak-wetenskaplik) toegepas kan word nie - onder andere 
omdat die musikologie geen eksakte1 wetenskap is nie - sal hulle tog 
so konsekwent moontlik aangewend moet word by die keuse van 
geskikte kerkliedere en by die beoordeling van die liedereboek wat 
amptelik in 'n gereformeerde kerkverband gebruik word." 

Die musikologiese norme wat hier gestel gaan word, is kerkmusiekwetenskaplike, 

musiekestetiese, pragmatiese en etiese norme. 

2. KERKMUSIEKWETENSKAPLIKE NORME 

Deur baie eeue van Westerse musiekbeoefening het verskillende norme vir die kerklied uit

gekristalliseer. Deskundiges is nodig om vas te st el of hierdie norme toegepas is voordat 'n lied 
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vir kerkgebruik gekeur word. Daar moet egter gewaak word dat die musikale norme s6 gede

tailleerd voorgeskryf word dat slegs bepaalde liedtipes of kerkliedstyle (byvoorbeeld Geneefse 

psalms of Lutherse korale) uiteindelik kwalifiseer as enigste legitieme kerkliedmelodiee. Verab

solutering is vreemd aan die lewende liturgie (Strydom 1989:7). 

Respektiewelik, maar ook kollektief, is elemente soos die volgende ter sake: melodie, 

harmonie, ritme, tonaliteit, vorm, tempo en metrum. 

2.1 MELODIE 

2.1.1 DIE DOEL VAN DIE MELODIE 

Die doel van die melodie van die kerklied is "om draer te wees van die antwoord van die 

gemeente op die woord van God" (Cilliers 1979:81 ). Nepgen (1964:49-50) noem die melodie 

'n "waardige en troue draer en vertolker van die woordinhoud". Hierdie saak is kompleks in die 

sin dat die melodie geskik moet wees as draer van die kerklied. Uiteraard kan nie enige melodie 

geskik wees vir die kerklied nie, maar om net op grond van die "waardigheid" 'n melodie te 

beoordeel sou grootliks 'n gevoelsuitspraak wees. Daar is egter onduidelikheid oor wat presies 

die melodiese vereistes/maatstawwe is want niemand kon dit nog presies uitspel nie (Cilliers 

1979:82). 

As die gemeente se antwoord op die Woord van God kan die kerklied die draer van 

lofverkondiging, boetedoening of verootmoediging wees. Die eis van doelmatigheid word 

beantwoord deurdat die lied die teksinhoud moet versterk. Die begeleiding van die lied is baie 

nou betrokke by die melodie en moet aan dieselfde vereistes voldoen, anders kan die gevaar 

bestaan dat slegs die melodie die inhoud bevestig en nie die begeleiding nie, of andersom 

(Cilliers 1979:84). Ook hier is dit moeilik om 'n uitspraak te gee, want wat vir die een persoon 

bevestiging van die inhoud is, is nie noodwendig vir 'n ander persoon dieselfde nie. 

Cilliers (1979:84) meen dat wanneer die melodie die inhoud van die lied na wense vergestalt, 

die gevaar uitgesluit word dat die musiek 'n suiwer subjektiewe gevoelsbelewing tot gevolg sal 

he. Hy verklaar dat die grootliks subjektiewe gevoelsbelewing in ons kerk juis nog altyd die 

argument teen die sing van Hallelujaliedere was: 

"S6 'n subjektiewe gevoelsbelewing hou die gevaar in dat die musiek 'n 
sekere gevoel by die gemeente skep ... wat losstaan van die inhoud van 
die lied. Dit het dan 'n gevoelsmatige effek tot gevolg waar die mens in 
die middelpunt geplaas word i.p.v. God ... (dit) beteken nie dat die lied 
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van alle gevoel ontbloot (moet) word nie ... Die gevoel of emosie moet 
beslis sy regmatige plek in die kerklied kry. Dit beteken egter wel dat 
indien die melodie die inhoud van die lied bevestig, die gevoelsbe
lewing op die regte wyse tot uiting kom" (Cilliers 1979:84) 

2.1.2 DUURSAME EIENSKAPPE 

God se bedoeling is dat aardse kreatiwiteit hemelse kreatiwiteit moet weerspieel (Johansson 

1988: 18); daarom mo et 'n kerklied, as aanbiddingsvorm, plegtig en duursaam wees, sodat dit 

nie na 'n paar keer deurgesing is nie. Dit moet die sanger se gedagtes vanaf die aardse dinge 

verplaas na die Here as Persoon wat aanbid word. Aangesien die kerklied niks anders is as 'n 

gesonge gebed nie, is die klem nie op die sanger se behoeftes en gewaarwordinge nie, maar 

eerder op God en wat Hy van die sanger verwag. Die emosie wat deur 'n kerklied uitgedruk 

word, "moet pas by die eenvoud maar ook by die verhewenheid, krag en diepte van die 

Evangelie" (Strydom 1983: 185). 

Dakers (1970:129) waarsku dat daar te veel mense is wat wil hande skud met hulle Skepper 

asof Hy hulle gelyke is. Rosa Nepgen (1964:50) meen dat liedere, hoewel plegtig, ook nie te 

onbereikbaar verhewe en abstrak van gedagte moet wees nie, maar dee) die waarskuwing teen 

'n houding van "Dag, ou Maat!" teenoor die hoe en heilige God. As 'n voorbeeld noem sy 

Psalm 147 se 1944-wysie, Hallelujalied nr. 261 (As vrede my pad deur die wereld verlig) en 

nr. 297 (Tot in die dood wil ons, Heer, U getrou wees). Dit sou ook van toepassing kon wees 

op sommige van die huidige informele liedere. 

Die plasing van die sanger (of komponis) se eie self op die agtergrond sal soetsappigheid en 

sentimentaliteit van die melodie (en harmonie) vermy en die vooropstel van God sal 

oppervlakkigheid uitskakel (Cillie 1948:57). 

'n Goeie melodie is nie noodwendig eenvoudig me; daar moet eerder 'n relatiewe hoe 

moeilikheidsgraad wees, saam met 'n intrinsieke musikaliteit (Human 1990:2). Die melodie 

moet geskik wees om in die teenwoordigheid van die heilige God aangehef te word en moet op 

die siel dieselfde indruk maak as die woorde. 

Die volgende praktiese aspekte kan as riglyne dien: 

• Vermy 'n te wye omvang met toonhoogtes wat te hoog/laag is - bly liewer in die 

middelregister. Nepgen (1964:56) meen die ideale kerkmelodie moet selfs binne 'n 
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omvang van ses tot agt tone musikaal alles kan se wat die mens ooit in gebed aan God 

kan se. 

• Vermy te veel terugkeer na dieselfde toonhoogte(s). 

• Vermy 'n te voorspelbare of te onvoorspelbare melodie. 

• Vermy die misbruik van chromatiek - oor die algemeen moet die melodie diatonies 

wees. 

• Vermy cliches (van ritme, melodie, frases). 

• Vermy uitgerekte melismas, omdat dit die woord sy betekenis laat inboet (Roux 

1985 :243-244). 

• Vermy te lang melodiee. 

• Vermy melodiese wendinge (of harmoniese progressies) wat moeilik haalbaar is vir of 

vreemd op die oor van die deursnee lidmaat val. 

• 

• 

• 

Verkry balans tussen konjunkte/disjunkte beweging . 

Verkry 'n klimakspunt. 2 

Verkry sinvolle melodiese herhalings en sekwense want dit gee eenheid en help om die 

melodie te memoriseer. 

• Verkry 'n melodie wat rigting het en nie doelloos ronddwaal nie. 

Die melodiese progress1es moet pres1es ooreenstem met die deklamasie van woorde. Dit 

beteken dat onbelangrike progressies nie by kernwoorde gebruik word nie en dat kenmerkende 

spronge oftreffende progressies weer nie by onbelangrike woorde en lettergrepe gebruik word 

nie (Kimberger 1982:367). 

Die keuse van die intervalle behoort deur die woordinhoud belnvloed te word. In 'n 

vreugdevolle teks sal opwaartse spronge byvoorbeeld die blydskap intensifiseer (Roux 

1985:243). Die dood en sonde kan weer suksesvol met afwaartse spronge gesimboliseer word. 

Die hele atmosfeer van die kerkgebou, die taal en die musiek wat 'n mens in die kerk hoor, 

moet "die hart verhef en die· gedagtes van die sterflike mense met die vertolking en 

verkondiging van ewige en onveranderlike lewenswaardes verbind" (Nepgen 1964:51). 
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2.2 HARMONIE 

Akkoorde is middele om atmosfeer, kleur en emosionele dryfkrag te skep (Citron 1985:208). 

Majeur- en mineurdrieklanke is stabiel, terwyl onkonvensionele akkoorde (verminderd en 

vergroot) as spanning gelnterpreteer word. Die misbruik van vergrote akkoorde moet vermy 

word; by herhaling van strofes gaan die boeiende effek verlore ( chromatiek in enige stem) en 

raak <lit vervelig. Wanneer chromatiek egter verteenwoordig word in die meer konsonante 

tussendominantakkoorde, kry dit 'n meer doelmatige en betekenisvolle aanwending en nie net 

bloot ter wille van effek of kleur nie (Roux 1985 :251 ). Citron (1985 :209) beskryf vergrote 

akkoorde as "overripe". 

Alhoewel die musiek ondergeskik is aan die teksinhoud, kan dit help om die woorde duideliker 

te stel. So kan tonale harmonie doeltreffend wees in die sin <lat die harmoniese wending van die 

dalende kwintsirkel 'n vorentoe stuwende effek het en die kwartsirkel 'n ruseffek. Dit bring 

noodwendig ook mee <lat die plagale kadens van IV-I 'n groter ruseffek het as die volmaakte 

kadens van V-I. Indien 'n uitroepteken en 'n vraagteken aan die einde van die literere sin 

musikaal uitgebeeld moet word, kan dit gedoen word deur die sopraanstem op die terts of die 

kwint, in plaas van op die tonikanoot, te laat eindig; dit gee die effek van die opgaande 

stemtoon (Roux 1985:249). 

Harmonie kan nie net verskillende grade van finaliteit daarstel nie, maar kan ook die rigting

effek van die musiek verhoog. So ook kan belangrike woorde of sinsnedes deur die harmonie 

ge'intensifiseer word en moet die musikale waardes dus met die taalaksent of taalbetekenis 

ooreenstem (Roux 1985: 250-251 ). Vir die grootste deel van die lied moet die harmonie deur 

eenvoud gekenmerk word en 'n oormatige gebruik van dissonante akkoorde vermy word. 

In sy Matteiispassie het J.S. Bach die akkoorde soos volg aangepas: hy gebruik primere 

akkoorde vir begrippe soos God, geluk en vreugde; konsonante sekondere akkoorde wanneer 

op die mens of die aarde van toepassing en dissonante sekondere akkoorde vir begrippe soos 

satan, sonde en verdorwenheid (Roux 1985:250). 

Om goeie harmonie te verseker moet die basiese harmoniereels nagekom word, byvoorbeeld: 

parallelle of bedekte oktawe en kwinte moet vermy word, tweede omkeringakkoorde mag nie 

selfstandig gebruik word nie maar slegs in die vier erkende gevalle ( deurgaande, kadensiele, 

arpeggio en hulp-tweede omkerings), verdubbeling moet korrek aangewend word, die leitoon 
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moet na die tonika styg (behalwe in 'n dalende Jeitoonpassasie of waar dit in 'n binnestem deur 

die tonika voorafgegaan word en dan na die dominant mag daal), die grondnoot en die terts 

van 'n akkoord mag nooit ontbreek nie en die stemme mag nie oorvleuel nie. Dieselfde 

harmonie moet liefs nie oor die maatstreep gebruik word nie. 

2.3 RITME 

Ritme draai om die begrip beat, tempo, polsslag en metrum (Citron 1985 :259). In 'n kerklied 

moet die ritme waardigheid, maar nie swaarmoedigheid nie, openbaar. 

Die volgende is riglyne vir bevredigende ritme: 

• In 'n kerklied is ritmiese patrone eerder eenvoudig - dit herhaal binne perke. 

• Variasie binne die herhaling van die frase is ook goed, en vorm 'n kontrasmoment. 

• Isoritmiese liedere is vandag onbevredigend - dit word as meganies en vervelig beskou. 

• Sinkopasie was nie onbekend in die sestiende eeu nie, maar dit moet oordeelkundig 

gebruik word. Human (1990:18) verwys na onoordeelkundige sinkopasie as "onkon

vensioneel" en "goedkoop". Wanneer sinkopasie egter sinvol geintegreer word in die 

melodiese geheel, kan dit 'n effektiewe uitdrukkingsmiddel wees. 

• Verandering van tydmaat kan verwarrend wees wanneer dit nie baie vloeiend aange

wend word nie. Die huidige Psalm- en Gesangbundel het egter talle voorbeelde waar 

verandering van tydmaat wel baie suksesvol aangewend is, byvoorbeeld Gesang 61. 

• Drieslagmaat het dikwels 'n wiegende en romantiese effek (Muirhead 1982:47), soos 

ook saamgestelde tyd, byvoorbeeld 6/8-tyd. Twee- of vierslagmaat is meer algemeen 

in 'n kerklied. 

• 'n Ritmiese verskeidenheid is nodig, met inagneming van die natuurlike vloei van die 

taalgebruik (Roux 1985:228). Die ritmisering sal deur die betekenisdraende lettergrepe 

en woorde, of die skandering van die teks bepaal word (Roux 1985 :243). 

2.4 TONALITEIT 

'n Geskikte toonsoortkarakter is baie belangrik vir 'n getroue weergawe van die teksboodskap. 

Die modeme kerklied word hoofsaaklik in die majeurtoonsoort getoonset en in mindere mate 

in die mineur. Die pentatoniese en modale toonaarde het eintlik in onbruik verval. Lied nr. 17 
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in Sing onder Mekaar (God van yster en beton), wat baie gewild in gemeentes is, is egter tog 

op die pentatoniese toonleer geskryf, maar diatonies geharmoniseer. Daar kan algemeen 

aanvaar word dat die majeurtoonsoort besonder geskik is vir vrolike en ekstroverte melodiee 

(lofliedere ), terwyl die mineurmodus verkieslik gebruik word waar teerheid, treurigheid, wan

hoop en melankolie uitgedruk moet word (klaagliedere). 

Modulasie is 'n middel waarmee verskeidenheid op die gebied van tonaliteit bewerkstellig kan 

word. Dit verskaf nie alleen 'n element van afwisseling nie, maar ook van eenheid, as die balans 

van die toonsoorte tot voordeel en ondersteuning van die hooftonaliteit gebruik word (Piston 

1987:213). 

2.5 VORM 

'n Beginsel van die Skepping is ordelikheid, of vorm, ingeweef in die algehele struktuur. Dit is 

'n basiese beginsel wat in alle skeppinge gevind kan word en wat 'n vereiste vir artistieke 

vatbaarheid is (Johansson 1988: 10). 

Wat die vorm of struktuur van die kerklied betref, het die Ned.Geref Kerk nog altyd die 

strofiese vorm gebruik, waar elke vers op dieselfde wysie gesing word. Die aantal strofes van 

die liedere moet sodanig daar uitsien dat dit moontlik sal wees om die lied in sy geheel te sing, 

want dan kom die boodskap van die lied tot sy reg (Barnard 1985 :592). Strofiese liedere leer 

ook makliker aan, as alle verse op dieselfde wysie gesing word. 

Ongelukkig is <lit nie moontlik om die woordbetekenis van alle strofes in al die fyn beson

derhede deur die melodie weer te gee nie, aangesien die strofiese vorm beteken <lat alle verse, 

ongeag die verskillende gedagtes van elke aparte vers, op dieselfde wysie gesing word. Dit is 

egter tog belangrik <lat die komponis (en die teksskrywer) sover moontlik ooreenstemmende 

gedagtegange ofbegrippe op dieselfde punte in die verskillende strofes moet gebruik, sodat die 

herhalende melodie sover moontlik steeds die woordinhoud effektief kan weergee (Roux 

1985:244). 

Orreliste kan bier musikaal vergoed deur tussen die onderskeie strofes registrasie volgens die 

woordinhoud te wissel. Wanneer drie of meer strofes van 'n lied gesing word, is dit ook wens

lik dat die harmonisasie versigtig afgewissel word om eentonigheid te vermy. Geen soetsappige 

of goedkoop harmonisasie mag egter gebruik word nie (SAKOV-bestuur 1991:23-24). 
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Cbarismatiese Iiedere maak baie gebruik van die deurgekomponeerde vori:n. Dit word veral 

gebruik vir prosatekste soos die wat letterlik uit die Bybel geneem word (Muirhead 1982: 171 ). 

2.6 TEMPO 

Calvyn bet gese dat die kerklied niks anders is nie as 'n gebed wat gesing word. Daarom kan 

die gemeentelied nie as 'n musikale uiting gesien word nie, maar as 'n daad waar die Woord van 

God op die gemeente se Iippe geneem word. Die gemeente is nie 'n koor wat in rriusikale 

waardes geYnteresseerd is nie, maar wil alle aandag op die teks vestig. Die kerkhervorming bet 

ook baie klem daarop gele dat die woorde wat gesing of gepraat word, duidelik verstaanbaar 

moet wees. Met alles wat bier genoem is in gedagte, kan die gevaar bestaan dat met 'n te 

vinnige tempo die woorde van die teks "balfhartig en onnadenkend" gesing word en 'n 

hindernis vorm in die sin dat die grootsbeid van die Iiedere en die teksinhoud, soos Gesang 182 

of Gesang 192, nie tot sy reg kan kom nie (SAKOV-bestuur 1991:23). "Woord en toon moet 

in die erediens 'n plegtige, objektiewe, duidelik boorbare en verstaanbare karakter dra" 

(Erasmus 1982: 11 ). 

Die stemming van die teksboodskap is bepalend vir die tempo van die kerklied. Die metrum en · 

ritme van die musiek is egter ook medebepalers van 'n gepaste tempo vir kerk- Iiedere. Die 

spesifieke woorde waarmee 'n lied uitgedruk word, vereis 'n vinniger of stadiger, meer driftige 

of meer passiewe tempo. Hierdie tempo moet korrek vasgevang word deur die komponis om 

die gedagtes van die teks te bevestig (Kimberger 1982:376). 

Karakterbeskrywings, byvoorbeeld "stadig en mediterend", of i•jubelend" kan aangedui word~ 

As geen tempo-aanduidings gegee word nie, is die metrum en teks bepalend vir die vasstelling 

van tempo. 3/2-tyd sal byvoorbeeld stadiger gesing word as 3/4-tyd, omdat die balfhooteenheid 

van eersgenoemde stadiger is as die kwartnooteenheid van Iaasgenoemde. 

2.7 MEiRUM 

'n Vasgestelde metrum vergemaklik die sing en memoriseer van die lied. Die metrum moet die 

stemming van die teks ondersteun. Halfhootpolsslae word met 'n emstige teks en Stadige 

tempo geassosieer (Kimberger 1982:377, 401), terwyl kwartnootpolsslae, byvoorbeeld 4/4, 'n 

lofliedstemming kan weergee. 
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Die aantal teleenhede in die metriese eenheid word bepaal deur die teksmetrum en teksinhoud. 

Saamgestelde tyd het meer swak poise per maat as enkelvoudige tyd en is dus meer geskik vir 

tekste met meer onbeklemtoonde lettergrepe. 

2.8 DEURDAGTE DENKE 

Die doelstelling van 'n kerklied is nie die daarstelling van 'n hoe kunsskepping nie, maar van 'n 

doelmatige liturgiese lied. Deurdagte denke sal meebring dat subjektiewe oorwegings beperk 

word ten gunste van objektiwiteit in die aanwending van die musikale middele en die voorop

die funksie van die Iiturgiese lied. Alhoewel die lied klaarblyklik 'n tweevoudige karakter het, 

naamlik van Hom tot Wie dit gesing word en deur wie dit aan Hom gebring word, moet die 

aanbieding beslis nie minderwaardig wees nie, maar tog van so 'n aard dat gewone gelowiges 

met verskillende vermoens dit na die beste van hulle onderskeie vermoens kan doen (Roux 

1985:242). 

Die kennis van musiekwetenskaplikes is beslis nodig sodat toegesien kan word dat musikale 

middele, soos hierbo genoem, in <liens van die bepalende teksopbou en woordbetekenis sal 

staan (Roux 1985:243). 

3. MUSIEKESTETIESE NORME 

3.1 DIE BEGRIP "lVIUSIEKESTETIES" 

Hier word begrippe soos stylvolheid, smaakvolheid, afgerondheid en musikale integriteit 

ge"impliseer. Die liturgiese estetika is inderdaad 'n funksionele estetika. Die liedere moet hulle 

funksie sinvol en oortuigend vervul, soos lofuitinge, skuldbelydenis, geloofsbelydenis en aan

bidding. Enigiets wat die moeite werd is, gebed, sang, of wat ookal, verg inspanning en dissi

pline (Dakers 1970: 130). 

Daar is verskillende kunskategoriee en elkeen het sy eie estetika: 

• 

• 

• 

konsertsaalkuns, vir die kenner en liefhebber 

folkloristiese kuns, vir kenners en Ieke; liturgiese kuns val hieronder 

gebruikskuns, soos filmmusiek, advertensiemusiek, ontspanningsmusiek, met sy e1e 

estetiese vereistes 
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• kitsch, dit wil se nabootskuns. Geen definitiewe estetiese norme geld hier nie; die 

massasmaak, populariteit en kommersiele sukses is van belang. Sulke Iiedjies is gou 

deurgesing en !ewer niks blywends of diepgaande nie (Strydom l 992a:2 l-22). 

Omskrywingspunte wat in die liturgiese estetika geld, is byvoorbeeld 

• nugterheid teenoor oordrewe emosionaliteit 

• egtheid teenoor opgesmuktheid 

• kreatiwiieit teenoor "nuwighede" 

• individualiteit teenoor kwantiteit 

• realiteit teenoor romantisisme 

• opoffering teenoor onmiddellike bevrediging 

• beskeidenheid teenoor sensasie 

• geestelike vreugde teenoor vermaak 

• aanmoediging van die beste teenoor middelmatigheid (Johansson 1988:55). 

Die woordinhoud moet op sigself aan aanvaarde poetiese en taalkundige vereistes voldoen. 

Daar mag dus nie van minderwaardige en sentimentele tekste gebruik gemaak word nie, omdat 

dit nie voldoende uitdrukking kan hied aan die gelowige se geloofsbelewenisse nie. Op sy beurt 

moet die melodie eweneens van hoogstaande musikale gehalte wees, om ook die musikale taal 

van die gelowige te praat. "'n Hoogstaande teks vra immers vir 'n hoogstaande, waardige 

melodie" (Muller 1990:43). 

Sommige gemeentes se begrip en waardering vir die estetiese sal op 'n hoer vlak le as die van 

ander gemeentes. Die estetiese verwagtinge het ook te doen met die soort erediens: vergelyk 'n 

Pinksterbiduur met Nagmaal. Elke erediens vervul sy eie funksie en wek gevolglik sy eie 

estetiese verwagtinge (Human 1990:30-31 ). 

3.2 KOGNITIEWE, AFFEKTIEWE EN GEESTELIKE VERWAGTINGE VAN 
DIE GEMEENTE 

'n Geloofslewe betrek die mens se totale wese - intellek en emosie. Esteties moet die kerklied 

aan al die verwagtinge van die gemeentelede voldoen: kognitief, affektief en geestelik. 
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3.2.1 KOGNITIEWE VERWAGTINGE 

Wat die kognitiewe verwagtinge betref, dien die kerklied as een van die onderrigmiddele in die 

kerk. 

• 1 Korintiers 14:15 lees: "Hoe moet dit dan wees? So, dat ek met die gees moet bid, 

maar ook met die verstand. Ek moet met die gees die lof van die Here sing, maar ook 

met die verstand" en 

• Kolossense 3:16: "Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. 

Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle 

psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing" (Human 

1990:31-32). 

Nie alleen kan die didaktiese waarde van enige godsdienstige teks grootliks versterk of 

verswak word deur sy musikale inkleding nie, maar die keuse van musiek vir 'n spesifieke 

geleentheid en die wyse waarop dit deur die kerkmusikus aan die gemeente gebied word, is 

beide van aansienlike didaktiese belang (Chiswell 1981: 12). 

3.2.2 AFFEKTIEWE VERWAGTINGE 

Die emosionele respons tot musiek is persoonlik en subjektief en word dikwels be"invloed deur 

vorige assosiasies, wat kan veroorsaak dat mense sender hierdie assosiasies liedere verskillend 

ervaar. Chiswell (1981: 12) meen daar is twee tipes emosies op die affektiewe vlak: 

• 

• 

godsdienstige emosie, wat goed is en spruit uit Christelike geloofsoortuigings 

emosionalisme in die algemeen, wat mag strewe om emosies uit te lok vir 6f die eie 

saak 6f die doel van menslike manipulasie eerder as van Goddelike genade. 

Enige musiekstyl beweeg tussen die pole van emosie en intellek - tussen hart en verstand - en 

daar moet altyd 'n balans tussen die twee pole gevind word. lndien daar beklemtoning van 

emosie ten koste van intellek in die kerklied bestaan, of andersom, beteken dit dat die 

bediening nie plaasvind aan die totale mens, soos dit veronderstel is om te wees nie (Olivier 

1992:61-63). 

3.2.3 GEESTELIKE VERWAGTJNGE 

Hierdie verwagtinge is die belangrikste. Soos in die ander aspekte van aanbidding, het die 

gemeente die verwagting om God ook in die musiek te ontmoet. Kerkmusiek moet dus, net 
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soos gebed, die prediking en die sakramente, 'n genademiddel wees, "a means of grace" 

(Chiswell 1981: 12-13). Vir Paulus moes alles3 tot (geestelike) opbou van die gemeente verloop 

(1 Kor. 14:26). 

Die kerkmusikus, net soos die prediker, is geroepe om horn te beywer vir die geestelike 

voordeel van die gemeente. Hier moet hy dan probeer om in die geestelike effek te onderskei 

tussen die emosionele, estetiese en tegniese respons en moontlike didaktiese ervarings wat die 

gemeente mag he deur sy aanbieding. Hy moet leer om op 'n verantwoordelike wyse te 

onderskei watter emosies geestelik voordelig sal wees in 'n gegewe konteks. Hoe hoer die 

standaard van die musikus, hoe meer effektief sat hierdie gebruik wees. Saam met die prediker 

is die kerkmusikus verantwoordelik om die gemeente van God te voed en die liggaam van 

Christus te bou (Chiswell 1981: 13). 

3.3 VOLKSMUSIEK GESKIK VIR KERKMUSIEK 

Volksmusiek blyk ideaal te wees vir kerkmusiek. Dit is gewoonlik strofies, soms modaal, 

ritmies vry en oorheersend monofonies. Baie volksliedere herinner aan cantus pf anus, die 

kerkmusiek wat histories sterk beinvloed is deur volksmusiek. Die volkslied se grootsheid le 

juis in sy eenvoud. Hierdie tipe musiek is nooit pretensieus, sensasioneel of sentimenteel nie, 

maar eerder aards en heilsaam (Johansson 1988:60). 

Volksmusiek toon unieke kenmerke van kreatiwiteit wat vars en lewenskragtig is. Hierdie mu

siek, as musiek van integriteit, bet die potensiaal om die Christelike boodskap te dra. Volksmu

siek, as musiek van en vir die volk, toon in terme van musiek die uitnodiging vir almal om na 

Christus te kom veel beter as wat gesofistikeerde musiek dit sou doen. Volksmusiek spreek tot 

die gekultiveerde sowel as tot die ongekultiveerde musiekliefhebber (Johansson 1988:60). 

In ons tyd word volksmusiek egter onderwerp aan allerlei tipes manipulasie. Vorme soos folk

musicals, folk-rock en gospel-folk is almal geslepe en onbetroubare vertolkings van die volk

styl. Hulle bet min van die musikale karaktereienskappe van volksmusiek, maar manifesteer 

meer pop-eienskappe. Geoffrey Beaumont se Folk Mass (met onder andere eienskappe soos 

ritme en melodie wat herinner aan die tango en die fox-trot wat in die struktuur van elke 

nommer ingewerk is), kan as die voorganger van die huidige gier vir gewyde kommersiele 

volksmusiek beskou word (Routley 1959: 104-105). 

74 



Kerkrnusiek gaan nie suiwer daarom om "mooi" te wees nie - die kuns mag nie op sigself 'n 

doel wees nie. Hierdie melodie moet nie net in die smaak van die hoogs gespesialiseerde 

musiekwetenskaplikes val nie, maar in die erediens moet musiek "in terme van mense 

beoordeel word en nie mense in terme van musiek nie" (Muller 1990:43). Kerkliedere bestaan 

vir die mense wat die liedere sing, nie vir 'n gehoor nie (Temperley 1979:347). 

3.4 SEKULARISME 

Daar word gewaarsku teen die gevare van "kitskommunikasie", die kontemporere neiging, 

beide in die wereld en in die kerk, wat na alles soek wat maklik en gereed is. Alie aspekte van 

die liturgie, soos die prediking en gebede, moet saam met die musiek stylvol en diepsinnig 

wees, nie net die musiek alleen nie. 

In Suid-Afrikaanse kerke word toenemend 'n tendens van vermaak (veral weens Amerikaanse 

invloed) bespeur. Allerlei nuwighede word in die musiekrepertorium en -styl aangewend, wat 

neig om die fokus vanaf God na die mens en sy wereld te verskuif (Semmelink 1993 :68-69). 

Hierdie verskynsel het 'n geweldige uitwerking op die mens: "Die mens se emosie en 

verbeelding, eerder as sy wil en gewete, word aangespreek, met die gevolg dat hy 'n soort 

gevoelsgodsdiens belewe eerder as die werklikheid van 'n verhouding met God" (Semmelink 

1993 :69). In die proses van 'n te eie verhouding met God kan die twee noodsaaklike 

bestanddele in ons aanbidding, naamlik ontsag en misterie, miskien verlore raak. Kunsmatige 

kameraadskaplikheid, tesame met die baie vertonings wat gemerk word in sekere afdelings van 

sommige kerke vandag, <lien skaars as middel om mense onder valse pretensies kerk toe te lok 

(Dakers 1970: 129-130). Die gereformeerde liturgiese estetika vereenselwig horn nie met 

sekularisties-georienteerde musiek of kontemporere kitsch nie (Strydom l 992a:23). "The 

medium, in terms of pop music, kills the message" (Johansson 1988:55). 

Die populere argument is dat alle musiek aanvaarbaar is om in die kerk gesing te word, so lank 

dit gesing word tot die eer van God; daarom, se hierdie argumentvoerders, kan wereldse 

wysies van gewyde teks voorsien word en is dan geskik om in die erediens gebruik te word. 

Die stawing van hierdie argument is die gebruik van kontrafaktuur wat vryelik gedorende die 

Middeleeue en Renaissance in gebruik was. Volgens Van der Westhuizen (aangehaal deur 

Pienaar 1990:7) het die kerk egter vroeer 'n baie sterk invloed op die samelewing gehad, 

"soveel so dat die lied wat hulle gesing het, as 't ware 'n kerklike baadjie aangehad het". 
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Verder is daar die populere siening dat daar in die vroee eeue geen stilistiese onderskeid tussen 

sekulere en gewyde musiek was nie. Daar kan egter daarop gewys word dat 'n duidelike onder

skeid gemaak is tussen liedere wat geskik is vir kontrafaktuur en liedere wat nie daarvoor 

geskik is nie. Martin Luther het homself baie st erk uitgespreek teen die gebruik van lief des- en 

ander liedere wat handel oor die vleeslike omgang (Ottermann 1992:8). 

Assosiasie speel hier 'n belangrike rol en kan van baie dinge afhang: byvoorbeeld 'n plek (disko, 

kroeg, casino), 'n sekere morele, ideologiese of estetiese omgewing, of 'n estetiese, geestelike 

of emosionele ondervinding. Dit kan van persoon tot persoon verskil, maar dikwels is dit min 

of meer dieselfde in 'n gemeenskap. 

'n Wereldse lied met 'n sterk assosiasie uit die onmiddellike Ieefwereld van immoraliteit en 

klatergoud, byvoorbeeld die temamusiek uit die televisiereeks Dallas, sal net eenvoudig nie 

goed genoeg kan wees vir 'n kerklied nie (Ottermann en Olivier 1992): 
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'n Melodie uit die sekulere wereld kan egter soms aanvaarbaar wees wanneer die musiek wel 

aan die doel beantwoord. As voorbeeld kan Mendelssohn se troumars genoem word. Alhoewel 

hierdie· musiek uit die sekulere milieu kom, koppel ons dit aan geen ander saak as die vol

trekking van die Christelike huwelik nie. Dit is nie bloot 'n "assosiasie met die bruid wat op 

hierdie troumars die kerkgebou binnekom nie. Dit het vir ons die bevestiging geword van die 

vreugde by die wete dat God die mens man en vrou geskape het en hulle as 't ware met Sy 

hand na mekaar toe lei" (Cilliers l 979:S5). Ottermann (1992:79) bevestig dat die troumars vir 

die meerderheid Suid-Afrikaners 'n as~osiasie skep met 'n huweliksbevestiging in die kerk. Teen 

die agtergrond van al die minderwaardige musiek wat deesdae oogluikend toegelaat word, lyk 

die verbanning van hierdie werk met sy hoe artistieke waarde na 'n anomalie. 
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4. PRAGMA TIESE NORME 

Komponiste van die kerklied kan na hulle werk kyk as die produk van geestelike inspirasie, 

maar die geestelike inspirasie is nie die enigste eienskap nie - singbaarheid en memoriseer

baarheid is ook belangrike vereistes. 

Met 'n onsingbare melodie is dit so moeilik om sinvolle klanke voort te bring, dat die inhoud 

van die lied heeltemal by die gemeente verbygaan. As gevolg van so 'n "worsteling" met die 

melodie kom daar weinig van die antwoord op die woord van God tereg (Cilliers 1979:85). 

Die melodie moet s6 gevorm wees dat dit die menslike stem ten beste pas; dit sal dan sonder 

"ooreising of onnatuurlikheid" gesing kan word (Nepgen 1964:50). 

Daar is egter 'n wesentlike gevaar as pragmatiese norme oorskat word: op 'n nalewe wyse 

ondersteun dit 'n wereldsiening waarin die afwesigheid van objektiewe musikale standaarde 

dikwels lei tot afwatering van Bybelse outoriteit. In die soeke na 'n filosofie wat werk, mag 

dalk te min aandag aan die estetiese en musikale kwaliteite geskenk word. Die evangelie word 

dan beroof van sy volle integriteit en krag en manipulerende verkoopstegnieke mag die werk 

van die Gees onderkruip (Johansson 1988:6-7). 

Daar is geen plek in die kerk vir musiek wat maar middelmatig is nie. Kerkmusiek, as 'n 

duidelike uitdrukking van die kerklewe, moet kragtig wees in sy voorbeeld dat die kerk vir 

integriteit, heilsaamheid en kreatiwiteit staan (Johansson 1988:20). 

5. ETIESE NORME 

Strydom (l 992a:24) verklaar dat die kerksangpraktyk inderdaad ook etiese implikasies inhou 

en vrae soos die volgende moet beantwoord word ten opsigte van die keuse van die kerklied: 

• Weerspieel dit die heerlikheid van die Here? (2 Kor. 3:18: "Ons alma! weerspieel die 

heerlikheid van die Here.") 

• Is dit 'n verantwoordelike omgang met ons kultuuropdrag? Of is dit massakultuur wat 

sukses-georienteerd is? Kerkmusiek moet in die wereld wees, maar nie van die wereld 

me. 

• Word die Christelike liefde beoefen en word alma! in die gemeente geestelik gebou? Of 

word daar toegegee aan massadruk met oppervlakkige bevrediging? 
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• Is die twee nodi.ge hestanddele van aanhidding, naamlik ontsag en misterie, 

teenwoordig? (Dakers 1970: 129-130) God staan sentraal en nie die mens nie. 

• Integriteit is haie helangrik vir 'n Christen. Sy motiewe moet suiwer wees. Oordrewe 

emosionele liedere vernietig integriteit en maak daarvan niks meer as vermaak nie 

(Olivier 1992:62). 

• Die verantwoordelikheid van dissipelskap moet nagekom word. Soms is daar opof

ferings. Spreek die musiek van 'n konsekwent Christelike liturgiese kultuur

heoefening? (Hehr. 11:26 en Hehr. 13:12-14) 

Dit is dus duidelik dat die Christelike liefde, die "egte, Bybelse liefde, wat dissipline behels, wat 

die werklike heil van die naaste soek", 'n helangrike aspek van die liturgiese sangpraktyk is -

hierdie Christelike liefde mag nie verwar word "met slap, humanistiese toegeeflikheid, die weg 

van die minste weerstand, die swig voor die massasmaak nie. Dit is verantwoordelike liefde" 

(Strydom 1992b:214). 

6. DIE TEKSINHOUD VAN DIE LIED 

Die woordinhoud wat saam met 'n kerklied gebruik word, is van die uiterste helang: dit moet 

altyd Skriftuurlik korrek wees en volgens die belydenisskrifte van die kerk (Muller 1990:43). 

Die woorde is daar om spesifieke gedagtes van die evangelie mee uit te druk en moet daarom 

hoogs relevant wees (Johansson 1988:42). 

1 Korintiers 14:15 Jui: "Hoe moet dit dan wees? ... Ek moet met die gees die Iofvan die Here 

sing, maar ook met die verstand." Met die "gees" en "verstand" word gelmpliseer dat die 

kerklied 'n boodskap behoort te he wat verstaan en verkondig moet word (Human 1990:33). 

Die teks dra die hoodskap terwyl die melodie die teks ondersteun en versterk (Barnard 

1985:585). 

Skrywers behoort daarna te streef om van algemene spreektaal in die kerkliedteks gehruik te 

maak - die gemeentelid moet bekend wees met die uitdrukkingsidioom. Argalsmes en woorde 

wat min gebruik word, moet vermy word, hyvoorheeld "milde groen" en "swakke skrede" 

(Ps. 23), "helder waterheke" (Ps. 42) en "hlye galme" (Ps. 146). Net so ook moet sentimentele 

woorde vermy word. Gemeentelede verkies 'n eenvoudige taal, waar poetiese taal suhtiel met 

eenvoud gekomhineer is. Dit moet vir die leser verstaanhaar wees, maar ook ruimte laat vir 

oordenking. Daar hestaan egter die gevaar dat die eenvoud oorbeklemtoon kan word. 
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'n Saak van primere belang vir die digter of teksskrywer van die liturgiese lied is die deurdagte 

idiomatiese gebruik van die volkstaal op 'n eenvoudige wyse in ooreenstemming met die gram

matikale vereistes en betekenisdraende elemente van die teks (Roux 1985: 213). Wanneer daar 

gerym word, le die rym 'n beperking op die digter se woordkeuse. T. T. Cloete (1992:26) meen 

egter dat die rym ook 'n "bevleugeling" en nie net 'n beperking vir die digter kan wees nie. 

7. DIE WOORD-TOONVERHOUDING 

Vir Calvyn het musiek uit twee dele bestaan, naamlik die teks en die melodie. Alhoewel die 

melodie ondergeskik is aan die teks, konsentreer dit die teks en staan die melodie in 'n dienende 

funksie tot die teks, met die duidelike doel om die woordbegrip te bevorder (Van der Walt 

1962:32). Strydom (1983:184) noem dit die "tregter om die wyn van die Woord in die hart in 

te giet." In melismatiese sang, waar meer as een noot per Jettergreep gesing word, asook in 

polifoniese sang waar stemme gelyk sing, elkeen met sy eie onafhanklike melodie, is dit moeilik 

om hierdie doel te bereik. 

Melodiese hoogtepunte en laagtepunte hang ook met die woordinhoud saam. So behoort die 

belangrikste woorde van die sin asook die belangrikste frases van die vers ooreen te stem met 

die melodiese klimaks - klimakspunte word dus in ooreenstemming met die betekenisvolste 

woord van die literere sin verkry (Roux 1985:244). 

Die teks en musiek moet mekaar komplementeer sodat hulle 'n hegte eenheid vorm; hulle moet 

as 't ware in 'n "huweliksverhouding" tot mekaar staan. Hierdie eenheid moet nie net realiseer 

ten opsigte van die algemene atmosfeer of strekking nie, maar ook wat fyner detail betref soos 

melodiese struktuur, ritme van woord en musiek, frasering en harmonisering (Strydom 

1989:7). Die musiek mag nie vreemd tot die teks wees nie, soos wanneer 'n tere liefdeslied met 

marsmusiek getoonset sou word. Elke musikale medium se iets, met ander woorde die musiek

styl self dra ook 'n boodskap oor (Semmelink 1993: 145). Die medium is dus nie neutraal nie. 

Die literere punktuasie moet in al die verskillende verse onveranderd bly, omdat die musiek in 

ooreenstemming met die woordinhoud van die eerste vers, deur middel van voltooide en 

onvoltooide kadense oomblikke van finaliteit en verposing verkry. So moet daar ook ten 

opsigte van teks en melodie ooreenstemming wees met betrekking tot manlike en vroulike 

frase-eindes (Roux 1985 :244). 
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Om in jou moedertaal te sing hied die voordeel dat die woordbetekenis begryplik is. Die 

komponis moet ook tot die kem van die teksbetekenis deurdring. Hoe beter die 

woord-toonverhouding is, hoe minder tyd- of stylgebonde kan die musikale opset van 'n 

liturgiese lied wees (Roux 1985 :3 06). 

Ten opsigte van vertalings was Luther daarvan bewus dat daar oordeelkundig te werk gegaan 

moet word, veral met aksentuasie as betekenisdraende element (Roux 1985 :87). 'n Goeie 

melodie, afkomstig van die oorspronklike vorm van 'n liturgiese lied wat in 'n spesifieke taal 

vertaal word, sal nie noodwendig ook 'n suksesvolle liturgiese lied in die ander taal wees nie 

(Roux 1985 :213). So is daar baie psalms wat uit Frans in Afrikaans vertaal is, maar nie 'n 

effektiewe liturgiese lied is nie, omdat die woordaksente nie inpas by die melodiee nie (Olivier 

1992:58). Daarom word sulke liedere selde indien ooit in die erediens gesing, byvoorbeeld 

Psalm 113. Die woord-toonverhouding stel voorskrifte aan die digter wat nie in die gewone 

digkuns bestaan nie (Cloete 1992:27). Dit is natuurlik veral waar wanneer die musiek eerste 

geskryf is en die teks daarvolgens geskryf moet word, byvoorbeeld in 'n vertaling of in 'n 

hersiene weergawe van die teks. 

8. GEMEENTESANG 

8.1 BEGELEIDING 

Die doel van die begeleiding van die kerklied is hoofsaaklik om die gemeente te ondersteun in 

hulle antwoord op die Woord van God. Die begeleiding en instrumente wat gebruik word, 

moet ondergeskik wees aan die inhoud van die lied wat gesing word en daarom mag die 

betrokke musiekinstrument nie die gemeentesang oorheers nie, maar dit sinvol lei (Cilliers 

1979:77-78). 

Bo en behalwe die eis dat die begeleier(s) musikaal en tegnies vaardig moet wees, moet die 

persone ook goed op hoogte wees van die inhoud van elke betrokke lied, byvoorbeeld lof-, 

dank-, boete-, vermanings-, toewydings-, vertrouens- en verkondigingsliedere en -gebede 

(Kruger 1992:48). Dit sou byvoorbeeld nie sinvol wees om 'n loflied aan God boetedoenend of 

trekkerig te speel nie, of 'n antwoord waarin daar verootmoediging te bespeur is, lof

verkondigend nie. lndien dit sou gebeur, is die begeleiding sekerlik nie meer doelmatig en 

funksioneel nie (Cilliers 1979:78). 
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Met die inleiding van die lied wat gesing gaan word, word die tempo en ritmiese pols aangedui 

en word die toonhoogte en tonaliteit gevestig (Halter & Schalk 1978: 194). 

Die bepaalde atmosfeer van die erediens moet deur die musiek (sang en begeleiding) bevestig 

word en aansluit by die Skriflesing, prediking en geleentheid. Omdat so 'n gewyde atmosfeer 

nie sender gevoel kan wees nie, 

"is die begeleiding dan betrokke by 'n sekere gevoelselement, hetsy in 
die bevestiging van die atmosfeer van die erediens in die voorspel, of in 
die bevestiging van die atmosfeer van elke betrokke lied wat die 
gemeente tydens die erediens sing. Dit is belangrik dat daarop gewys 
word dat dit nie die gevoel van die begeleier is wat hierdie atmosfeer 
bepaal nie, maar wel die prediking, Skriflesing en die inhoud van elke 
lied - dus weer ondergeskik en nie oorheersend nie" (Cilliers 1979:79). 

8.2 ANDER INSTRUMENTE BEHALWE DIE ORREL 

Aangesien die instrument( e) ten nouste verbonde is aan die begeleiding, geld dieselfde vereiste 

as vir die orrel, naamlik dat dit die gemeente moet ondersteun en dien in hulle antwoord op die 

woord van God. 'n Verdere maatstaf of sodanige instrument geskik is al dan nie, is of die 

instrument pas in die besondere kulturele milieu waar dit gebruik word. Alhoewel die pyporrel 

jare lank die enigste instrument in ons erediens was, is dit beslis nie onbybels om ander 

instrumente te oorweeg nie. Die verskillende musiekinstrumente moet dan aan die doelmatig

heid en kulturele gevoelswaarde gemeet word. 

Instrumente moet egter altyd liturgies ingeklee word en mag nooit net ter wille van artistieke 

voordrag of dalk vermaaklikheidswaarde 'n plek in die erediens vind nie: dit moet altyd in <liens 

van die Woord staan en die kommunikasie tussen God en sy gemeente bevorder (Muller 

1990:38). 

Aangesien tieners skynbaar sterker deur 'n kitaar as deur die orrel aangespreek word, moet 

hulle ook in hierdie verband tegemoet gekom word. Die gevoelens van die ouer lidmate wat 

dalk daarteen mag wees, moet egter ook in aanmerking geneem word. Benewens die vereiste 

dat die kitaar goed bespeel moet word, moet diskresie ook aan die dag gele word oor die 

geleentheid en die spesifieke liedere. Alie liedere kan beslis nie op hierdie wyse begelei word 

nie (Muller 1990: 19). Bundels met informele geestelike musiek word deesdae met die 

kitaardrukke gepubliseer, soos ook die Jeugsangbundel en Jeugsangbundel 2. 
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Cilliers (1979:81) meen dat die trompet nie alleen aan die maatstawwe beantwoord nie, maar 

dat dit sinvol kan wees om dit van tyd tot tyd te gebruik. Wanneer 'n orkes vir die begeleiding 

gebruik word, moet die spelers gereeld saam oefen, die instrumente moet deeglik ingestem 

wees en daar moet gesorg word dat daar 'n goeie balans is ten opsigte van melodie- en . 
harmonie-instrumente (Kruger 1992:49). 

Dit is egter nodig om te se dat die orrel4 besonder geskik vir die erediens is en nie maklik deur 

enige ander instrument vir erediensdoeleindes oortrefkan word nie. Buiten die feit dat die orrel 

baie ondersteunend in gemeentesang kan wees, kan dit ook op 'n besondere wyse, deur middel 

van sy besondere klankkleure, die karakter van 'n spesifieke lied tot sy reg laat kom. 'n Groot 

repertorium orrelwerke is beskikbaar wat suksesvol in die erediens aangewend kan word, 

byvoorbeeld koraalvoorspele, nie alleen deur die ou meesters soos Buxtehude, Bach en 

Walther nie, maar ook deur Suid-Afrikaanse komponiste in die vyf bundels van Liturgiese 

Orrelmusiek. Die volume en klankverskeidenheid van die orrel maak dit ook 'n meer praktiese 

instrument bo byvoorbeeld die kitaar (Muller 1990:38-39). 

8.3 DIE ORRELIS 

Die musikus wat geroep is tot 'n liturgiese musiekbediening bet 'n baie bevredigende roeping 

voor horn in die sin dat daar gewerk word met ewigheidsbetekenis. Die orrelis bet te doen met 

veel meer as net musiek. 

Om kerkorrelis te wees en die daarmee gepaardgaande begeleier van kerksang van honderde 

mense vereis deeglike opleiding. Die orrelis kan eers werklik 'n betekenisvolle bydrae lewer 

wanneer hy horn deel voel van die gemeente. Bo en behalwe die kennis van en vaardigheid in 

orrelspel, moet die orrelis bekend wees met die sangpraktyk van die kerk, kennis he van die 

liturgie, sowel as kennis van die aard en geskiedenis van die kerklied (Golden 1979: 106). 

Die dienende taak van die orrelis plaas 'n enorme verantwoordelikheid op horn: 

"Dit beteken dus nadruklik dat die taak van die orrelis in die erediens 
ver bokant sy agtergrond as musikus uitgaan! Dit le daarom op horn 'n 
enorme verantwoordelikheid, dit verhef horn tot priester en dit bring 
horn gelowig op sy kniee as dienaar van God. Hy mag deel he aan die 
lof van en tot die Allerhoogste, deur die aardse liggaam van Jesus 
Christus - die kerk - en dit le tegerlykertyd op horn die verantwoorde
likheid om die gebed van die gemeente van Christus nie te versteur nie" 
(Erasmus 1982:6). 
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Die wyse waarop die orrelis in die erediens funksioneer, word bepaal deur die vereistes van die 

liturgiese aksie. Dit is nie die orrelis se taak om te vermaak of om stil oomblikke met musiek te 

vul nie. Die belangrikste funksie van die liturgiese orrelis is om die gemeente te lei in die sing 

van die kerklied. 'n Verdere taak is om liturgiese musiek te verskaf, byvoorbeeld tydens die 

kollekte. Hier sou dit baie betekenisvol wees indien musiek gespeel sou word wat gebaseer is 

op die kerkliedere wat tydens die erediens gesing is - ten minste moet die gees van die 

spesifieke viering gereflekteer word. Die erediens is nie die plek vir flambojante, self

gesentreerde spel nie (Halter & Schalk 1978:23-24). 

Die orrelis, in sy taak as musiekbediener en -opvoeder van die gemeente, moet bewus wees dat 

"waardering" van iets en "hou van" iets twee verskillende dinge is. Hy moet beklemtoon dat 

om iets te waardeer belangriker is as om daarvan te hou. 'n Kerkmusiekprogram mag nooit 

opgestel word met slegs die doel om daarvan te hou nie. Johansson (1988:86) beweer dat die 

emosionele eienskappe betrokke by iets waarvan gehou word, wel sal verskyn in die 

groeiproses van waardering: 

"Yet as mastery develops in the growth process of valuing that which is 
'known' to be good, he can rest assured that the 'affective' or emotional 
state characteristic of liking will ultimately appear." 

Die orrelis speel 'n belangrike rol in die erediens: hy kan gekritiseer word weens swakbeplande 

en ongeYnspireerde spel, of waardering ontvang omdat die gemeente opgehef kan word tot 

effektiewe deelname. Die orrelis moet verkieslik gelowig wees, aangesien hy nie slegs 'n 

"musiekmaker" is nie, maar 'n geestelike invloed op die gemeente uitoefen. Die musiek voor 

die <liens het byvoorbeeld 'n diepgaande effek op die gees van die luisteraar (Muirhead 1982:4). 

Die orrelis, as die belangrikste musiekbediener van die gemeente, beYnvloed die gemeentesang 

direk. As sy beste maar slegs middelmatig is, sal dit die beste word wat die gemeente ken. 

Hierdie probleem kring uit na vele ander gebiede, insluitende die spesifieke musiekstyl, die 

moeilikheidsgraad van die musiek (kompleksiteit is nie noodwendig goed en eenvoud nie 

noodwendig sleg nie), spesifieke komponiste, 'n houding teenoor kerkpop, of wat ookal. Van 

belang is hier dat as die orrelis die gemeente vra om hulle beste te doen, hy altyd hulle 

natuurlike vermoens, opvoedingspeil en tot 'n mate hulle kulturele omgewing in aanmerking. 

moet neem. Om meer te vra as wat hulle kan gee, is om te veel te vra, maar om te min te vra, is 

Bybels laakbaar (Johansson 1988:82). 
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9. SLOT 

Opoffering is 'n basiese eienskap van die evangelie (Johansson 1988:43-44). Dit verskyn / 

dwarsdeur die Bybel en word ook vergestalt in die feit dat God sy enigste Seun gestuur het om 

vir ons sondes te sterf So kan ons nie daarvan ontkom om God se belange te dien nie - nie op 

die basis van wat ons alles daaruit kan kry nie, maar op die basis van wat ons het om 

opofferend aan te bied. Christus se verlossingsdood plaas 'n verantwoordelikheid op Sy kinders 

om Hom alles te gee wat ons het en is - en met vreugde. 

Die evangelie vereis die hoogste standaard van lewe, byvoorbeeld dat ons ons vyande moet 

liefhe en dat ons goed moet doen aan diegene wat ons vervolg. Integriteit is vir die Christen 

alles en sy motiewe is belangrik. Die evangelie se weg is nie 'n weg van sensasie nie, en wat ons 

ookal vir die koninkryk bereik, is nie vir die eer van mense nie. So ook is kortstondigheid nie 'n 

eienskap van die evangelie nie (Johansson 1988:44-45). 

10. SAMEVATTING 

Nie enige lied is goed genoeg om tot God, voor wie die engele hulle aangesigte bedek, 

aangehef te word nie. Die gereformeerde kerke het bepaalde beginsels, gefundeer in die Skrif, 

waaraan kerkliedere moet voldoen. Omdat musikologie nie 'n eksakte wetenskap is nie, is die 

beginsels nie altyd waterdig nie. 

Kerkmusiek kan gemeet word aan kerkmusiekwetenskaplike, musiekestetiese, pragmatiese en 

etiese norme. Deskundiges is nodig om vas te stel of die norme toegepas is voordat liedere vir 

kerkgebruik gekeur word. 

Verskeie kerkmusiekwetenskaplike norme het deur die eeue uitgekristalliseer. Die melodie, as 

draer en vertolker van die teks, moet plegtig en duursaam wees. Die plasing van die sanger of 

komponis se eie self op die agtergrond sal sentimentaliteit en oppervlakkigheid uitskakel. 

Konsonante drieklanke (majeur en mineur) is stabiele akkoorde, terwyl dissonante drieklanke 

(verminderd en vergroot) as spanning ervaar word. Harmonie is dus 'n middel om atmosfeer, 

kleur en emosionele dryfkrag te skep. 

Ritmiese beweging in 'n kerklied moet waardig ~ees, maar nie swaarmoedig nie. Sinkopasie 

moet spaarsaam en sinvol gebruik word. Die mineurtonaliteit druk emosies soos swaarmoedig

heid en wanhoop uit, terwyl die majeurtonaliteit geskik is vir lofuitinge. 
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Die Ned.Geref Kerk maak hoofsaaklik van strofiese liedere gebruik, waar elke vers op die

selfde wysie gesing word. Die stemming van die teksboodskap bepaal die tempo van die lied. 

Ten opsigte van musiekestetiese norme speel musikale integriteit 'n baie belangrike rol. Dit gee 

voorkeur aan nugterheid bo oordrewe emosionaliteit, kreatiwiteit bo nuwighede, opoffering bo 

onmiddellike bevrediging en geestelike vreugde bo vermaak. 'n Geslaagde kerklied sal aan die 

kognitiewe, affektiewe en geestelike verwagtinge van die gemeente voldoen. Volksmusiek, as 

musiek van en vir die volk, blyk ideaal te wees vir kerkmusiek. 

Wat die pragmatiese norme betref, moet singbaarheid en memoriseerbaarheid belangrike 

vereistes wees, maar dit mag nie oorskat word en op die wyse tot afwatering van Bybelse 

gesag lei nie. 

Ten opsigte van etiese norme moet vrae beantwoord word soos: weerspieel die musiek die 

heerlikheid van die Here en is dit 'n verantwoordelike omgang met ons kultuuropdrag? Is 

ontsag en eerbied teenwoordig? 

Die woordinhoud moet altyd Skriftuurlik korrek en volgens die belydenisskrifte van die kerk 

wees. Gemeentelede hou van 'n eenvoudige taalstyl, waar poetiese taal subtiel met eenvoud 

gekombineer word. Die eenvoud mag egter nie oorbeklemtoon word nie. Die teks en die 

melodie moet 'n hegte eenheid vorm en mekaar komplementeer. Enige instrument wat in <liens 

van die Woord kan staan en kommunikasie tussen God en Sy gemeente bevorder, sal geskik 

wees vir kerksangbegeleiding. 

NOT AS 

1 Vir Strydom (1989:7) is die musiekwetenskap nie 'n eksakte wetenskap nie maar 'n 

geesteswetenskap. Objektiewe, vasstaande norme bestaan nie, terwyl subjektiewe 

musiekfilosofiese benaderings en liturgiese aanvoeling altyd 'n meerdere of mindere rol 

speel. 

2 Die melodie kan oor een of twee duidelike melodiese, harmoniese of ritmiese klimaks

punte beskik (Strydom 1989:7). 

85 



3 "Alles" verwys in 1 Kor. 14:26 na die bydraes van die gemeente, byvoorbeeld 'n psalm, 

'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, of die uitleg daarvan. 

4 Die orrel, wat aanvanklik maar 'n baie eenvoudige instrument was en bestaan het uit 'n 

reeks herdersfluite wat op 'n blaasbalk gemonteer was, het vanuit die Bisantynse Ryk sy 

weg na Wes-Europa gevind. Die orrel is eers deur die adelstand en rykes gebruik en het 

later deur die kloosters na die katedrale versprei. Dit is juis weens die orrel se 

konnotasie met die luuksheid en die wereldlike howe dat baie gekant was teen die 

gebruik van die orrel in die erediens (Muller 1990:38). 
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« HOOFSTUK 5 » 

DIE OPKOMS VAN DIE INFORMELE GEESTELIKE LIED 

"Daar gaan vandag opnuut stemme op, veral van die jeug se kant, dat 
die kerklied aangepas moet word om by hulle musieksmaak te pas. Met 
groot entoesiasme word eietydse Christelike musiek by jeugbyeen
komste gebruik. Hier kan die Amerikaanse Gospel se uitheemse in
vloed nie gelgnoreer word nie." 

Hierdie aanhaling in die artikel "'Eietydse' Christelike musiek klop hard aan die kerk se deur" 

deur D. Pienaar het in Die Kerkbode (1990:6) verskyn. Dit is nodig om ook hierdie tipe lied se 

herkoms en gebruike te ondersoek. 

1. DIE TERM GOSPEL 

Gospel music dui op die tipe populere geestelike lied wat na die spiritual (byvoorbeeld die 

Afro-Amerikaanse spiritual) gevolg bet. 'n Gospellied is primer van die liriek afhanklik om die 

Christelike boodskap uit te druk; die lied dra dan die evangelie, of "goeie nuus", deur die 

musiek, wat dit as 'n gospellied laat kwalifiseer. Die voertuig self - die musiek - mag egter 

country, rhythm and blues, folk, klassiek, jazz of enige ander soort musiek wees (Sadie 

1988:300; Romanowski 1990:5). Vir Spies (1992:67) is gospelmusiek "vermaaklikheidsmusiek 

met 'n religieuse boodskap". 

Thomas A. Dorsey se naam word gewoonlik gekoppel aan die term gospel music. Hy was 'n 

blues sanger in Georgia wat godsdienstige musiek in die populere idioom begin komponeer bet 

na sy bekering in die twintigerjare. Hy bet sy musiek beskou as die gewyde teenstuk van blues 

(Romanowski 1990:24). 

Gospel hymn is die term wat gebruik word vir die Anglo-Amerikaanse Protestantse 

revivalistiese geestelike lied van die laat negentiende eeu. Die prediker Dwight Moody 

(183 7-1899) en die sang er Ira Sankey (1840-1908) bet hierdie eenvoudige strofiese melodiee 

in opwekkingsdienste populer gemaak. Dit was homofonies geset met sterk tonale progressies 

in die majeur- toonsoorte. Die sentimentele poesie van byvoorbeeld Fanny Crosby (1820-1915) 

was dikwels in die eerste persoon en bet op die Christelike lewe en die voorgestelde hemelse 

vreugdes gesentreer. Van die bekendste voorbeelde is George Bernard se The Old Rugged 

Cross (Randel 1986:344). 
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Die Christendom soek voortdurend na 'n eietydse musiekidioom en pas sy struktuur aan by die 

musiek van die tyd; in die moderne tyd is dit die musiek van die populere kultuur. 

Omdat die Amerikaanse Christendom basies verdeel word tussen kerke vir swart en vir blanke 

lidmate, weerspieel gospelmusiek ook hierdie verdeling met grense tussen swart en wit 

gospelmusiek. Swart gospel mag 6f tradisioneel wees (groot kore met soliste) 6f eietyds 

(verwant aan die musiek wat gehoor word oor swart radiostasies). Die herkoms van hierdie 

liedere word verbind aan die slawekultuur van Amerika, terwyl invloede ook vanuit die wit 

kultuur gekom het, byvoorbeeld Britse ballades en himnes, sowel as van die swart beweging 

self, bekend as die black experience movement. Wit gospel kan verdeel word in suidelike 

gospel (waar die klank soortgelyk is aan country musiek), kerkmusiek (wat voorsien word vir 

die kerkpubliek) en die hedendaagse Christelike musiek (met liedere van die populere kultuur 

met Christelike lirieke wat aan verbruikers bemark word deur 'n netwerk van Christelike 

boekwinkels) (Cusic 1990:i). 

Die geskiedenis van die Amerikaanse informele lied gaan egter veel verder terug as die huidige 

gospelmusiek. 'n Onderskeidende Amerikaanse stempel sou nie werklik verrys voor die negen

tiende eeu nie, alhoewel die musikale wortels van Amerika in die sewentiende en agtiende eeu 

gevestig is. 

2. DIE SEWENTIENDE EEU 

Gedurende die sewentiende eeu het die Europese setlaars allerlei liedere uit hulle moeder

kultuur na Amerika geneem: kerkliedere, kroegliedere, tradisionele ballades en ook nuwe 

komposisies. Die setlaars was hoofsaaklik Brits (Anglikane, Presbiteriane, Katolieke en 

Nonkonformiste), met ook Nederlandse Calviniste en Franse Rugenote (Rustad 1981:145). 

Rierdie Europese setlaars het hulle aan die oostelike seekus gevestig en later weswaarts 

beweeg. So is die grondslag van Amerikaanse musiek vasgele in die Europese kultuur wat 

hierdie setlaars nagelaat het. Die meeste van hierdie eerste Amerikaners was van nederige 

agtergrond en met onontwikkelde estetiese aanvoeling (Rustad 1981: 145). 

Die twee basiese geestelike liedvorme was die koraal en die psalmwysies van die Reformasie; 

geleidelik is die psalms deur gesange vervang. Die vroee setlaars in Amerika het Luther se 

Reformasie-konsep van genade en persoonlike geloof aanvaar, sowel as Calvyn se begrip van 'n 
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teokrasie. Sedertdien word die Amerikaanse geskiedenis van die Christendom gekenmerk deur 

herlewings. 1 

3. DIE AGTIENDE EEU 

Die veranderinge wat gedurende die agtiende eeu in Engeland plaasgevind het, is ook in 

Amerika weerspieel met die hymns van die Wesleys en die latere hymns van Isaac Watts wat na 

Amerika gebring is. Met die Groot Ontwaking (Great Awakening) wat in 1734 in die 

Amerikaanse staat New England begin het, het die sing van hymns sterk na vore getree. 

Rierdie hymns, vol persoonlike geloofsuitdrukking (weens die invloed van die Wesleys en 

Watts) en met hulle polsende sekulere ritmes, emosionele herhalings, fugale melodiee en die 

herhaling van woorde by kumulatiewe sekwense, het na die rustigheid van die tradisionele 

kerkmusiek se formalisme, toe Psalms "in a slow, drawn-out style" (Cusic 1990:40) gesing is, 

nou behoorlik vlam gevat. Die Wesley-tekste was fundamenteel vir vroee Metodistiese 

teologie. Dit het amper elke moontlike aspek van Christelike godsdienstige belewing gedek en 

daar kan na hulle verwys word as die voorlopers van die moderne gospellied (Rustad 

1981:127). 

Informele kerkliedere is veral in die evangelistiese kerke2 gebruik, waar persoonlike godsdiens

ige ondervinding benadruk word. Vir hulle moet kerkmusiek wat bedoel is vir gemeentelike 

deelname, altyd populer wees, en daarmee saam dus eenvoudig en nie-professioneel. Wanneer 

dit in aanbidding gebruik word, veronderstel die rnusiek deur assosiasie 'n sakrale simbolisme. 

Dit word dan heilige of gewyde musiek. In enige tyd van geestelike herlewing verloor ou sim

bole hulle betekenis en nuwes moet gevind word. Dit word dan buite die kerk gevind en omdat 

<lit alledaags of populer moet wees, sal <lit weer vanaf sekulere volksang en selfs vanaf 

kommersiele vermaaklikheidsmusiek kom. In die evangeliese dryfkrag van herlewing word die 

"sekulere-word-heilige" lied 'n effektiewe middel as getuienis vir die ongelowige. Die nuut

aanvaarde sekulere taal verwerf uiteindelik 'n nuwe sakralisasie en word die norm vir 

aanbidding. Dit bly dan so totdat 'n ander geestelike herlewing dit vervang (Rustad 1981: 127). 

Die godsdienstige musiek is dus in die agtiende eeu gesekulariseer om <lit meer toeganklik vir 

die massas te maak. Vanuit 'n tradisie wat oorspronklik gewortel was in godsdienstige 

voorskrifte, het geestelike musiek geleidelik begin groei. Die belangstelling van latere 

musikante is egter s6 vasgevang, om presies dieselfde redes waarom kerkleiers daarteen gekant 
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was: dit bet die voorskrifte van openbare aanbidding oorskry, en as 'n onafhanklike kunsvorm 

begin funksioneer (Cusic 1990:24). 

Baie van die komponiste was nie professioneel opgelei nie. Een van hulle uit hierdie eeu was 

William Billings. Hy was 'n opgeleide looier met 'n besondere liefde vir musiek. Alhoewel hy 

nie (soos baie ander) 'n groot sanger of 'n begaafde instrumentalis was nie, het hy 'n 

administratiewe aanleg getoon en 'n sterk sin vir die dramatiese en emosioneel-effektiewe 

voordrag. Sy musiek was ongesofistikeerd en hy het verskeie boeke gepubliseer, die eerste in 

1770. Billings het ook die Sacred Singing School, wat met ongeveer 48 leerlinge begin het, in 

1774 gestig (Cusic 1990:41). 

In die periode net voor die Amerikaanse Onafhanklikheidsoorlog (einde agtiende eeu) vind 

sekularisasie verder plaas met die groeiende aanvaarding van musiekinstrumente in huise sowel 

as in kerke - iets waarteen tot nou toe nog altyd sterk standpunt ingeneem is ten opsigte van 

gewyde musiek. 

Amerikaanse geestelike musiek het in hierdie stadium uit vier algemene groepe bestaan: 

volkswysies (Engels, Skots, Iers en Wallies), psalmwysies (uit die tradisie van die Noord

Europese kerkmusiek), revivalist hymns (met kenmerke soos refreine, lewendige tempi, 

sinkopasie en 'n struktuur wat doelbewus tot 'n opwindende klimaks beweeg) enfuguing tunes 

(ouer tipe liedere wat vanwee populere aandrang in 'n nuwe styl geplaas is): 

"The introduction of new tunes, lively, active and vibrant, brought new 
life to sacred music and threw off the chains of tradition that held 
religious music in a straitjacket of formalism, sobriety and conser
vatism. Secular music, too, felt the influence of the Great Revival as it 
began to develop a distinctive American voice in the nineteenth 
century" (Cusic 1990:45). 

4. DIE NEGENTIENDE EEU 

4.1 KAMPBYEENKOMSTE 

Soos die setlaars weswaarts beweeg het, het hulle buite die invloed van die gevestigde kerke 

getrek en is hulle deur 'n nuwe soort prediking bedien. Alhoewel hierdie predikers min formele 

opleiding gehad het, het hulle die vermoe gehad om gehore emosioneel te roer. Die 

sogenaamde camp meetings is gebore weens 'n gebrek aan 'n sentrale kerk in die uitgestrekte 

plattelandse omgewing en families het vir verskeie dae so byeengekom. 
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Die Onafhanklikheidsoorlog het die gedagte van "vryheid" wat in die kolonies geheers het, 

bevestig - ook godsdiensvryheid. Die Baptiste was in besonder 'n vrye groep met verdeeldheid 

binne hulle geledere oor die uitverkiesing, genade en ander teologiese aspekte. Hulle het nooit 

'n sentrale kerkoutoriteit erken nie, wat in musiek beteken het dat hulle toegewy was aan 

"vrye" sang eerder as aan liedere wat deur 'n gesagsliggaam voorgeskryf was. Die gees van die 

Baptiste het in hierdie tyd die herlewings na die Onafhanklikheidsoorlog gedomineer. Hulle 

liedere het grootliks verskil van die Puriteine se psalms en die herlewingspirituale wat uit 

hierdie massabyeenkomste gespruit het, is gekenmerk deur refreine, hooftemas en herhalende 

versreels. 

Die volgende is 'n tipiese teks wat weinig meer as 'n refrein is: 

Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus just now, 
Just now come to Jesus, come to Jesus just now. 

He will save you, He will save you, He will save you just now, 
Just now He will save you, He will save you just now. 

(Rustad 1981: 128). 

Op hierdie tydstip in die geskiedenis, spesifiek in die herlewingskonteks, het swart en wit 

Amerikaners saam aanbid. Daar is 'n sterk ooreenkoms tussen die liedere wat by kamp

byeenkomste gesing is en Afro-Amerikaanse spirituals. Baie van die kampbyeenkomste se 

liedere het ook sekulere melodiee gebruik. 

Met die Kentucky Herlewing van 1800 is die herlewing spirituals in Amerika gevestig. Omdat 

die massas hierdie liedere by byeenkomste moes aanleer sonder die hulp van sangboeke, was al 

die liedere maklik herhaalbaar en moes die mense net by die refreine saamsing. Dit het gelei tot 

die gebruik van herlewingsliedere met herhalende passasies. Die liedere het as 'n aansporende 

aktiwiteit gedien en "praying, mourning and other physical exercises ... were by and for the 

crowd" (Cusic 1990:49). Dit was ook die tyd toe die sangtradisie van folk in Brittanje en ander 

dele van Europa in geestelike musiek begin oorheers het . 

4.2 DIE FINNEY-HERLEWING, DIE HEILSLEeR EN BEKENDE EVANGELISTE 

In die vroee negentiende eeu was daar 'n tweede Great Awakening wat gekonsentreer het op 

die stedelike gebiede van die Oos-seekusstate. Charles G. Finney, 'n Presbiteriaan, was die 

hoofprediker en het nou saamgewerk met die komponis Thomas Hasting. Uit hulle verbintenis 
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spruit die eerste opgetekende voorbeeld van 'n sangbundel wat spesifiek gepubliseer is vir 'n 

herlewingsaksie (Rustad 1981: 130). 

Die Amerikaanse kerke moes in hierdie dae nie slegs onderling met mekaar meeding nie, maar 

moes ook rekening hou met die wetenskap, in besonder met Darwin se evolusieteorie, asook 

met Andrew Carnegie se siening van welvaart, uitgespel in sy boek The Gospel of Wealth. Die 

Amerikaners bet al hoe meer geldaanbidders geword en hulle leiers was die selfgemaakte 

entrepreneurs (Cusic 1990:56). 

Die rol van die evangelis in die snelveranderende tye van die negentiende eeu was om 

gelowiges te verseker van die kontinulteit van die nooit-verouderende geloof en dat alles wat 

goed was, van God af kom. In Engeland het William Booth die Heilsleer (Salvation Army) 

gestig om onder die armes, uitgeworpenes en godsdienstig-onverskilliges te werk. In plaas 

daarvan om die mense na die kerke te neem, bet hulle die godsdiens na die strate geneem. 

Hierdie beweging bet ook die gebruik van instrumente by godsdienstige musiek 'n werklikheid 

laat word en bet veral van koperblaasinstrumente, konsertinas en tamboeryne gebruik gemaak. 

Booth bet daarop aangedring dat sekulere melodiee (byvoorbeeld Old Folks at Home en 

Here's to good old Whiskey) van Christelike lirieke voorsien en dan gebruik moes word. Die 

woord hymn is verbied, omdat dit "too churchy" geklink het (Cusic 1990:57). Inderdaad 

reflekteer die musiek van hierdie beweging hulle taktiek om die evangelie te versprei: "loud, 

dramatic, and full of gusto" (Cusic 1990:57). 

Ward Beecher en Dwight Moody het in die negentiende eeu as evangeliste gedomineer. 

Beecher was 'n gematigde Protestant wat onder die middelklas gewerk het en is landswyd 

gevolg. Moody, 'n voormalige skoenverkoopsman, het egter die konsep van die godsdienstige 

leier as 'n geestelike verkoopsman verfyn. Hy het Ira Sankey, 'n amateurmusikant, en sy liedere 

gebruik om die massas aan te trek en die atmosfeer in afwagting vir sy boodskap te bring. 

Vroeer in die hoofstuk is reeds verwys na Sankey se aandeel om die gospel hymn populer te 

maak. Hy bet veral van die vers-refrein-vers-refrein formaat gebruik gemaak. Die algemene 

herlewingsgesangwysie was lighartig in ritme en elementer in harmonie. Hierdie musiek bet die 

gehoor die sterkste gevoel van verheffing gegee met die minimum inspanning (Routley 

1967:189). Met die Moody-Sankey dienste het Engeland en Amerika die koms van "'Jesus' 

preaching and singing" beleef (Bustad 1981: 13 3 ). 
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Die gospel hymn is primer gebruik om in herlewingsdienste siele op te wek. Hierdie liedere is 

egter geleidelik deur Sondagskole en Christelike verenigings oorgeneem, asook deur kerke met 

minder opgevoede mense wat die emosie verkies bet bo literere vorm en kwaliteit (Cusic 

1990:59). Die mense bet gehou van die optimistiese of pleitende gees, die maklike melodiee, 

die marsagtigheid wat dikwels gebruik is en van die gebruik dat die laer stempartye ritmies die 

frase wat deur die soprane aangekondig is, op 'n fugale wyse geeggo bet. Sankey bet van 'n 

klein orreltjie gebruik gemaak vir die begeleiding. 

Die bekendste Sankey-liedere is Rock of Ages, Onward, Christian Soldiers, Whiter than Snow, 

It is well with my Soul en Jesus loves me. Hierdie liedere is nie slegs verewig omdat hy dit by 

dienste gesing bet nie, maar ook omdat hy hulle in drukvorm beskikbaar gestel bet, wat 

terselfdertyd 'n stewige inkomste beteken bet. 

Die Great Revival bet die negentiende eeu afgesluit deur aan die gelowiges verskeie 

gerusstellings te gee: 

"This 'Great Revival' closed the nineteenth century by giving believers 
an assurance of their salvation and America an assurance of her 
destiny. The Protestant ethic of hard work, self-discipline and material 
blessings became an integral part of Christianity as the country moved 
towards the twentieth century as one nation under God, represented by 
a number of religious denominations. It was a religious fervor that saw 
people united in their nationalism but divided in their theology, finding 
in God a source of spiritual as well as material blessings and comforts" 
(Cusic 1990:58-59). 

5. DIE VROEe TWINTIGSTE EEU 

5.1 SUNDAY EN RODEHEAVER 

Dit is 'n wanopvatting dat gospelmusiek nie veel verander het tussen 1850 en 1950 nie. Elke 

geslag bet sy eie teologiese, poetiese en musikale kleur uitgestraal. Tussen 1890 en 1910 is die 

toneel gedomineer deur studente van die Moody Bybelinstituut; liedere uit daardie tyd was 

intens Bybels en teologies. Tussen 1910 en 1920 was dit weer Billy Sunday en sy 

sangleier-solis-tromboonspeler Rodeheaver wat saam 'n nuwe vlak van "secularism to 

evangelistic crusades, with crowd-pleasing mannerisms of entertainment" daargestel het 

(Hustad 1981:136). 
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Sunday is later gekritiseer weens die vermaaklikheidsaspek van sy dienste. Hy het selfs sy 

dienste in die vermaaklikheidseksie van die koerant geadverteer. Rodeheaver het 'n verdere 

omwenteling in die herlewingsmusiek teweeg gebring toe hy die gospelmusiekindustrie van die 

twintigste eeu met sy mengsel van bediening en vermaaklikheid en die skep van 'n onafhanklike 

platemaatskappy, sowel as publiserende belange, begin het. Sy tipe musiek was meer 

waaghalsig as die van sy voorgangers en hy het eerder nuwe gospelliedere uitgesoek as om op 

ou gesange staat te maak. Daar was 'n duidelike sekulere appel in sy liedere, soos If your heart 

keeps right. Die tyd was nou ryp vir gospelmusiek om met die nuwe tegnologie en Rodeheaver 

se maatskappy, Rainbow Records, bemark te word (Cusic 1990:70). 

5.2 DIE PENTEKOSTALISME 

Hierdie groot godsdienstige beweging wat met die eeuwenteling begin het, het 'n aktiewe rol 

in die Amerikaanse Christendom van die twintigste eeu gespeel. Pentekostalisme het inderdaad 

'n groot effek op die godsdiens in Amerika gehad, sowel as op die musiek, veral in die suide, 

aangesien baie van die musikante aan hierdie beweging behoort het. 

Pentekostalisme het ook 'n direkte invloed op rock 'n' roll musiek gehad, omdat baie van die 

rockpioniers vanuit 'n pentekostalistiese agtergrond gekom het, byvoorbeeld Elvis Presley, 

Jerry Lee Lewis en Little Richard. Die pentekostalistiese energie is na die rock 'n' roll verhoog 

verplaas (Cusic 1990:75). 

Net so het die pentekostalistiese beweging ook 'n belangrike ~ffek op tele-evangelisasie in die 

latere helfte van die twintigste eeu gehad, omdat 'n hele aantal bekende predikers, soos Jimmy 

Swaggart en Jim Bakker, ook vanuit 'n pentekostalistiese agtergrond gekom het. 

In die sestigerjare het 'n nuwe beweging, die Charismatiese Beweging, ontstaan. Hierdie 

beweging word enersyds Neo-Pentekostalisme genoem, omdat hulle die kerk opnuut bewus 

gemaak het van die Heilige Gees en charismata (sien hoofstuk 1 :3.5.12), en andersyds New 

Pietism, omdat die beweging ook die kerk bewus gemaak het van die ervaringselement. Die 

Charismatiese Beweging het met die erediens geeksperimenteer sodat die moderne mens bereik 

en by die erediens betrek kon word (Semmelink 1993: 18). 

Onkunde oor die doel van die erediens het in Pinkstergeledere al daartoe gelei dat een 

handeling in die erediens die ander totaal oorheers het: daar is al dikwels gese dat die <liens "so 
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geseend was dat daar nie eers die geleentheid was vir die leraar om te preek nie." Die lof en 

aanbidding het dus voorrang bo die Woordverkondiging geniet (Semmelink 1993:25). 

5.3 TEGNOLOGIESE ONTWIKKELINGS 

Dit is nie moontlik om die vinnige oorgange in kerkmusiek gedurende die tweede kwart van 

hierdie eeu te verstaan sonder 'n besef van die waarde van die wereld se mees revolusionere 

vooruitgang in kommunikasie, die radio, nie. Daar was nou 'n nuwe middel om musiekstyle 

onmiddellik mee te versprei. Die hoofnetwerke het programme aangebied wat deur kerkmusiek 

eerder as prediking gekenmerk is (Dean 1988:140). Gedurende die twintiger- en dertigerjare 

was tipiese programme die van Ed McConnell se himnes en gospelliedere. 

Die ontwikkeling van die radio, sowel as die grammofoon, het musiek vanaf die mondelinge na 

die elektroniese tradisie omvorm. Die massas het nou musiek gehoor op 'n wyse wat voorheen 

nie bestaan het nie en dit sou landswyd aanvaar word. Musiek het dus van 'n plaaslike tot 'n 

nasionale verhoog gegroei. 

Gedurende die twintigerjare het massaherlewing 'n laer tendens getoon. Daar is wel in die 

plaaslike kerk daarmee voortgegaan, maar daar was nie 'n oorheersende evangelisfiguur wat 

die aandag van die nasie vasgevang het nie. Baie het nou begin belangstel in die nuwe 

kommunikasie- en vermaaklikheidsmedium, die radio. Die musiek van gospel radio moes nou 

voldoen aan die vereistes van die nuwe medium en skouspelagtighede is hierdeur aangemoedig. 

Baie van die nuwe gospelmusiek was nou "spesiaal" en nie bedoel vir gemeentelike gebruik nie. 

Die stemklank, die koor- en instrumentale verwerkingstegnieke en die meer gevorderde 

harmoniese en ritmiese patrone is almal nageboots uit die vermaaklikheidswereld (Rustad 

1981:137). 

Teen die eeuwenteling was 'n belangrike verskil tussen die Amerikaners en die Europeers dat 

die Amerikaners minder formeel was, minder inhibisies gehad het en gereed was om allerhande 

wilde danse buite die Europese tradisie van walse en polkas te skep. Hierdie informele danse 

het minder strukturele musiek nodig gehad en Amerika het dit in die musiek van die swartes 

gevind. Populere musiek en populere danse het dus tegelyk ontwikkel wanneer 'n nuwe dans 

om nuwe musiek (byvoorbeeld blues of ragtime) gevra het, en omgekeerd. Musiek en 

tegnologie het in die eerste helfte van die twintigste eeu hand aan hand gegroei. 
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5.4 SWART GOSPELMUSIEK 

Daar is reeds vermeld dat vroee Afro-Amerikaanse spirituals gespruit het uit die wit kultuur 

van die Britse en Europese volksangtradisie wat na Amerika gebring is gedurende die 

sewentiende en agtiende eeu. In die negentiende eeu was die black experience met sy 

spesifieke geskiedenis, die konsep van die slawekultuur en die verrysing van die holiness 

church prominent. Die armoede, sosiale en politieke probleme, die invloed van industrialisasie 

en arbeidsprobleme is in hulle liedere gereflekteer (Spies 1992:66). 

Die swart Amerikaners se musiek het, in teenstelling met die wit Amerikaners s'n, meer nadruk 

op die musiek gele as op die woorde. Dit was ook meer as net 'n ander melodie - dit was 'n 

hele nuwe ritme, 'n algehele nuwe aanvoeling, wat as swart of gospel bekend geword het. 

Hierdie ritmes, dikwels kompleks, word toegeskryf aan die Afrika-invloed. Die eienskappe van 

die spirituals is die volgende: 

dit bevat response tussen voorganger en koor 

dit is sterk hemels gesentreer 

die subjektiewe belewing staan voorop 

sommige liedere is lewendig en in gesprekstyl 

sommige liedere is selfs humoristies 

dit is sterk situasie- en tydgebonde 

dit was treffers op die konsertverhoog (Spies 1992:66). 

In swart gospelmusiek versier die sanger die melodiee radikaal en in vol of falsetto-stem word 

daar geskreeu, gehum, gebrom, gegrom, gekerm en gefluister. Met versierde melismas en 

moeilike sinkopasies, met afwisselende blou note3 en glissando's is enige fragment van die teks 

uitgebrei (Randel 1986:334). 

Aanvanklik het die blanke Christene die Afro-Amerikaanse spirituals gelgnoreer en is dit nie 

voor die twintigste eeu in denominasies se gesangboeke ingesluit nie. 

Nog 'n bron van die essensiele verskil tussen swart en blanke gospelmusiek is die holiness 

beweging later in die negentiende eeu. Hierdie kerke het baie gesing en ook gedans in die 

dienste - die helfte van die diens is aan musiek gewy. Hulle was ook die eerste kerke om 

instrumente verwant aan sekulere musiek in die kerk te gebruik, iets wat vroeer as sondig 

bestempel is. 
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Die holiness kerke se predikers was "ministers with ... strong personal charisma and elaborate 

showmanship" (Cusic 1990:87). Hulle moes ook die gemeente tydens elke <liens emosioneel tot 

'n hoogtepunt bring. Thomas Dorsey, die direkteur van die Baptiste Kerk, was die sleutelfiguur 

in die skryf en publiseer van swart gospel. 

5.5 SUIDELIKE GOSPEL (BLANKE GOSPEL) 

Suidelike godsdiens in Arnerika beteken v
1
ir baie mense tentherlewings, spreek in tale en intense 

emosionalisme, 'n godsdiens wat dramatiese bekerings en die <loop met die Gees benadruk. Die 

oorheersende denominasies in die Suide is die Baptiste, Metodiste, Pentekostalistiese en 

Presbiteriaanse Kerke. Die prediking deur herlewingspredikers is gewoonlik "loud, long, 

dramatic, spontaneous, and earnest and the preacher is generally a charismatic figure" (Cusic 

1990:93). 

Daar was 'n tyd dat baie gospelsangers erken het dat die nadruk op vermaak geval het en nie 

op bediening nie, byvoorbeeld met liedere soos Gospel Boogie, en dikwels was die sangers nie 

ware gelowiges nie. Hulle was mense "for whom the lure of the spotlights [was] much greater 

than the lure from the eternal light" (Cusic 1990:96). 

Die gospel plate-industrie het groot somme geld gemaak uit die verkoop van plate, veral na die 

Tweede Wereldoorlog. Gospelgroepe kon ook in die dertiger- en veertigerjare, as hulle 'n borg 

kon kry, 'n eie radioprogram gehad het. Dit was die tyd van lewende uitsendings en plek

besprekings is vir hierdie geleenthede gedoen. Op die wyse het die groepe hul eie plaatopnames 

gepromoveer en hulle populariteit verhoog. 

6. DIE TWEEDE HELFTE VAN DIE TWINTIGSTE EEU 

6.1 MUSIEK BUITE DIE KERK 

Vir baie geslagte was popmusiek 'n simbool van kulturele onheil: geen gekultiveerde persoon 

of ernstige Christen wou enigiets te doen gehad het met jazz, rock- en ragtime-musiek nie. 

Hierdie klanke was ondenkbaar in die erediens en is eerder bestempel as misplaas, oneerbiedig, 

ontoepaslik, heidens, sondig en duiwels. 'n Rede vir hierdie houding was die assosiasie van 

hierdie klanke met sekere plekke en aktiwiteite wat verwerp is deur die Christen en die 

gekultiveerde persoon (Mitchell 1978: 128). 
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Hierdie verskynsel het egter teen die middel van die eeu, met die tegnologiese ontwikkeling 

van kommunikasie, begin verander. Vanwee die verskyning van die radio, grammofoon, 

televisie en die bandopnemer is popmusiek glad nie meer net op sekere plekke gehoor nie, 

maar bet dit sy weg gevind na die sitkamer van die geestelike, of anders na die slaapkamer van 

sy seun of dogter. Popmusiek het in baie vorme (verraderlik) vanaf sy donker plekke 

binnegedring tot feitlik alle dele van die samelewing (Mitchell 1978: 128). 

6.2 MUSIEK BINNE DIE KERK 

'n Spesifieke kerk mag homself musikaal dalk uitdruk in die Gregoriaanse cantus, psalms of 

Victoriaanse gesange, maar aanvanklik sou geeneen ooit gebruik gemaak het van die 

popidioom van die tyd me. Studente is dan ook geleer dat kerkmusiek enige sekulere 

konnotasies moet vermy. Mitchell (1978:130) meen dat 'n soort evangelical pop dalk by Ralph 

Carmichael begin het toe hy in die laat veertigerjare 'n verskeidenheid instrumente en 

koortegnieke gebruik het wat nou verwant was aan sekulere groepe van daardie tyd. Volgens 

Romanowski (1990: 127) was Carmichael se musiek nie rock-musiek nie, maar het dit matige 

gebruik van eietydse style ingesluit. Hierdie musiek het die stapelvoedsel van Christelike 

radiostasies geword, maar steeds was daar 'n gewyde kwaliteit wat onmiddellik geldentifiseer 

kon word en dit onderskei het van die sekulere musiek van die tyd. Carmichael se musiek was 

kalm in vergelyking met latere standaarde. Een van sy liedere wat onmiddellik aanklank gevind 

het, was He's everything to me; die feit dat sy musiek gekom het uit 'n Billy Graham4 film, bet 

dit des te meer aanvaarbaar vir die gehoor gemaak (Cusic 1990: 127). 

6.3 GOSPELMUSIEK OP POP-RADIOSTASIES 

Teen 1955 het die rock 'n' roll-era met Bill Haley se Rock Around the Clock begin en in 1958 

het die Kingston Trio folk-musiek ingelei met Tom Dooley. Hierdie twee musiekstyle het tot in 

die sestigerjare die toneel oorheers en ook die Jesus Movement teen die einde van die 

sestigerjare belnvloed. "Rock 'n' roll moved the body, folk moved the mind" (Cusic 1990:110). 

Daar was 'n aanvraag vir gospelliedere om oor die radio gespeel te word. Voorbeelde uit 1955 

is Angels in the Sky deur die Crew Cuts, uit 1956 Every Time I feel His Spirit deur Patti Page, 

uit 1957 Peace in the Valley deur Elvis Presley, uit 1958 A Wonderful Time up There deur Pat 

Boone, uit 1959 Battle Hymn of the Republic deur die Mormoonse Tabernakelkoor en When 

the Saints go marching in deur Fats Domino (Cusic 1990: 112). In die sestigerjare het die vraag 

na gospelliedere voortgeduur. 
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Die maatskappy, The Recording Industry Association of America (RIAA), is die organisasie 

wat plateverkope monitor en daarvolgens goue status (wanneer een miljoen kopiee van die 

kortspeler of 500,000 kopiee van die album verkoop is), of platinumstatus toeken. Hierdie 

toekennings het in 1958 begin en in daardie jaar het He's got the Whole World in His Hands 

deur Laurie London goue status ontvang, ongeveer ses maande voor Tom Dooley. Ander 

voorbeelde is Tennessee Ernie Ford se album Hymns wat in 1959 goue status ontvang het, 

Spirituals in 1961 en Nearer the Cross en Star Carol in 1962. Goue status is ook aan Elvis 

Presley in 1965 toegeken vir sy gospelalbum How great Thou art. 

6.4 KOMMERSIALISERING 

Martin Luther het in 1528 al gekla dat die drukkers sy gesange roekeloos wou herdruk in 'n 

poging om wins te maak. Daar word ook gese dat vyftig miljoen kopiee van Sankey se boeke 

verkoop is, wat natuurlik 'n enorme profyt vir die uitgewer was. 

Tans is die Amerikaanse gospellied 'n voorbeeld van 'n kommersiele ontploffing: die groot 

gewildheid van hierdie liedere het veroorsaak <lat honderde skrywers hulle hand hieraan 

gewaag het - so is duisende verskillende boeke geproduseer en miljoene kopiee verkoop. 

Private fortuine is gemaak. Op die manier het 'n baie groot getal tweederangse kommersieel

geinspireerde liedere verskyn; dikwels was die produk nie kreatiewe uitdrukkings van geloof 

nie, maar eerder slegs 'n reaksie op die behoeftes van die mark (Mitchell 1978: 141 ). 

Waar die eerste liederebuqdels en plate-albums van die beste materiaal verteenwoordig het en 

saamgestel is deur persone wie se primere doel die bediening was, het <lit in die sewentigerjare 

verander. Bekende "sterre" is nou voortdurend aangemoedig om nuwe plate, bundels en 

musiekblyspele te produseer. Ongelukkig'-is daar ook van 'n groot aantal nabootsers gebruik 

gemaak, wat nie enigiets nuuts vir die kerk kon skep nie. 

Die CCM (Contemporary Christian Music)-industrie het verrys as 'n kwasi-parakerk

bediening, met hulle regverdiging <lat rockmusiek 'n effektiewe middel was om die boodskap 

van persoonlike verlossing deur Christus aan die verloregaande jeug te verkondig. Dit is deur 

evangeliste gestig as 'n alternatief tot die hoofstroom sekulere vermaaklikheidsbesigheid. 

Gedurende die tagtigerjare het hierdie eietydse vorm van gospelmusiek groot genoeg verkope 

getoon om sy eie kategorie te waarborg in die lys van die RIAA. 
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Die gebruik van populere musiek saam met evangelisasie was nie uniek aan die godsdienstige 

herlewing in die vroee sewentigerjare nie. Wat wel ongehoord van die CCM-industrie was, was 

dat dit die mees omvangryke poging tot samevloeiing van godsdienstige musiek met die 

kommersialisering van die populere vermaaklikheidsindustrie was (Romanowski 1990:14). Die 

CCM-industrie was dus 'n samesmelting van besigheid met godsdienstige waardes en 

doeleindes. Die sukses van evangelisasie is gemeet aan die aantal siele wat gered is; "siele" was 

verbruikers, gemeet aan die plate- en konsertkaartjieverkope (Romanowski 1990:21). 

Waar ander populere musiekgenres gewortel was in godsdienstige en ander kulturele tradisies, 

was CCM hoofsaaklik 'n breuk met die Protestantse kerkmusiektradisie en meer 'n nabootsing 

van sekulere neigings. Die musiek, wat hoofsaaklik as godsdienstige propaganda ontstaan het, 

het ontbreek aan 'n godsdienstige of kulturele tuiste (Romanowski 1990:22), en CCM het 'n 

populere uitdrukking geword van baie uiteenlopende musiekstyle. 

Teen 1981 was gospelmusiek 'n 100 miljoen dollar per jaar sterk maar teen die laat tagtigerjare 

het CCM rigting verloor. 'n Ineenstorting van die verkope en die tele-evangelisasieskandale van 

Jimmy Swaggert en Jim Bakker het die sogenaamde crossover musiekneiging eerder onder 

verdenking geplaas as wat dit toegang gebied het tot geestelike musiekbediening. Hoe dit 

ookal sy, dit was duidelik dat gospelplatemaatskappye hierdie bediening deur 'n bril van 

finansiele profyt gesien het (Romanowski 1990:280). 

Ten spyte van die godsdienstige lirieke het CCM selde stabiele en blywende oplossings vir die 

tienergehoor gebied. Soos die meeste populere kuns, was hulle stellings meer kortstondig en 

emosioneel, nie langdurig en rasioneel nie (Romanowski 1990:42). 

6.5 'n MUSIEKREVOLUSIE 

In 1978 het Robert Mitchell (1978: 12 7) geskryf dat daar 'n musiekrevolusie in die vooraf

gaande twee dekades was. Dit is belangrik dat die leraar en die musikus die aard van die om

wenteling verstaan en daarmee saam ook die implikasies vir huidige en toekomstige bediening. 

Die mees dramatiese aspek van die revolusie is dat popmusiek die kerk binnegedring het. 

Teen die middel van die twintigste eeu was daar 'n duidelike onderskeid tussen popmusiek 

( enige musiekidioom wat deel is van die ligte, kommersiele vermaaklikheidstoneel) en 

kerkmusiek. Elk van genoemde twee style is duidelik gedefinieer en van mekaar geskei. 

100 



6.5.1 POPMUSIEK DRING DIE KERK BINNE 

6.5.1.1 Popklanke vir aanbiddingsgeleenthede 

Die musieksituasie het teen 1960 begin verander. Geoffrey Beaumont se 20th Century Folk 

Mass is teen die einde van die vyftigerjare in Engeland vrygestel en is spoedig oorsee as die 

Jazz Mass uitgevoer. Binne die volgende dekade is daar baie geeksperimenteer met popidiome 

vir aanbiddings- en evangelisasiegeleenthede. (Sien hoofstuk 1 :3.5.14) Almal behalwe Oosterse 

Ortodokse Kerke het deelgeneem: Katoliek en Protestant, Amerikaner en Europeer, liturgiese 

en vrye kerke, liberales en konserwatiewes, stad en platteland. Dit wil egter nie se dat alle 

gemeentes deelgeneem het nie, maar eerder verteenwoordigende groepe van die kerke 

(Mitchell 1978: 131 ). 

Teen die middel van die sestigerjare het spesifieke impetus vanaf twee rigtings gekom: die Billy 

Graham-films wat van popklanke gebruik gemaak het (alhoewel min hiervan in die dienste self 

gehoor is), en die feit dat op die buitelandse sendingveld kragte saamgesnoer is om die tot 

dusver verwerpte inheemse musikale idioom aan te moedig (Mitchell 1978: 132). 

Die eerste kommersiele Jesus rock·album, Upon this Rock deur Larry Norman, is in 1969 in 

Amerika vrygestel. Een van die snitte op hierdie album was I wish we'd all been ready, 

waarvan Cusic (1990:127) skryf: "This song was recorded by some secular acts as well and 

quickly became an underground classic in Christian circles". Hierdie lied is baie gebruik tydens 

die Jesus movement. Norman het 'n diepgaande invloed op die beweging gehad en kerkgangers 

met sy musiek geskok: 

"With his incisive lyrics, long blonde hair, sharp wit and controversial 
stage appearance, Norman shook the foundations of many traditional 
churchgoers but ignited a number of young people, Christians and 
non-Christians alike, who realized Jesus could be hip and contemporary 
and the Bible could apply to the current world" (Cusic 1990:127). 

6.5.1.2 Die Jesus Movement 

Alhoewel die ontstaan van hierdie beweging herlei kan word tot die laat sestigerjare, het dit 

eers werklik vlam gevat gedurende die vroee sewentigerjare, in die tyd na die geweld van die 

sestigerjare en die mislukking van kontrakulturele alternatiewe tot Amerikaanse liberalisme 

(Romanowski 1990:59). Sommige teoloe het dit gesien as 'n eenvoudige, onkundige geloof 
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wat deur straatpredikers gepropageer is. Ander bet dit weer beskou as die voorpunt van 'n 

geslag wat gesoek bet na betekenis bo die materiele waardes van ouers; kinders bet in 'n groot 

mate die sosiale instellings van hulle ouers verwerp, insluitende die kerk. Ouers, aan die ander 

kant, was weer bekommerd oor die kultiese praktyke van hierdie beweging, nieteenstaande die 

beweging se preke teen verdowingsmiddels en vrye geslagtelike verkeer (Romanowski 

1990:58). 

Die Jesus movement bet hoofsaaklik buite die formele kerkstruktuur bestaan, maar daar was 

tog enkele gemeentes en sakemanne wat hulle fasiliteite en begrotings oopgestel bet vir die 

Jesus People. In West Palm Beach, Florida, was die First Baptist Church 'n voorbeeld. Die 

blywende erflating van hierdie beweging was eietydse Christelike musiek, 'n geestelike variasie 

van Amerikaanse popmusiek. Die musiek van die Jesus movement het 'n definitiewe invloed op 

kerkmusiek gehad. Kitare het al hoe meer prominent in die kerk geword, dikwels tydens 

jeugdienste en informele sang (Muirhead 1982:25). 

Na sogenaamde Jesus festivals, waar geestelike rockmusiek gespeel word, het baie "bekeer

linge" die geloof weer oorboord gegooi - vir hulle was dit 'n "passing phase" (Muirhead 

1982:25). 'n Groot getal jong bekeerlinge uit die Jesus Movement is egter tog ingetrek in 

georganiseerde kerke soos Pentekostalistiese, Presbiteriaanse en Baptiste Kerke of nie-denomi

nasie groepe wat Bybelstudie en gemeensaamheid aangebied bet (Romanowski 1990: 95). 

6.5.2 DIE KERK DRING POPMUSIEK BINNE 

Popmusiek is in hierdie tyd ewe dramaties as die kerkmusiek geaffekteer. Volksmusikante, 

soos Bob Dylan, het in die vyftigerjare liedere begin skryf en sing oor morele strydpunte, al 

was dit nie duidelik godsdienstig nie. Liedere is ook geskryf wat gebaseer is op dele uit die 

Bybel, byvoorbeeld Story of Isaac deur Leonard Cohen en spesifieke himne-materiaal soos 

Amazing Grace deur Judy Collins het al hoe gewilder geword (Mitchell 1978: 132). 

Skrywers Andrew Lloyd Webber en Tim Rice bet in 1968 'n operette, Joseph and the Amazing 

Technicolor Dreamcoat, geskryf Dit was 'n sukses en daarna bet hulle die rock-operette, Jesus 

Christ Superstar, aangedurf Dit was 'n belangrike kulturele gebeurtenis gedurende die jare van 

die Jesus Movement. Die klankbaan bet meer as 3,5 miljoen kopiee verkoop (Romanowski 

1990: 112). 

Die kerk bet egter aanstoot aan hierdie poging geneem: 
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"The church (by and large) attacked the play and music because they 
did not like this new version of Jesus. The writers left Jesus in the 
grave at the end - there was no resurrection - so the result was Jesus 
portrayed as a man, not Divine. Theologically, it was on shaky ground 
but it brought a widespread awareness of Jesus and rock music to the 
American public when it was premiered on October 27, 1970" 
(Cusic 1990: 113). 

Weens die verbintenis wat die term Jesus music met die jeugrebellie van die sestigerjare gehad 

het, is die term vervang met contemporary Christian music (Romanowski 1990: 146). 

Hierdie musiek, asook Leonard Bernstein se Mass, het egter aanvaarding in die gemeenskap 

buite die kerk gevind. So het dit dan gebeur dat gewyde en sekulere musiek, wat teen 1950 so 

ondeurdringbaar tot mekaar gelyk het, teen 1975 mekaar se veld op 'n wesentlike wyse 

binnegedring het. 

6.5.3 IMPLIKASIES VAN DIE MUSIEKREVOLUSIE 

6.5.3.1 Bevestiging van die "eietydse" idioom 

Vir die gemiddelde kerkmusikus was baie min musiek in 'n eietydse idioom beskikbaar. 'n 

Professionele koorleier kon musiek van Benjamin Britten of Daniel Pinkham gebruik het om 

die kontemporere element uit te druk, maar veel minder musiek was vir die gemiddelde 

voordraer beskikbaar. Twintigste-eeuse gesange wat in tradisionele styl geskryf is, maar wat 

van kontemporere taal en verbeelding gebruik gemaak het, was uiters skaars. Met hierdie 

"nuwe" musiek het die kerkmusikant vir die eerste keer in die twintigste eeu die geleentheid 

gekry om deur sy musiek te se dat Jesus Christus sy tydgenoot is. 

6.5.3.2 Die gemeenskaplike uitdrukking van gewyde en sekulere musiek 

Met die groter aanvaarding van die gemeenskaplike uitdrukking van gewyde en sekulere 

idioom, dikwels in die vorm van volksmusiek, is die konsep van "wegdoenbare" musiek 

herontdek. Hierdie ontdekking het meegebring dat kreatiwiteit aangemoedig is, ongeag die 

gehalte van die produk (Mitchell 1978: 134). 

Die herontdekking van die gemeenskaplike uitdrukking was 'n groot bydrae aan die kerk en het 

die kerk hiermee twee dinge gese: 
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• <lat hy (die kerk) gewillig was om die groot waarhede van die Christelike geloof te klee 

in vorme waarmee die mees ongesofistikeerde kon identifiseer (vgl. 1 Kor. 1 :2); 

• <lat dit nie nodig was om 'n spesiale godsdienstige musiekidioom aan te leer om geloof 

te besing nie. 

Die geskiedenis het bewys dat die kerk telkens met sy musiek gepoog het om kontak met die 

wereld rondom horn te herbevestig, nie met die gesofistikeerde wereld of professionele 

musikus nie, maar met die gewone mens: 

• Martin Luther se melodiee sou skokkend soortgelyk aan kroegliedere gewees het vir 

diegene wat slegs bekend was met Gregoriaanse cantus of polifoniese koormusiek m 

die erediens. 

• 

• 

• 

• 

• 

Clement Marot se metriese psalms was verwant aan die Franse hof se vermaak

likheidsmusiek. 

Die Souterliedekens was die nuwe Nederlandse berymde variasies van die psalms wat 

op populere volksmelodiee gesing is. 

Die agtiende-eeuse hymns van die Wesleys het die idioom van Engelse volksmusiek en 

die musikale uitdrukking van die Londense straatliedere van daardie tyd ingesluit. 

Die musiekidioom van Moody en Sankey is in die negentiende eeu juis gekies weens 

hulle bekendheid aan en aanvaarding deur die mense buite die kerk. 

Die musiek van die gospelliedere is in die idioom van sekulere musiek geskryf (Mitchell 

1978:135). 

6.5.3.3 Herel'llluering van die bestaande musiek 

Die musiekrevolusie dwing die kerk om sekere opvattings te herevalueer; die kwessie van 

gewyde teenoor sekulere musiek moet derhalwe bespreek word. Veronderstellings van hoe 

gewyde musiek ge'identifiseer mag word, word soms bevraagteken. Diegene wat riglyne 

betreffende melodie, ritme of harmonie neergele het wat intrinsiek "Christelik" is, het al 

probleme ondervind met die kriteria. Die Bybel gee ook nie volledige riglyne in hierdie verband 

nie. As die argument na die gebied van "assosiasie" verskuif, is die teenargument <lat assosiasie 

verander kan word, soos dikwels al gebeur het. Dink aan die reeds genoemde voorbeeld van 
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Innsbriick, ich muss dich /assen, 'n "sekulere" melodie wat "gewyd" geword bet deur die feit 

dat die kerk dit vir erediens-doeleindes gebruik bet (Mitcbell 1978:137). 

Nog 'n manier om na kerkmusiek te kyk, is Jesus se woorde in Matt. 13:52: "So is elke 

skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die bemel, soos 'n buiseienaar wat uit sy 

voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring." Ons lees ook van die "nuwe" lied in 

Psalm 33:3, Psalm 96:1, Psalm 98:1 en Psalm 144:9. 

Elk van die oue en die nuwe bet onderskeie waardes: die een kan doen wat die ander nie kan 

doen nie, en daarom is beide nodig vir 'n volledige bediening. Die oue is die opgawe van die 

kerk se lewe en geloof en in 'n sekere sin is dit die gebeue van die kerk - as sulks is dit vandag 

vir ons baie belangrik. Die nuwe is nodig om die kontemporere geldigbeid van die evangelie uit 

te druk: die feit dat Christus vandag leef en dat Sy beloftes vandag steeds staan. Die nuwe kan 

tot energie stimuleer en boweal is dit die nuwe waarmee die gemeenskap waarin ons vandag 

lewe, kommunikeer - daardie deel van die gemeenskap wat nog nie op God geantwoord bet 

nie. Slegs die nuwe kan juis vir daardie mense in bulle eie taal se dat God bulle ken, bulle 

liefhet en bulle uitnooi tot 'n persoonlike verbouding. 

6.5.4 GEVOLGE VAN DIE MUSIEKREVOLUSIE 

6.5.4.1 'n Nuwe liimnodie 

In die vyftigerjare was daar min twintigste-eeuse bimnes beskikbaar. Alles is egter verander toe 

'n baie groot getal nuwe liedere vir die kerk verskyn - s6 baie, dat die element van weg

doenbaarbeid dadelik benadruk moet word. Dit was nou vir die prediker en musikus nodig om 

uit sulke musiek te selekteer. 

Van betekenis is dat sommige van hierdie liedere eietyds was in die sin dat bulle gespreek bet 

van ruimtereise, omgewingsverantwoordelikheid en ekumeniese sake (Mitcbell 1978:138). 

6.5.4.2 'n Nuwe konsenvatisme 

Dit is die aard van die kerk om konserwatief te wees (sien boofstuk 6:6.1 ). Dit is egter sy 

primere taak om die evangelie te versprei en so te versprei dat dit deur elke nuwe geslag 

verstaan kan word. 
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Die musiekidioom aan die begin van die revolusie toon duidelik dat dit nie van binne die kerk 

kom nie, maar van buite die kerk. Intrinsiek tot hierdie proses is die feit dat daar 'n kombinasie 

was van gewyde woorde en suiwer sekulere musiek. 'n Belangrike deel van die dinamiek was 

die feit dat die kerk met 'n nie-gewyde soort musiek gespreek het. 

Mitchell (1978:140) meen dat 'n gaping besig is om te ontwikkel tussen kerkpop en die nuwe 

vermaaklikheidsmusiek van die dag; dit is reeds duidelik dat die nuwe kerkmusiek en die 

musiek van die gemeenskap langs uiteenlopende wee ontwikkel. Dit mag dalk nodig wees om 

nog 'n eeu te wag totdat kerkmusiek weer totaal buite voeling met die musiek van die 

gemeenskap is en 'n volgende revolusie weer plaasvind. Leiers in kerkmusiek moet daarvan 

bewus wees om op voortdurende verandering te reageer. 

7. SAMEVATTING 

Gospelmusiek is 'n tipe geestelike musiek wat in die populere musiekidioom van byvoorbeeld 

rock, country of folk geskryf is, met as teks 'n Christelike boodskap. Die gospel hymn kan as 

die voorloper van die modeme gospellied gereken word. 

Europese setlaars het in die sewentiende eeu allerlei kerk- en kroegliedere, asook tradisionele 

ballades saam met hulle na Amerika geneem en het so die grondslag van Amerikaanse musiek 

in hulle Europese kultuurtradisies vasgele. Geleidelik is die psalms deur hymns vervang, wat in 

die agtiende eeu deur die invloed van die Watts en die Wesleys sterk na vore getree het. In 

hierdie eeu is godsdienstige musiek gesekulariseer om dit meer toeganklik vir die massas te 

maak. Vir die eerste keer is allerlei musiekinstrumente met 'n sekulere konnotasie in die kerke 

toegelaat. Baie van die komponiste was nie professioneel opgelei nie. 

'n Nuwe soort prediking, in die vorm van kampbyeenkomste, het uit die omstandighede 

ontstaan toe die setlaars weswaarts beweeg het, buite die invloed van gevestigde kerke. Die 

melodiee wat by sulke massabyeenkomste gebruik is, was sekuler en baie was ook 

Afro-Amerikaanse spirituals. Omdat die liedere van gehoor geleer moes word, was dit maklik 

herhaalbaar en het die gemeente slegs by die refrein saamgesing. Dit het gelei tot die beginsel 

van baie herhalende passasies in die liedere. 

Beecher en Moody was baie aktief as evangeliste in die negentiende eeu. Met die dienste van 

Moody en sy sanger Sankey het die Jesus preaching and singing begin. Die gospel hymn, met 
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sy eenvoudige melodie, is in die herlewingsienste gebruik om die "regte atmosfeer" te skep en 

om die mense op te wek. 'n Voorbeeld van so 'n lied is Jesus loves me. 

In die vroee twintigste eeu het die evangelis Sunday en sy sanger Rodeheaver 'n nuwe vlak van 

sekularisme in evangelisasieveldtogte daargestel met 'n mengsel van bediening en vermaak. 

Met die ontwikkeling van die grammofoon en radio het die plaaslike verhoog na 'n nasionale 

verhoog gegroei. Nuwe vereistes is deur die nuwe medium gestel en verwerkingstegnieke met 

'n meer gevorderde harmoniese en ritmiese patroon is uit die vermaaklikheidswereld geneem. 

Swart gospelmusiek het meer klem op die musiek as op die woorde gele. Die black experience 

met sy konsep van die slawekultuur en die ontstaan van die holiness church het 'n sterk invloed 

op die musiek gehad. Armoede en sosiale, politieke en arbeidsprobleme is sterk aangespreek. 

Fragmente in 'n teks is uitgebrei deur versierde melismas, ingewikkelde sinkopasies, 

gealterneerde blou tone en glissando's. 

Suidelike (blanke) gospelmusiek is verwant aan countrymusiek. Ook hi er het daar dikwels 

nadruk op die vermaaklikheidsaspek geval. Plate-industriee het finansieel baie gebaat by die 

verkoop van plate. 

Teen die middel van die eeu het popmusiek, wat altyd nog beskou is as sondig en oneerbiedig, 

alle dele van die samelewing binnegedring. In die laat veertigerjare het 'n soort "evangeliese 

popmusiek" ( deur Carmichael begin, met 'n verskeidenheid instrumente en koortegnieke 

soortgelyk aan sekutere groepe van daardie tyd), die lig gesien. 

Rock 'n' roll en folkmusiek het in die laat vyftigerjare en tot in die sestigerjare gedornineer en 

ook 'n sterk invloed uitgeoefen op die Jesus Move17Jent aan die einde van die sestigerjare. 

Gospelmusiek was saam met bogenoemde style in aanvraag op pop-radiostasies en het ook 

verskeie goue status-toekennings gekry. Die groot gewildheid van hierdie liedere het 'n 

kommersiele ontploffing veroorsaak. Baie plate en bladmusiek is verkoop en private fortuine is 

gemaak. Ongelukkig was baie liedere nie kreatiewe skeppings nie, maar eerder slegs 'n reaksie 

op die behoeftes van die mark. 

Die nuwe musiek het 'n revolusie veroorsaak, met die dramatiese aspek dat popmusiek nou die 

kerk binnegedring het. Daar is baie geeksperimenteer met popidiome vir aanbiddings- en 

evangelisasiedoeleindes. Die eerste kommersiele Jesus rock-album is in 1969 vrygestel. 
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Maar ook ewe dramaties het die kerk die terrein van popmusiek betree toe liedere oor morele 

standaarde geskryf is en ander liedere waarvan die inhoud gebaseer is op dele uit die Bybel. 

Vertonings soos Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat en Jesus Christ Superstar 

het groot lokettreffers geword. Hierdie musiek het aanvaarding heeltemal buite die kerk 

gevind. 

Die revolusie hou sekere implikasies in. Eietydse kerkmusiek vir die gemiddelde voordraer was 

baie skaars en met hierdie nuwe musiek het die kerkmusikus eintlik nou vir die eerste keer in 

die twintigste eeu die geleentheid gekry om deur sy musiek te beleef dat Christus ook sy 

"tydgenoot" is. 'n Gemeenskaplike uitdrukking is in die musiek gevind en daarmee het die kerk 

gese dat hy gewillig was om die boodskap op informele wyse te klee. Die kerk het met die 

musiek gepoog om kontak met die wereld rondom horn te herbevestig. 'n Herevaluering van 

die bestaande liedereskat sal gemaak moet word. Beide die oue en die nuwe is nodig vir 'n 

volledige musiekbediening. Die oue is die geheue van die kerk en die nuwe is die manier 

waarmee die hedendaagse gemeenskap kommunikeer. 

'n Nuwe twintigste-eeuse himnodie was vanaf die vyftigerjare beskikbaar. Dit behels 'n mengsel 

van 'n nie-gewyde tipe musiek met gewyde woorde, wat 'n nuwe soort konserwatisme 

daargestel het. 

NOT AS 

1 Die belangrikste herlewings was die Great Awakening, gelei deur Jonathan Edwards en 

George Whitefield, die Kentucky Revival en die tradisie van kampe as bron van 

godsdienstige bewegings (Cusic l 990:ii). 

2 Amerikaanse Evangelistiese kerke is byvoorbeeld die Metodiste, Baptiste, Pres

biteriane, Verenigde Kerk van Christus en die Kerk van die Nasarener. Hierdie kerke is 

al dikwels deur buitestaanders gekritiseer oor die kwaliteit van hulle musiek, wat 

voortspruit uit hulle herlewingserfenis (Rustad 1981 :xviii). 

3 In blou tone (blue notes) word die terts, septiem en soms die kwint van die andersins 

majeurtoonleer verlaag. Die graad van verbuiging mag aansienlik wissel. 
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4 Billy Graham is 'n wereldberoemde evangelis wat sy bediening begin het met die Youth 

for Christ-aksie en so in 1949 die wereld se aandag getrek het. Die musiek wat hy in sy 

veldtogte gebruik het, het grotendeels uit die repertorium sedert 1850 gekom. Anders 

as sy voorgangers het hy nie nuwe musikale materiaal bevorder nie. Dr. Graham neig 

om eerder konserwatief te wees en sensasie en oor-emosionaliteit te vermy (Rustad 

1981: 139). 

5 'n Voorbeeld van crossover musiekneigings is 'n kunstenaar met 'n gevestigde reputasie 

in een genre van populere musiek of jazz wat opnames maak in 'n ander genre 

(byvoorbeeld geestelike musiek) in 'n poging om inslag te vind by 'n nuwe gehoor 

(Randel 1986:215). 
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« HOOFSTUK 6 » 

DIE HUIDIGE SITUASIE 

1. VERANDERENDE TYE IN DIE WeRELD 

Die sestigerjare was 'n periode van radikale verandering op baie gebiede: polities, maatskaplik, 

godsdienstig en artisties. Die Westerse beskawing bevind homself tussen die oorblyfsels van dit 

wat hy vir homself opgebou het gedurende die laaste vyf eeue, sender om eintlik iets gereed te 

he as plaasvervanger (McKinney 1974: 182-183). 

Polities is die wereld steeds besig om te herstel van die rampspoedige gevolge van 

voortdurende oorloe, deur ou politieke groeperinge op te breek en nuwes te vestig. Konsepte 

soos kapitalisme en kommunisme is teen mekaar opgeweeg. Die maatskaplike wereld probeer 

om die praktiese waarde van demokrasie te bewys deur metodes te vind om die onreg wat in 

verskeie seksies van die samelewing gepleeg is, reg te stel en 'n meer billike ewewig tussen ryk 

en arm daar te stel. In die godsdienstige wereld het selfs 'n histories-konserwatiewe organisasie 

soos die Rooms-Katolieke Kerk dit nodig geag om diepgaande veranderinge te maak om aan 

die eise van die tyd te voldoen. So ook is die kunste in 'n oorgangsperiode wat die einde van 'n 

kreatiewe epog aandui en die begin van 'n era wat onsekerheid en ongekende eksperimentering 

kan beteken (McKinney 197 4: 183). 

In die konflik van idees wat voortgespruit het uit hierdie teenoorgestelde maatskaplike en 

politieke kragte, is dit natuurlik dat daar 'n skerp grenslyn tussen die verlede en die toekoms sal 

wees, tussen die konserwatiewes en die radikales wat almal besig is met eksperimentering vir 

vandag se behoeftes en die hoop vir more. Die totale wereld van kerkmusiek sal afhang van 

hoe die konflik opgelos gaan word. 

Daar word dwarsdeur die wereld intensief oor die kerksang besin. Die talle publikasies wat die 

afgelope jare in Europa, die Britse Eilande en Amerika verskyn het, is die bewys. Telkens word 

opnuut weer besef dat dit 'n gekompliseerde saak is, enersyds omdat daar nog gesoek word na 

algemeen-aanvaarbare, relevante vertrekpunte en andersyds omdat hier geen maklike 

antwoorde geduld word nie weens die talle slagysters waarvoor die kerk moet oppas: 

"Die kerk (en die wereld) beleef immers tans op 'n baie traumatiese 
wyse die negatiewe, blatant-heidense vrugte van die sogenaamde 
'mondigwording' van die mens tydens die afgelope vier eeue. Ook die 
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lewe as Christene is dikwels s6 deursuur van hierdie gees, gewoonlik in 
die gedaante van 'n engel van die lig genaamd 'eietydse kultuur', dat ons 
die flikkerende rooi ligte nie herken nie! Dit behoort duidelik te wees 
dat 'n eensydige, spiritualistiese 'aanvoelingsbenadering' tot die 
probleem, sonder intensiewe vakwetenskaplike besinning, by voorbaat 
fataal en tot nadeel van die kerk en sy aanbiddingspraktyk is" 
(Strydom 1990:73). 

lndien ons hierdie probleem tot sy eenvoudigste vorm reduseer, sal die antwoord op die vraag 

oor watter tipe musiek in die erediens gebruik moet word, afhang van wat met "aanbidding" 

bedoel word en wat die rol van musiek in sulke dienste moet wees. Dit op sigself hang weer af 

van die groot en fundamentele teologiese vraag: 

"How do we speak, or think, or act about God - we who live in a 
technological society that is growing by leaps and bounds, and in the 
midst of scientific achievements undreamt of only a few years ago. It is 
this question of articulating religious faith in a life that must be lived in 
a scientific world, of making it clear and distinct and precise just what 
is meant by die concept of God, that provokes the questions that are 
now being raised by Protestants, Catholics, and Jews alike. And it is 
interesting to observe that in all these denominations the conservatives 
have tended to answer these questions by loudly re-affirming traditional 
beliefs, while the liberals demand 'cultural analyses, social action and 
new institutional forms'" (McKinney 1974: 184). 

Die kerkmusikus hoef nie met ekstremiste saam te stem nie. Net soos hy nie die neigings van 

die tradisionaliste met hulle statiese en argai"ese idees hoef te aanvaar nie, hoef hy horn ook nie 

te beperk tot popmusiek om te voel dat dit verteenwoordigend is van die tyd nie. Elkeen moet 

besluit waarin hy waarlik glo en elke moontlike middel gebruik om sy musiek 'n lewendige deel 

te maak van die aanbidding van sy kerk waaraan hy behoort. 

Die repertorium van kerkliedere benodig konstante en evangeliese versorging, ter wille van 

verskeidenheid en relevansie en 'n balans tussen die tradisionele en innovering. Daarbenewens 

is kerkmusiek vir 'n gemeente so belangrik, dat dit nooit as roetine of as programvuller gesien 

moet word nie; ook nie as ondergeskik aan die prediker se <liens nie, maar as 'n integrale deel 

van die aanbidding (Hillert 1978:244). 

2. DIE TWINTIGSTE-EEUSE MENS 

Vir Strydom (1994:3) is daar twee tipes twintigste-eeuse mense: 
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2.1 DIE TOTAAL GESEKULARISEERDE MENS 

Vir hierdie mens staan sy eie individuele sienswyses, voorkeure en smake in die middelpunt. Hy 

is vermaaklikheidsgeorienteerd en het 'n "supermark"- en kitsmentaliteit met 'n voortdurende 

soeke na wat nuut en anders is. Hy raak gou moeg vir enigiets. Hierdie persoon is die 

"kommersialisties-georienteerde massamens" vir wie die oppervlakkige, kitsch- en 

cliche-matige sy norm is. Die meeste van hierdie mense het geen waardering vir die klassieke 

musiek van die ou meesters nie omdat dit vir hulle te moeilik verstaanbaar is. 

Hierdie aspekte van die moderne mens mag nooit die liturgie bepaal nie. 

2.2 DIE POSTMODERNE MENS 

Hierdie persoon se lewe is verskeur tussen die rasionele en die bo- of irrasionele. Hy worstel 

met homself oor lewensvrae betreffende sosio-politieke, lewensbeskoulike, morele en 

verhoudingsaspekte. Los van sy tradisionele ankers bevind hy horn in 'n koue, abstrakte 

wetenskap- en tegnologie-georienteerde wereld waarin hy vereensaam; hy soek na gemeen

saamheid en lewenswarmte en smag daarna om in groepsverband uiting aan sy gevoelens te 

gee. Hy wil psigies, geestelik en fisies aangespreek word. Die funksie van godsdiens in die 

individu se lewe kan 'n belangrike bydrae op die emosionele vlak ]ewer en kan horn in 'n 

besondere sin 'n gevoel van sekuriteit en veiligheid bied (Roode 1968: 178-179). 

Hierdie moderne mens het 'n besondere aanvoeling vir die idioom van die tyd, met 'n behoefte 

aan belewing, aan vryheid en ruimte om in Gees en in waarheid te aanbid. Hy is 'n ekumeniese 

mens wat nie in 'n kokon wil leef nie, maar van ander wil leer en met ander wil deel (Pelser 

1992:17). 

By hierdie aspekte van die moderne mens moet die liturgie aansluiting vind. 

3. DIE KERKLIED VANDAG IN DIE ALGEMEEN 

Die kerklied staan midde-in die veranderende lewenspatroon van vandag. 

"Omdat die funksie van die liturgiese lied onlosmaaklik met die wese 
van die erediens en die betekenis van die onveranderlike Drie-enige 
God verbind is, verkeer dit meer as ooit tevore in 'n 
spanningsverhouding met die nuwe ideate van dissonansie, abstraksie 
en die onpersoonlike" (Roux 1985:292). 
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In ons tyd waarin "so min ems, verantwoordelikheid, mededeelsaamheid, eerlikheid en egtheid 

opval" word kinders opgevoed met "klippe in plaas van met brood" (Roux 1985:293). 

Dieselfde geld vir die kerklike opvoeding. Daar is probeer om kinders in Nederland, Duitsland 

en elders wat krities teenoor alle kerklike instelling was en kerkvreemd geword het, se 

belangstelling te prikkel deur jazz-eredienste en die toegewing van die Neger spirituaal as 

kerklied in die Lutherse Evangeliese Kerk. Hierdie jazz-dienste is in Europa deur die Lutherse 

en Gereformeerde kerke ondersteun. Tradisionele vestings is met goedkeuring afgebreek deur 

outoriteite wat tekort geskied het aan musikale kennis en belangstelling (Roux 1985:293). 

Om die massas met 'n Christelike boodskap te bereik het die hedendaagse Christelike 

kunstenaars hulle geskik tot wat ookal populer in die sekulere wereld was, met die gevolg dat 

daar vandag weinig verskil is tussen wereldse musiek en gospelmusiek, behalwe ten opsigte 

van die teksinhoud. 

Ons leef in 'n tyd waarin massaproduksie selfs die artistieke toneel oorheers. Ons hele kultuur 

word deurdring deur die popsindroom van stereotipes, banaliteit en cliches, wat die kreatiwiteit 

versmoor, insluitende die van die kerk (Johansson 1988: 18). 

Van al die kunste wat met die kerk geassosieer word, kry musiek die meeste aandag van die 

leek. Die hoof "bevoordeelde" is hier die kuns self, alhoewel die "bevoordeling" betwisbaar is. 

Die rede waarom musiek so baie aandag kry, is moontlik dat dit beide 'n persoonlike en 

kollektiewe kuns is, wat dan juis in die kerk as uitdrukkingsmiddel aangewend word. Selfs 

mense wat se dat hulle niks van musiek af weet nie, sal beweer dat hulle weet waarvan hulle 

hou. Hulle dring soms sterk aan op hulle voorkeure, wat dalk te kort mag skiet aan die nodige 

musikale en liturgiese standaarde (Hillert 1978:247). 

Die kulturele toneel waarin gemeentesang vandag is, is meer kompleks as ooit tevore. Die 

beskermende mure van die kerk hou nie !anger meer die sekulere invloede buite nie, soos nog 

'n generasie gelede nie. Selfs nie die tradisionele praktyke van kerkmusiek is onaangeraak deur 

die warboel van kontradiksies van vandag se samelewing nie, 'n samelewing wat 'n mengsel is 

van hoe en Jae kulture, van ou en nuwe tradisies en van konstante en verwarrende verandering 

(Hillert 1978:251-252). 

Ons gemeenskap word daagliks baie meer blootgestel aan die informele geestelike lied op die 

televisie, oor die radio en ook op die verhoog, as aan die formele kerklied. Heyns (1993: 46) 
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meen dat die SAUK-TV 'n negatiewe houding ten opsigte van die psalms, gesange en goeie 

koormusiek openbaar. Gospelmusiek en "gewyde musiek van twyfelagtige karakter" word oor 

Radio Kansel gebruik. Afrikaans Stereo het die klassieke orrelverwerking van Chris Lamprecht 

se Psalm 23 wat voor Boekevat gespeel is, vervang met 'n ligte, informele lied met 'n wiegende 

6/8 ritme. 

Die siening oor hierdie informele geestelike lied het alreeds baie verander en dit word al wyer 

aanvaar. By gemeentebesoeke in verband met hierdie studie is gevind dat opnames van gospel

sangers, soos Michael W. Smith, oor die luidsprekers gespeel is toe die gemeente die kerk

gebou verlaat het na die aanddiens. 

Musiekestetiese denke bly nie altyd onveranderd nie en voorkeure word nie altyd dieselfde 

geinterpreteer nie, daarom mag 'n bepaalde kerkliedstyl nie as 'n standhoudende beginsel geld 

nie (Roux 1985:311). 

4. SUID-AFRIKAANSE KERKMUSIEK IN VERW ARRING 

Kerkmusiek in Suid-Afrika is in verwarring (Ottermann 1992:75). Hierdie situasie is· 

veelbetekenend vir musiek en die musieklewe in Suid-Afrika. Omdat die gemeenskap as 'n 

geheel sterk beinvloed word deur die Christelike kerke kan musiek in die gemeenskap nie aan 

die invloed van tendense en standaarde in die kerke ontkom nie. Soos so baie ander aspekte in 

Suid-Afrika, is kerkmusiek ook in 'n stadium van oorgang. Kerkmusiekdeskundiges moet 

betyds 'n rol in die bepaling van die doelpunt van hierdie oorgang kry voordat dit te ver gaan. 

Die feit dat kerkmusiek dienende musiek is, dus musiek ondergeskik aan hoer doelstellings, 

veroorsaak egter dat die saak nie sonder komplikasies is nie. 

Die kerk het nog altyd daama gestreef om die hoogste standaard in sy musiek te handhaaf Vir 

baie eeue lank was dit dan ook die geval in prakties alle denominasies. Die huidige situasie in 

aanbiddingsdienste is egter meer in die lyn van "wat julle wil he, word toegelaat" (Ottermann 

1992:75). Daar heers verwarring oor wat in die kerk toegelaat moet word, omdat kerkleiers 

nie uit een mond praat as dit by die kerklied kom nie (Heyns 1993 :46). Daar is in vandag se 

kulturele milieu betreklik min plek oor vir die musikale idioom van die meeste psalms en ook 

vir baie gesange (Temmingh 1993: 17). 

Alhoewel die situasie etfens verskillend is in die onderskeie denominasies, word die algemene 

tendens orals gevind dat die mense allereers wil "lekker sing" 1
• Dieselfde probleme wat in 
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sommige van die Afrikaanse kerke ondervind word, kom ook in baie Engelssprekende kerke 

voor. Volgens Rev. G Davies (1987:45) is daar baie gemeentes waar allerhande "koortjies", 

waarvan die kwaliteit nie voldoende is vir kerkgebruik nie, eerder as himnes gehoor word: 

"These choruses are religious ditties originally meant for pre-school 
children; however, when these are vocalised by grownups, with more 
heartiness than discrimination, and accompanied by waving arms, 
clapping hands, stamping feet and the strumming of guitars, then we 
wonder at their appalling popularity" (Davies 1987:45). 

Alhoewel dit 'n algemene stelling is, is die meeste mense tog bewus van die huidige toestand 

betreffende kerkmusiek in Suid-Afrika (Ottermann 1992:75-76): 

• Die ontstellend lae standaard in radio- en televisiedienste waarna reeds verwys is. Dit 

is 'n refleksie op wat in die kerke gebeur of wat die keuse van die persone 

verantwoordelik vir hierdie dienste is. 

• In die Ned.Geref Kerk is die Psalm- en Gesangboek van 1978 met sy onbetwisbare 

hoer teologiese, musikale en poetiese kwaliteit en omvang as sy voorloper van 1944, 

kontroversieel en selfs onpopuler, omdat baie mense allerlei liedere van steeds ligter en 

ligter aanslag verkies. Die gevolg hiervan is dat orrelbegeleiding en orrelmusiek in die 

algemeen aansien verloor. 

• In die Anglikaanse Kerk is die tradisionele kerkmusiek steeds oorheersend in baie 

plaaslike kerke, ook in gemeentes met 'n meerderheid swart lidmate; maar ook hier 

word toenemend aanspraak gemaak op liedere wat ligter en van 'n meer volksagtige 

aard is. 

• Die situasie in die Rooms-Katolieke Kerk is besonder onseker vandat die volkstaal 

sedert 1963 in die liturgie gebruik word, na 'n besluit van die Tweede Vatikaanse Raad. 

Daar word redelik geskarrel op soek na musiek. 

• In die oorheersend swart Lutherse Kerk word die tradisionele Lutherse koraal nog 

hoofsaaklik gesing, maar ook nie soseer meer deur die jonger lidmate nie. 

• Die charismatiese kerke het oor die algemeen 'n baie minder gesofistikeerde soort 

gesamentlike sang. 
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5. SANG IN DIE NED.GEREF. KERK 

Die Ned.Geref Kerk het vroeer die beeld van 'n redelike formele kerk gehad. Hierdie situasie 

het egter al baie verander. Aan die een kant was daar Sinodale aanbevelings dat veral die 

aanddiens 'n "vryer en spontaner karakter" moes aanneem ... "minder strak" (Ned.Geref Kerk, 

Agenda 1986:204), maar aan die ander kant was daar ekumeniese2 invloede wat die kerk 

binnegedring het. Die belangrikste van hierdie invloede is die inslag van die informele lied, die 

modeme gewyde popmusiek, wat natuurlik veral onder die jeug gewild is. 

Daar word dikwels berigte of artikels oor die huidige kerklied geskryf Met die onlangse 

verskyning van Jeugsangbundel 2 was die koerante weer vol van positiewe en negatiewe 

beoordelings. So verskyn daar ook gereeld menings oor die kerklied in Die Voorligter en Die 

Kerkbode, twee Ned.Geref Kerk-publikasies, asook in Vir die Musiekleier, die jaarblad van die 

Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging. Die skrywes is meestal net standpunte wat teenoor 

mekaar ingeneem word en bied weinig aan om die leemte te vul. Die indruk word dikwels 

geskep van "oorvereenvoudiging en reglynigheid", met 'n beskouing slegs van een bepaalde 

kant af (Strydom 1990:73). 

5.1 VOORSTANDERS VAN DIE INFORMELE LIED 

Die afgelope jare bestaan baie Ned.Geref Kerk-aanddienste uit sang wat met kitare en dikwels 

ook snaar- en/of blaasinstrumente begelei word, veral tydens die voorafsang. Die klavier in 

plaas van die orrel blyk ook veld te wen as klawerbordinstrument. 'n Sangleier met voorsangers 

neem die leiding in die gemeentesang en klankversterkers word gebruik. Die beat blyk ook 

belangrik te wees. 

Die Ned.Geref Kerk-jeug van vandag wil sing, hulle wil "modern en ekumenies sing", hulle wil 

hulle sang "beleef, geestelik en fisies", hulle wil hulle "musikale gawes benut in die vorm van 

nuwe eietydse skeppinge, verwerkings, musiekinstrumente", hulle wil "eksperimenteer" 

(Carstens 1993 :26). Hierdie behoefte van die jeug aan nuwe geestelike liedere blyk bykans 

"onversadigbaar" te wees (Van der Coif 1987:9). 

Die jeug is egter nie altyd in staat om te onderskei tussen goeie en swak liedere nie. Hulle ken 

ook nie die kerk se beleid ten opsigte van kerkmusiek nie en soms is hulle aandeel aan die 

begeleiding maar amateuragtig (Carstens 1993 :26). Jeugsangbundel 2 is 'n poging om die 

"elitistiese kerkmusici" aan die een kant en die "charismatiese plebs" aan die ander kant nader 
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aan mekaar te bring. Almal moet die ryke verskeidenheid binne die kerk waardeer en aanvaar 

dat ons musikale en geestelike aanvoeling en behoeftes van mekaar verskil (Carstens 1993 :27). 

Maree (1993:48) laat haar skerp uit teen diegene wat die formele lied verabsoluteer en onwillig 

is om te aanvaar dat God ook op "ander musiekmaniere"3 werk as die tradisionele. Sy meen nie 

dat psalms en gesange die beste manier is om jongmense te bereik nie en vra dat die musiek 

wat God se werk "strem", "weggegooi" moet word. 

5.2 VOORSTANDERS VAN DIE FORMELE LIED 

In Die Kerkbode van 3 Julie 1992 word berig dat 'n vrou in Port Elizabeth in die kerk 

opgestaan en gese het: "Tot hiertoe en nie verder nie!" Sy het verwys na die "sentimentele, 

soetsappige gospelagtige" sang waaraan die Ned.Geref.gemeentes deesdae onderwerp is, wat 

nou werklik 'n ernstige wending neem. Dit is net nie reg dat onder gevleuelde begrippe soos 

lofprysing en musiekbediening, sulke musiekonheile die eredienste binnesypel nie (Troskie 

1992:7). 

Al te dikwels word voorsangers en 'n orkes gebruik wat nie op standaard is nie, wat musikale 

onkunde toon en die erediens dan so in 'n derderangse konsert laat ontaard. Die dikwels vals 

kitare, die "weggevoerde toe-oe sangers", die klawerbordspelers met dikwels swak harmoniee 

en die "kwasi-Richard Clayderman" pianis is net nie aanvaarbaar nie. Nie dat die deelnemers se 

opregte bedoelings bevraagteken word nie, maar wel die Jae peil van musieksmaak in die 

erediens en die onvanpaste styl van die musiek (Troskie 1992:7). Argumente soos die "smaak 

van die jeug, die behoefte aan lofprysing en die poging tot vernuwing in die erediens" is net nie 

goed genoeg nie as 'n mens die enorme ryk kerkliedereskat in ag neem wat in die 550 psalms 

en gesange en die Sing-onder-Mekaar liedere opgesluit is - laat ons nie met "musikale 

melkkossies" tevrede wees en die wese van lofprysing mistas nie (Troskie 1992:7). 

Die standpunt van die kommissie betas met die eerste Jeugsangbundel word bevraagteken 

waar hulle in die voorwoord meld dat daar .gestreef is na 'n hoe standaard van liedere en dat die 

Here geprys word met die "beste wat ons kan aanbied". Verder word daar ook kapsie gemaak 

daarteen dat hierdie tipe bundel nou op mense afgedwing word vir gebruik binne die erediens. 

Daar moet by die oorspronklike Sinodale besluit gehou word dat hierdie bundel slegs by 

jeugbyeenkomste gebruik word. Dit word ook bevraagteken of daar spesiale voorsiening vir 
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die jeug gemaak moet word. Op die wyse word die Ned.Geref. Kerk-jeug se lojaliteit verskuif 

van die psalms en gesange na die Jeugsangbunde/ se lied ere (Heyns 1993 :46). 

Dit is nie noodwendig die styl wat in "swak" musiek "verkeerd" is nie, ook nie dat "inspirasie" 

of talent gebrekkig is nie, maar eerder dat dit ware vakmanskap, "wetenskaplike afgerondheid" 

of "goeie ontwerp" is wat kort (Olivier 1992:61-62). 

Net soos daar teen sakralisme gewaak moet word, moet daar ook teen sekularisme in ons 

keuse van en omgang met die kerklied gewaak word. Die ekumene en die kultuureie, soos ook 

die tradisionele en die eietydse, moet alles 'n deurslaggewende rol speel (Strydom l 992a:20). 

Spies (1992:74) bet dit teen die "geskarrel" voor die kansel met die "orkes" en wonder of dit 

nie op 'n ander manier geakkommodeer kan word nie. Sy vra verder hoekom Sinodale besluite 

wat in verband met die kerklied deur kenners geneem is, nie gehandhaaf word nie maar 

"gebuig, verdraai en aangepas" word. Dit is onverantwoordelik om toe te laat dat enige liedjie 

waarvan die teologiese inhoud, die taal en die musiek nie gekeur is nie, sender meer in die kerk 

ingebring word. 

Twee predikante uit die Kaap is van mening dat die informele liedere in die styl van die 

populere ontspanningsmusiek wat tydens die erediens gesing word, die kerk se gereformeerde 

karakter bedreig: 

"Ons is van mening dat hierdie aandrang dee] is van die entoesiastiese 
en ervaringsgerigte godsdiensbelewing wat deur charismatiese groepe 
voorgehou word as die enigste korrekte en ware wyse van aanbidding. 
Hiermee word nie alleen die eie karakter van die gereformeerde 
vroomheid bedreig nie, maar die hart van die evangelie self aangetas. 

"Die charismatiese ervaringsgerigte spiritualiteit met sy klem op 
beleiving, emosie en ekstase bring 'n totale gerigtheid op die mens in 
die geloofslewe mee ... 

"Vir die gereformeerde . . . is die geloof 'n gerigtheid op God en die 
objektiewe beloftes van sy Woord ... 

"Daarmee word egter nie aan die mens verbygegaan, asof die 
gereformeerde vroomheid koud en sonder enige emosie is soos baie 
keer beweer word nie" (Vosloo en Steenkamp 1991 :69). 
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5.3 DIE ROL VAN DIE GEMEENTEPROFIEL IN GEMEENTESANG 

lndividuele gemeentes het kollektiewe persoonlikhede en profiele. Daar kan byvoorbeeld 

gepraat word van 'n gemeente wat "liefdevol" is, of "musikaal". 'n Gemeenteprofiel is die 

resultaat van baie dinge, soos die mense se individuele agtergrond, smaak, opvoedingspeil en 

geestelike volwassenheid, en is ook 'n weerspieeling van die gemeente se teierskap (Johansson 

1988:112). 

Die musiekkultuur binne 'n gemeente bly nie staties me. Dit verander spontaan of deur 

doetbewuste beinvtoeding. Die voorkeure van die gemeente word deets bepaal deur die 

oorheersende ouderdomsgroepe sowel as die sosio-ekonomiese strukture binne die gemeente. 

Die musieksmaak word ook deur die kulturete omgewing bei"nvtoed (Semmetink 1993: 146). 

Persoontikheidsverskille speel ook 'n rot: as 'n outoritere persoontikheid in 'n gesagsposisie is, 

met sy voorkeur vir orde, dissipline en gesag, sat dit verskil van 'n persoonlikheid wat meer 

buigsaam en toegeeflik is. 

Die verskeidenheid binne die gemeente moet geakkommodeer word. Oggend- en aanddienste 

kan byvoorbeetd so ingerig word dat die oggenddiens meer die formele smaak bevredig en die 

aanddiens die informele. Die mens is 'n psigo-fisiese eenheid en moet as sulks bevredig word. 

Hoogs ontwikkelde gemeentes is nie noodwendig die gemeentes wat meer "formeel" is nie, 

maar kan ook die gemeente wees wat juis die verskeidenheid behoeftes aanvaar en probeer 

huisves. 

6. REDES VIR DIE HUIDIGE SITUASIE 

6.1 DIE KONSERWATISME VAN DIE KERK 

Die konserwatisme van die kerk is dalk die eerste oorsaak van die huidige toedrag van sake. In 

die sin van bewaring en handhawing van die basiese waarhede van die Heilige Skrif is dit nodig 

dat die kerk konserwatief moet wees. Hierdie konserwatisme het egter tetkemale al sy grense 

oorskry na ander fasette van die kerklike lewe en die lewe van die individu, soos ook op die 

gebied van gewyde musiek. Sommige van die mooiste geestetike liedere van die Middeteeue, 

soos die cantigas en laudes, is nie toegetaat om gesing te word in die amptelike kerkdienste 

nie. Die nuwe musiek van die veertiende-eeuse ars nova4 was ook nie welkom in die kerk nie 

en die hoofontwikkeling het gevolglik buite die kerk ptaasgevind (Ottermann 1992:76). 
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Die beste voorbeeld van die skadelike effek van hierdie soort konserwatisme op die gebied van 

gemeentesang is die berugte langtermyn-gebruik van kerkliedere, byvoorbeeld die Geneefse 

Psalter in die swak Nederlandse vertaling van Petrus Datheen, vir 205 jaar lank, vanaf 1568 tot 

1773 (Ottermann 1992:76). Die opvolgbundel van bogenoemde is in die Ned.Geref. Kerk vir 

amper 170 jaar gebruik. Die baie middelmatige Evangelische Gezangen was in Suid-Afrika vir 

130 jaar in gebruik. Die taal van albei Iaasgenoemde bundels is in die laaste dekades van hulle 

bestaan nie regtig meer deur die mense verstaan nie (Ottermann 1992:76). 

Versamelings liedere en chon1ses vir gebruik buite die erediens het in onlangse jare in 

Suid-Afiika uitgebrei. Sulke bundels was egter in Duitsland, Nederland en Engeland beskikbaar 

in die vorige eeue, waarvan die van Sluiter en Groenewegen ook hier in Suid-Afrika populer 

was. Daar was ook die Jang en onaangename twispunt rondom die Hallelujaboek in Afrikaanse 

Hervormde kringe. Dit kan nie ontken word nie dat hierdie liedere in 'n behoefte voorsien het 

en dat hulle ook dikwels waardevolle gesange ingesluit het wat vergoed het vir tekortkominge 

in die aanvaarde gesangboek, maar hulle is nie offisieel in eredienste toegelaat nie. 'n 

Gesangboek van 1773of1806 het egter beslis gebreke gehad vir die mense van 1940. Wat die 

mense dan gemis het, het hulle elders gaan soek. Die Ned.Geref. Sendingkerk het in sy 

Sionsliedere van 1947 'n baie wyer repertorium gehad as die Ned.Geref. Kerk se psalms en 

gesange van 1944 (Ottermann 1992:76). 

Cusic (1990:227) huldig ook dieselfde mening as Ottermann en meen die kerk het nog altyd 

artistieke groei onderdruk, hoofsaaklik omdat sy leiers gedink het dat dit 'n lidmaat se 

persoonlike geestelike groei sou belemmer. Met die konsep van die notebalk en meer

stemmigheid is daar besef dat alle kerkmusiek nie noodwendig monotoniese Gregoriaanse 

cantus hoef te wees nie. Baie sulke deurbrake is gemaak in 'n tyd toe die kerk die gemeenskap 

gedomineer het en as opvoedkundige, kulturele en politieke middelpunt gedien het. Alhoewel 

baie monnikke hierdie deurbrake aanskou het, het hulle dit van die gewone mense af 

weggehou. Dit is dus aan die sekulere gemeenskap oorgelaat om met hulle lied tot die massas 

te spreek. In 'n poging om die massas dan met die Christelike boodskap te bereik, het die kerk 

later die sekulere samelewing nagedoen (Cusic 1990:227). 

Nieteenstaande die konserwatisme van die kerk, het 'n nuwe geslag tog gekom wat 'n 

geestelike herlewing, dikwels gelei deur musiek, gebring het: 
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"When the revivals brought forth hymns, making religion more 
personal and music the product of individual composers, the following 
generations took hold of these hymns and stopped musical 
development - hanging onto those as the only music fit and proper for 
the church. The church has traditionally been conservative and resistant 
to change - in music as well as in a myriad of other matters - until a 
new generation comes along who brings a spiritual revival, often led by 
music. But as soon as this new wave becomes accepted - after the 
initial rejection - Christians adopt this as part of their religion and 
resist further change, stifling musical growth" (Cusic 1990:227). 

Ons mag nooit toelaat dat eentonigheid, die gebrek aan bedrewenheid en 'n hardnekkige 

weerstand teen uitdagings <lien as spykers in die doodskis van tradisionele musiek nie. Daar is 

plek vir beide tradisionele en meer populere tipes liedere in die kerk (Dakers 1984: 10-11). 

6.2 DIE (ON)AANV AARBAARHEID VAN DIE MOD ERNE KUNSMUSIEK
IDIOOM 

Die twintigste-eeuse kunsmusiek word gedefinieer met vef'V)'smg na vernuwmgs deur 

individuele komponiste soos Schoenberg, Messiaen en Stockhausen. Die moderne komponiste 

is sterk voorstaanders van "art for art's sake" en neem hulle standpunt tot uiterstes toe. 

Debussy het gese: "Kuns is van geen belang vir die massas nie" en Schoenberg: "As dit kuns is, 

is dit nie vir almal nie - en as dit vir almal is, is dit nie kuns nie!" Hulle het gemeen hulle skryf 

vir die nageslag, hoe groot of klein ookal die belangstelling (Scott 1990:388-389). 

Dit is nodeloos om te debatteer of komponiste soos Boulez, Cage en Tippet met hulle musiek 

van die high road oorgeneem is deur ander komponiste van eerder die low road - die werklike 

feit is dat die aandag weggetrek is van kontemporere hoe kultuur na populere kultuur, veral 

vanaf die vyftigerjare (Scott 1990:390). So het kunstenaars van klassieke musiek ook hulle 

hand aan ligter musiek gewaag, soos: 

Nigel Kennedy, 'n klassieke violis, het ook rockmusiek aangedurf 

Placido Domingo en Kiri te Kanawa waag hulle op die populere terrein 

Carreras sing Lloyd-Webber. 

Beroemde Amerikaanse komponiste soos Copland, Cowell, Ives, Schuman en Thomson het 

aangehou om hoogstaande gehalte kerkmusiek te komponeer. Die hoe moeilikheidsgraad het 

egter deelnemers en luisteraars uitgesluit wat nie in die bevoorregte omgewings was van 

metropolitaanse kerke ofkolleges en universiteitskapelle, waar hierdie musiek beoefen is nie. 
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Die modeme musiek bet nie daarin geslaag om 'n algemene praktyk daar te stet nie. 

Scott (1990:401) meen dat modeme kunsmusiek in sosiale terme as 'n bree artistieke beweging 

gefaal bet. Volgens horn is die finale suksestoets altyd: "Gebruik die mense dit?" Niemand 

neurie ooit 'n atonale wysie nie. Die twaalf-maat blues was van groter belang vir twintigste

eeuse musiek as die twaalftoonreeks. Alhoewel klassieke musiek wel by advertensies, televisie 

en films gebruik word, word populere musiek toenemend vir hierdie doel aangewend. 

6.3 OORMA TIGE BLOOTSTELLING AAN GEKOMMERSIALISEERDE 
MUSIEK 

Die uitvinding van die luidspreker bet verreikende gevolge gehad en kommersialisering van 

musiek teweeg gebring, met geld as prioriteit: 

"Op alle vlakke buit geldsug die musiek uit. Hierdie uitbuiting 
konsentreer oorwegend op die 'natuurlike mens' se voorkeur vir die 
primitiewe bo die ontwikkelde, die waardelose bo die kosbare, die 
minderwaardige bo die hoogstaande, die dekadente bo die voortreflike 
en die cliche bo die vinding. Die gevolg (indien nie mikpunt) van 
hierdie veldtog is nie die ontstaan van 'verskillende smake' nie, maar 'n 
laakbare saamsnoering van 'n massa mense sonder smaak" (Temmingh 
1993:17). 

"Kerkmense wil snert in die kerk boor omdat hulle buite die kerk daaraan gewoond geraak bet" 

- mense bet geen aptyt meer vir goeie musiek nie, omdat hulle buite die kerk selde met 

kwaliteit musiek te do en kry (Temmingh 1993: 18). Ottermann ( 1992: 7 5) meen dat dit wat die 

tinteling van "lekker sing" gee, dit is wat die sintuie street: melodies, harmonies en ritmies. Dit 

is die musiek waaraan mense daagliks gewoond is, grootliks ook as gevolg van die alom

teenwoordigheid van die elektroniese media. Sekularisasie van die kerklied vind plaas weens 

die obsessie om jongmense ten alle koste te akkommodeer en loop die gevaar om "doel, 

motief en dryfveer" te word (Temmingh 1993:18). Die nuwe kerklied is nie net betreffende 

vorm en inhoud verwant aan ligte musiek nie, maar ook instrumentaal: kitaarbegeleiding, die 

middelpunt van popmusiek, is baie gewild (Temmingh 1993: 19). 

Sommige predikante (soms is hul musikale gehoor self nie ontwikkeld genoeg nie) laat hulle lei 

deur "misleidejongmense wie se ore doof geword het vir skoonheid" (Temmingh 1993:17). Dit 

is jammer dat daar baie leraars uit alle denominasies is wat die lokstem van die populere 

"lekker" liedjies nie kan weerstaan nie (Ottermann 1992:79). 
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6.4 ONTEVREDENHEID MET DIE BESTAANDE PSALM- EN GESANG
BUNDEL 

Tekortkominge in die hedendaagse liturgiese musiek het ook 'n aandeel in die huidige situasie. 

In meer as een opsig is die musiek verouderd en verder gaan dit soms gebuk onder swak 

opgeleide kerkmusici. Die huidige ontevredenheid met die Psalm- en Gesangboek is egter geen 

nuwe verskynsel nie, maar het meer intens geword. 'n Mens hoor argumente soos dat die 

wysies te onsingbaar5 is en dat orreliste vandag altyd die "onbekende" wysie speel (Heyns 

1988:20). Jongmense soek na "direkte woorde en nie-geykte musiek"~ omdat die ingewikkelde 

hedendaagse lewe nie altyd in die ou vorms pas nie, is daar 'n behoefte aan 'n meer 

"persoonlike geestelike lied met 'n minder verhewe melodie" (Van der Coif 1987:9). 

Benewens die menings dat die melodie outyds en die teks argaies is, is daar ook menings dat 

die liedere te min emosie wek en die orrelbegeleiding te formeel is (sien hoofstuk 7:6.2.4.2). 

Die hoe note van sommige psalms en gesange is soms ook 'n probleem vir die gemeentelede 

wat dit moet sing. Die noot D, 'n negende bokant middel C, is nog vir die meeste mense bereik

baar, maar alles hoer skep meestal probleme. As P1ys die Heer, wat tans in G majeur geskryf 

is, met die hoogste noot 'n E, 'n toon laer na F majeur getransponeer sou wees, sou dit baie 

makliker en meer spontaan gesing kan word. Nie slegs in eredienste nie, maar ook by skole 

(veral hoerskole) word die probleem van die hoe note opgemerk tydens saalbyeenkomste. Die 

informele liedere, daarenteen, is oorwegend van 'n laer toonhoogte, wat dus ook teweeg bring 

dat sulke liedere as meer "aanvaarbaar" en makliker "singbaar" ervaar word. 

7. DIE TAAK VAN DIE KERK 

Die kerklied en -musiek staan by 'n kruispad. Ons is midde-in 'n musiek- en sangrevolusie met 

oral nuwe musiekstyle, vorme, sangwyses en liedere. Keuses sal gemaak moet word. 

7.1 OPENHEID TEN OPSIGTE VAN NUWE LIED ERE 

Die eredienste gaan egter voort en volwassenes, jongmense en kinders moet steeds in die kerk 

sing. 'n Mens kan op een van drie maniere reageer: 

• Daar kan voortgegaan word asof niks gebeur het nie en steeds vasgeklem word aan 

tradisie en bekende vorms. 
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• Daar kan kritiekloos en sonder meer met elke verandering akkoord gegaan word en 

alle nuwe liedere gesing word sonder om eintlik te besef dat die wereld en sy boodskap 

op die wyse sonder eie oordeel nagepraat word. 

• Daar kan waardering vir die bestaande liedereskat wees, maar terselfdertyd 'n kritiese 

beoordeling daarvan om met 'n oop gemoed dit steeds relevant vir ons dag te hou 

(Barnard 1993:49). 

Die laaste moontlikheid toon 'n verantwoordelike reaksie. 

Geen musiekstyl is as sodanig Christelik nie (Die Kerkbode, Standpunte 1990:5). 'n Eerlike, 

kritiese openheid is nodig by die beoordeling van nuwe musiek- en sangvorme om vas te stel of 

dit bruikbaar is vir die erediens al dan nie (Barnard 1993 :49). Alhoewel die kerklied gedurig 

moet vernuwe om nie te stagneer en sy krag vir die mense te verloor nie, moet dit in alle 

opsigte aan die teologiese en musikale oortuiging en praktyk van die Ned.Gere£ Kerk voldoen 

(Van der Westhuizen 1991: 5). Nie alle musiek is vir die erediens geskik nie, net so min as wat 

alle taal vir die prediking of gebed geskik is (Die Kerkbode, Standpunte 1990:5). 

Die goeie gehalte van die kerkliedtradisie was nog altyd 'n uitstaande kenmerk van die 

Protestantse kerk. Daarom is die uitdaging vir toekomstige samestellers des te groter om 

lewensvatbare liedere, van goeie musikale gehalte, daar te stel. Hierdie eienskap van gehalte 

het nog altyd die Protestantse kerklied van die sektariese lied onderskei (Roux 1985:300). Die 

liedere van die charismatiese beweging met hulle informele, liriese, volksagtige styl, blyk vir die 

Afrikaanse kerkjeug baie aantreklik te wees en daarom moet daar des te meer gepoog word om 

vir die gereformeerde lidmaat meer lewensvatbare melodiee daar te stel. 

Daar moet egter gesorg word dat die melodie standvastig sal wees en die toets van die tyd sal 

kan deurstaan. Die eietydse geestelike musiek mag nie veroorsaak dat ons ons op 'n soort 

treffersparade bevind met Iiedere waarvan die melodie skaars inslag gevind het, of dit is nie 

meer eietyds of populer genoeg nie en moet dan deur 'n ander melodie vervang word (Van der 

Westhuizen 1990:7). 

Teoloe, kerkmusici6
, musiekwetenskaplikes en litererwetenskaplikes moet tot die kern van die 

funksionele van die liturgiese lied in samehang met die wese van die gereformeerde erediens 

deurdring. Kerkmusiek vra verantwoordelike omgang daarmee. Musiek bly steeds een van die 

kragtigste middele om die menslike gemoed na God te verhef(Roux 1985:323). 
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Pass (91: 13) meen dat daar nog nie veel van die probleme omtrent tradisionalisme (die oue is 

die beste), pragmatisme (wat ookal werk, gebruik dit) en progressiwisme (die nuwe is die 

beste) opgelos is nie, omdat daar nog nie, soos in ander dissiplines, 'n teoretiese grondslag vir 

kerkmusiek opgestel is nie. 'n Teologie van die kerk, 'n teologie van musiek en dan 'n 

geintegreerde teologiese teorie wat na 'n teologie van kerkmusiek uitreik, is nodig (Pass 

91:14). 

Solank as wat die kerk die leiding ten opsigte van die kerklied kan behou, kan swak invloede 

van buite (byvoorbeeld die massa media en persone of groepe wat hulle eie saak wil bevorder) 

beperk word. Om die jeug se belangstelling te behou, sal met die tydstrominge tred gehou moet 

word: 

"Om die vertroue van die jeug, die volwassenes van more, te behou, sal 
die daarstellers van die jeugliedere op hoogte met die aard van alle 
musiekstrominge van 'n betrokke tyd moet bly, sodat die leiding 
betekenisvol, opvoedend en nie bloot afkrakend gerig kan wees nie. 
Om kritiek te lewer is maklik en sonder sinvolle plaasvervangende 
alternatiewe bly alle kritiek leeg. Blote 'sobere' melodiek wat nie die 
hart help aanspreek nie is nie die ... antwoord op die huidige probleme 
van liturgiese sang nie" (Roux 1985:297). 

7.2 OPVOEDING l\fET BETREKKING TOT DIE KERKLIEDERE 

Golden (1979: 110) stel dit dat ons in Suid-Afrika 

"meer as genoeg st of tot nadenke het oor die betekenis van kerksang in 
die Protestants-Christelike kerk, dat ons meer bewus sal wees van die 
prominente plek wat die lied in die erediens inneem en dat ons sal bese( 
dat die 'opvoeding' van die gemeente om die Psalms en Gesange goed 
te sing, 'n saak van die allergrootste belang is, omdat dit gaan om die 
eer en verheerliking van God." 

Daar moet moeite gedoen word om waardering vir die ware gereformeerde liturgiese lied 

onder die jeug te bevorder. Liefde en waardering kom met kennis. Huidig is die jongmense te 

veel blootgestel aan die gekommersialiseerde geestelike lied en die tipe lied wat in 

charismatiese kerke gebruik word (Roux 1986:34). Heyns (1988:22) bevestig die siening dat 

die jeug, as deel van die gemeente, geleer en voorgelig moet word oor die vereistes van die 

ware kerklied en gelei moet word om self te onderskei tussen liedere wat stig en wat nie stig 

nie, sodat hulle nie so geredelik aan allerlei giere sal toegee nie. Gedurende die Reformasie het 
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die kinders daadwerklik tot die aanleer van nuwe liedere bygedra. Nuwe liedere moet 

planmatig aan die lidmate geleer word. 

'n Meer entoesiastiese benadering tot die huidige Psalm- en Gesangboek kan 'n positiewe 

bydrae tot die gemeentesang lewer, byvoorbeeld die orrelis wat simpatiek begelei, die leraar 

wat op die waarde van die spesifieke lied wys en 'n sangleier wat kundig is (Van der Coif 

1987:8). Beurtsang, effektiewe gebruik van die koor en die beter aanwending van die 

verskeidenheid van die psalms en gesange kan ook die gemeentesang bevorder. 

Omdat kleiner kinders meer vrymoedig sing as grootmense, behoort hulle op die gebied van 

sang meer betrek te word by die eredienste, byvoorbeeld deur wisselsang tussen kinders, ouers, 

kerkraad, broers en susters. Op die wyse voel die kinders een met die gemeente, maar tog ook 

spesiaal en uitgesonder (Muller 1990: 19). 

Net soos 'n atleet volgens sy prestasie vir homself moeiliker take vorentoe ople, net so moet 

die gemeente sy musikale "spiere" oefen om te groei, sodat moeilikhede oorkom en 'n plato van 

verstaan en bemeester bereik kan word, vanwaar 'n nuwe siklus weer kan begin (Johansson 

1988:84). 

Gebalanseerde kerkmusiek hied die hedendaagse mens die geleentheid om emosioneel sowel as 

intellektueel in sy geloof te groei. In musikale sin beteken hierdie groeiproses dat daar nie 

teruggedeins moet word van die nuwe en onbekende nie, sodat ons kerkmusiek nie net 'n 

inspanninglose gewoonte word nie. In die geloof moet ons steeds sinvol en in 'n gereformeerde 

sin na vernuwende wyses vir die beoefening van kerkmusiek kyk (Olivier 1992:63-64). 

Efesiers 5: 18-20 lui: 

"Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan 
losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder 
mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle 
hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in 
die Naam van ons Here Jesus Christus." 

Hieruit kan ons leer dat die geestelike lied met vrolikheid en dankbaarheid gesing moet word 

en daarom behoort dit van so 'n aard te wees dat dit "maklik en van harte" gesing kan word ... 

veral "op God gerig" ... as "ons bron van blydskap". Daarom is dit nie in die eerste plek ons 
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geloofservaringe wat besing word nie, maar God se werke in ons en in die wereld" (Muller 

1990:44). 

Sodra jongmense min of meer die ouderdom van vyf en twintig jaar bereik, het hulle dikwels 'n 

behoefte aan 'n meer diepsinnige kerklied tydens die erediens en juis daarom moet die formele 

kerklied beSkikbaar en bekend wees aan hulle vir hulle nuwe behoeftes. Gemeentes kan groei in 

hulle musikale smaak as hulle musikaal versigtig gevoed word. Die groei van hierdie musikale 

smaak kan manifesteer in 'n dieper en meer betekenisvolle aanbidding van God sowel as in 'n 

meer lewensvatbare Christelike getuienis. Omdat die musikale en poetiese standaarde in 'n 

mens se jeug gevorm word, meet daar versigtige bantering van 'n program vir kinders wees 

(Johansson 1988:84). 

7.3 VERANTWOORDE EREDIENSVERNUWING 

Die erediens mag nooit verpopulariseer of versekulariseer word nie. Daar moet gedurig 

verantwoorde erediensvernuwing plaasvind waar dit oor Bybels-teologiese erediensherstel 

gaan. Dit is 'n proses wat nooit afgehandel is nie en meet altyd volgehou word. Hierdie 

verantwoorde erediensvernuwing wil die eietydse mens pastoraal tegemoet kom "in die 

totaliteit van sy menswees, binne sy eie tydsgewrig, kultuurmilieu en daaglikse bestaan" 

(Strydom 1994:3). 

Die erediensvernuwing meet ook liturgies-esteties verantwoordbaar wees en alle fasette van 

die erediens smaakvol en stylvol daarstel, dit wil se 'n erediens met integriteit. Ook wil dit eties 

verantwoordbaar wees en sy taak verrig met verantwoordelike, gehoorsame rentmeesterskap 

teenoor God (Strydom 1994:3-4). 

Verantwoorde erediensvernuwing streef na 'n erediens met 'n sterk dialogiese karakter, wat 

beide lerend en feestelik is, wat 'n warm gemeenskaplikheid uitstraal en waarin dinamies 

gekommunikeer kan word. 

7.4 DIE NED.GEREF. KERK SE LITURGIESE MUSIEK VANDAG 

Dit het deur die afgelope jare baie duidelik geword dat ernstige en opregte pogings in die 

Ned.Geref Kerk aangewend is om die kerklied te herstel tot sy outentieke liturgiese funksie, 

waar dit as draer van bepaalde liturgiese handelinge kan dien, byvoorbeeld verkondiging, 

aanbidding, lofprysing, skuldbelydenis, toewyding, en so meer. Daar word gestreef na 'n 

gesonde verskeidenheid liedere ten opsigte van sty!, idioom en vorm. Kerkmusiek-
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wetenskaplike en litererwetenskaplike verantwoordelikheid spreek deur die nuwe amptelike 

bundels en die eietydse mens word in sy totaliteit aangespreek. Die liturgiese musiek van 

vandag keer terug na die reformatoriese klem op die liturgiese volkskuns en doen weg met 

ongesonde sakraliteit (Strydom 1994:4). Daar word opreg uitgesien na die hersiene psalms. 

Die informele lied word sterk in Jeugsangbundel 2 verteenwoordig. Dit bestaan uit 'n wye 

verskeidenheid liedtipes, -vorme en style: 

Beurtsangliedere (byvoorbeeld Jesus kom na Jerusalem toe) 

Antifonale liedere7 (byvoorbeeld Jubel, o nasies) 

Kanons (byvoorbeeld Dona nobis pacem) 

Taize-liedere8 (byvoorbeeld Eet die brood) 

Meer tradisionele liedere (byvoorbeeld Prys Hom, die Hemelvors) 

Eietydse kerkliedere (byvoorbeeld Soos die vader vir .sy kinders) 

Gospelliedere (byvoorbeeld Majesteit) 

Folkloristiese liedere (byvoorbeeld Kom laat ons alma! vrolik) 

(Strydom 1993:4). 

Die tyd van oorgang is egter altyd sensitief, selfs vir baie mense traumaties. Elke lidmaat het sy 

eie mening en spreek dit ook uit. Dit is uiters noodsaaklik dat liedere wat in die kerk gesing 

word, altyd deur kerkmusiekwetenskaplikes, teoloe en letterkundiges gekeur word sodat die 

terugkeer na die volkskuns nie hande uitruk en benede-standaard liedere in ons eredienste 

inbring nie. 

Daar sal seker altyd 'n paar liedere op die grenslyn wees wat weens persoonlike oortuiging, 

ook van die vakwetenskaplikes, in die bundel hoort of nie hoort nie. Dit beklemtoon weereens 

dat daar nie 'n presiese afsnypunt is nie. 

8. SLOTGEDAGTE 

Goeie resultate kan verkry word deur verkeerde metodes. Toe Moses deur God beveel is om 

met die rots te praat om water te kry het hy in plaas daarvan ongehoorsaam met sy staf teen die 

rots geslaan. Hy het egter wel die verlangde resultaat verkry. God is soewerein en kan enigiets 

gebruik om sy Naam te eer en om sy wil te verkry, byvoorbeeld die ongehoorsaamheid van 

Moses. Dit verskoon egter nie die mens daarvan om te doen wat God wil he nie. Die mens is 

steeds verantwoordelik vir sy dade en sal moet rekenskap gee. Die feit dat God se 
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soewereiniteit nie afhanklik is van die mens se regte dade nie, is geen rede om te dink God is 

nie gei"nteresseerd in metodiek nie. Hy is egter nie daardeur gebind nie. 

Regte metodes is van absolute belang, omdat hulle ons gehoorsaamheid tot Bybelse openbaring 

aandui. Ons metodiek (ook in ons kerkmusiek) moet die eienskappe he van dit wat ons hoop 

om te bereik. Maar meer as dit moet dit 'n aanduiding wees van 'n regte en gehoorsame 

houding voor God. Die metodes is in die mens se hande - die resultate in God s'n. Om te dink 

dat alles wat werk, reg is eenvoudig omdat dit werk, is om die evangelie mis te verstaan 

. (Johansson 1988:58-59). 

9. SAMEV ATTING 

Ons leef in veranderende tye in die wereld. Daar is 'n konflik van idees met 'n sterk grenslyn 

tussen die verlede en die toekoms en tussen die konserwatiewes en die radikales. Hoe hierdie 

konflik opgelos gaan word, sal bepaal hoe die kerklied vorentoe daar sat uitsien. Wereldwyd 

word daar oor die kerklied besin en telkens word opnuut weer besef dat dit 'n gekompliseerde 

saak is. Daar word steeds gesoek na algemeen-aanvaarbare, gebalanseerde vertrekpunte. 

Vakwetenskaplike besinning is noodsaaklik, want 'n eensydige, spiritualistiese aanvoelingsbe

nadering is net nie genoeg nie. Die funksie van musiek in die erediens en wat met "aanbidding" 

bedoel word, speel 'n deurslaggewende rol in die bepaling van die kerklied. 

Daar is twee tipes twintigste-eeuse mense: die eerste is totaal gesekulariseerd en 

vermaaklikheidsgeorienteerd. Hy soek gedurig na iets nuuts en raak net so gou weer moeg 

daarvoor, met ander woorde, hy het 'n kitsmentaliteit. Sy norme is die oppervlakkige en die 

kitschmatige. Die tweede tipe mens is die postmodeme mens wat met homself worstel oor 

lewenswaarhede. Hy voel eensaam in 'n koue, tegnologiese wereld en soek gemeensaamheid. 

Hy wit psigies, geestelik en fisies aangespreek word. Die liturgie moet by hierdie mens 

aansluiting vind. 

Die Christelike kunstenaars het hulle gewend na wat ookal populer in die wereld was om die 

massas met 'n Christelike boodskap te bereik. Daarom is daar vandag weinig verskil tussen 

wereldse musiek en gospelmusiek, buiten die teksinhoud. Die gemeenskap word vandag baie 

meer blootgestel aan die informele geestelike lied as aan die formele. 
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Suid-Afrikaanse kerkmusiek is in verwarring. Sommige kerke Jaat alles toe wat die mense wil 

he en kerkleiers praat nie meer uit een mond wanneer dit by die kerklied kom nie. Mense wil 

"lekker sing" en sensasie ervaar. 

Die Ned.Geref. Kerk se lidmate bet steeds meer en meer kontak met die sang van ander 

kerkverbande deur ekumeniese byeenkomste. Dit bet 'n sterk invloed op die lidmate se 

musieksmaak en baie vra steeds na meer informele liedere tydens die erediens. Die altematiewe 

begeleiding van kitare en/of blaas-/strykinstrumente, met 'n klavier in plaas van 'n orrel, is ook 

baie aantreklik vir diegene wat die informele lied voorstaan. 

Daar is egter ook sterk teenstand binne die kerk teen die informele lied. Die tradisionaliste voel 

hulle ontuis binne die raamwerk van die altematiewe begeleiding en die "onvanpaste" styl van 

die informele lied. Ander voel weer dat die gereformeerde spiritualiteit daardeur bedreig word. 

Die verskeidenheid binne 'n gemeente moet egter geakkommodeer word. Die mens is 'n 

psigo-fisiese eenheid en sy denke en emosies moet bevredig word. Oggend- en aanddienste kan 

so ingerig word om die verskeidenheid behoeftes te bevredig. 

Daar is sekere redes vir die huidige krisissituasie ten opsigte van die kerklied: die 

konserwatisme van die kerk wat by tye sy grense oorskry, die modeme kunsidioom wat nie 

algemeen aanvaar word nie, te veel blootstelling van die modeme mens aan gekommer

sialiseerde musiek wat die musieksmaak sterk be"invloed en ontevredenheid met hoofsaaklik die 

psalms in die huidige Psalm- en Gesangbundel. 

Die kerk moet 'n openheid ten opsigte van die nuwe liedere openbaar en krities kyk na wat hy 

daaruit kan gebruik. Nie alles is goed genoeg vir die erediens nie. 

Die gemeentelede moet opgevoed word om bewus te word van die waarde van die kerklied en 

moet ook onderle word in die vereistes vir 'n goeie kerklied. Daar moet voortdurend 

verantwoorde erediensvernuwing wees waar die erediens 'n sterk dialogiese karakter toon wat 

beide lerend en feestelik is. Die erediens moet 'n warm gemeensaamheid toon waarin daar 

dinamies gekommunikeer word. Die mens moet in sy totale wese aangespreek word: verstand, 

emosie en wil. Die dae is vir altyd verby dat die mens maar net doen wat ander vir horn se. Hy 

bet nou sy "kulturele, godsdienstige en denkkokon deurbreek" en vertroud geraak met sy eie 

siening en behoeftes en is be1nvloed deur "uiteenlopende kultuurpatrone, kunsvorme, geeste

en godsdienstige strominge" (Strydom 1994:5). 
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Die liturgiese musiek van die Ned. Geref Kerk toon vandag die sterk verantwoordelikheidsin 

van die betrokke vakwetenskaplikes. Die kerklied is weer draer van die liturgiese handelinge; 

dit toon 'n gesonde verskeidenheid ten opsigte van styl, idioom en vorm en raak ontslae van 'n 

ongesonde sakraliteit. Die mens word in sy totaliteit aangespreek. 

NOT AS 

1 "Lekker sing" moet nie verwar word met "goed sing" nie. Daar sou bygevoeg kon 

word dat mens met heilige oorgawe moet sing (Cillie: 1993 :7). 

2 Strydom (1989:5) meen dat die Ned.Geref Kerk homself nie mag losmaak van die 

ekumeniese gerigtheid van die Christelike kerk van vandag nie. Hy bevestig dat dit juis 

die kerklied is wat wereldwyd hierdeur geraak word, soos duidelik te sien is in die 

samestelling van die nuutste gereformeerde gesangeboeke in Europa, Amerika en 

Australie. 

3 Met "ander musiekmaniere" verwys sy na die informele gospelmusiek van Michael 

Coleman, Ed Linguist en David Garratt. 

4 Ars Nova: nuwe kuns. 

5 Olivier (1992:58) meen dat 'n probleem ten opsigte van die sogenaamde 

"onsingbaarheid" van die Geneefse Psalms is dat Afrikaans, met sy bepaalde 

woordaksente, nie inpas by die melodiee wat oorspronklik vir 'n ander taal (in hierdie 

geval Frans) geskryf is nie. Psalm 85 is 'n voorbeeld van so 'n psalm wat nooit ingang 

by die gemeentes gevind het nie. Tog is daar ander Geneefse Psalms wat baie geliefd by 

die gemeentes geword het, byvoorbeeld Psalm 105. 

6 Dit is nie maar enigeen wat musiekopleiding gehad het wat op hierdie gebied leiding 

kan neem nie. Dit moet mense wees wat nie net beskik oor kennis van musiek nie, maar 

ook veral vertroud is met die wese van die kerklied, die liturgie en die bepaalde 

vereistes vir die kerklied wat die kerk onderskei van ander kerkgenootskappe (Van der 

Westhuizen 1991:4). 

7 Antifonale liedere begin met die refrein en dit herhaal na elke strofe. 
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8 Taize-liedere word in die Taize-gemeenskap ('n geestelike toevlugsoord in Europa vir 

jongmense vanoor die hele wereld) hoofsaaklik sonder instrumentale begeleiding 

gesing. Die "broeders" van die gemeenskap vorm 'n vierstemmige "koor" waarmee die 

jongmense dan saam sing, gewoonlik met solo-deskante en (soms) instrumentale 

deskante. Indien dit wel begelei word, is dit baie sagte orrel of klavier en/of kitaar met 

arpeggio-aanslag. 
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« HOOFSTUK 7 » 

MENINGSPEILING DEUR MIDDEL VAN 'n VRAELYS 

1. DIE NOODSAAKLIKHEID VAN 'n VRAELYS 

Om 'n waardebepaling te doen van die nie-amptelike liedere wat in gemeentes tydens die 

erediens gesing word, was dit noodsaaklik om te weet by watter gemeentes dit beoefen word, 

sodat die musiek by hulle bekom en dan geevalueer kon word. Daar is besluit om aan elke 

Ned.Geref gemeente in die PWV (Pretoria/Witwatersrand/Vereeniging-streek) 'n vraelys te 

stuur, om sodoende die beste moontlike resultaat te verseker. Waar daar meer as een predikant 

in 'n gemeente is, is 'n vraelys slegs aan een gestuur. Uit die 286 vraelyste wat uitgestuur is 

(name en adresse is in die Jaarboek van die Ned.Geref Kerk 1993 gevind), was daar 'n respons 

van 120, dit wil se 42 %. 

Alhoewel daar nie gese kan word dat hierdie meningspeiling verteenwoordigend van alle Ned. 

Geref gemeentes in die PWV is nie, gee dit tog die siening weer van amper die helfte van die 

gemeentes. Aangesien die respons op vraelyste oor die algemeen baie swak is (Eiselen 

. 1988:51), was hierdie respons besonder bemoedigend en dui dit op die aktualiteit van die 

onderwerp. 

2. DIE GEOGRAFIESE NA VORSINGSGEBIED 

Toe besluit moes word watter geografiese gebied gedek moes word, was die PWV 'n baie voor 

die hand liggende keuse. Hierdie gebied sluit stads- sowel as plattelandse gemeentes in, met 

gemeentes uit al vier sinodale streke van Transvaal, naamlik Oos-, Wes-, Suid- en 

Noord-Transvaal, wat dan 'n siening sou weerspieel van 'n groot deel van die provinsie. 'n 

Verdere voordeel van hierdie gebied was dat die navorser gemeentes kon gaan besoek 

aangesien hulle binne bereikbare afstand was. 

3. DIE INHOUD VAN DIE VRAEL YS 

Met die opstel van die vraelys wou die navorser heel eerste vasstel hoeveel gemeentes buite die 

amptelike bundels sing. Dit was dan vraag 1, wat met 'n J A of 'n NEE beantwoord mo es word. 

Indien die respondent JA geantwoord het, moes hy (die predikant) vraag 2 met 18 onder

afdelings beantwoord en die vraelys dan aan sy orrelis gee om vraag 3 met 21 onderafdelings te 

voltooi. Indien die respondent NEE geantwoord het, moes slegs die predikant vraag 4 se 18 
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onderafdelings beantwoord, met geen vrae aan die orrelis van gemeentes wat nie buite die · 

amptelike bundels sing nie. Die hele vraelys is op 'n dubbelblad gedruk, sodat dit maklik 

hanteerbaar vir die respondente sou wees. Bo-aan die vraelys is gestel dat, indien meer as een 

antwoord toepaslik is, alle toepaslike blokkies gemerk moet word. 'n Afskrif van die vraelys 

word aan die einde van hierdie hoofstuk ingesluit. 

Daar moet onthou word dat die predikant namens sy gemeente in hierdie meningspeiling 

antwoord. Alhoewel 'n akkurate siening nie op hierdie wyse verkry kan word nie, behoort die 

predikant tog op hoogte van die gemeentelede se gevoelens te wees en boonop is hy in die 

posisie om die gemeente te lei en ook te beYnvloed. 

Daar sal voortdurend verwys word na JA- en NEE-gemeentes, waarmee bedoel word die 

gemeentes wat onderskeidelik JA geantwoord, het dat hulle buite die amptelike bundels van die 

Ned.Gere£ Kerk sing, of NEE, dat hulle nie buite die amptelike bundels sing nie. 

Vraelyste word verkieslik anoniem ingevul, om te verseker dat respondente eerlike antwoorde 

verskaf, veral waar sensitiewe onderwerpe ter sprake is. Aangesien die Algemene Sinode 

aanbeveel het dat daar nie buite die amptelike bundels gesing mag word nie en dit tog gedoen 

word, kon hierdie vraelys dalk vir sommige respondente sensitief wees. In hierdie geval was dit 

egter nie moontlik om die vraelyste anoniem te Jaat invul nie, want dan sou die navorser nie 

geweet het by watter gemeentes om aan te klop vir die bladmusiek om te evalueer nie. Daar is 

in 'n begeleidende brief egter melding gemaak dat geen name van die gemeentes enigsins in die 

verhandeling of elders vermeld sou word nie. 

In die begeleidende brief is die doel van die studie aangedui en die terme "informele kerklied" 

en "nie-amptelik" verduidelik. 'n Gefrankeerde koevert is ingesluit en 'n sperdatum is verstrek. 

3.1 

• 

VRAE WAT GESAMENTLIK GESTEL IS AAN GEMEENTES WAT BUITE 
EN GEMEENTES WAT NIE BUITE DIE AMPTELIKE BUNDELS SING NIE 

Die besetting van gemeentes met betrekking tot jongmense, volwassenes en ouer mense 

is 'n belangrike aspek as die sang in die gemeente ter sprake kom. Daar moes vasgestel 

word of daar 'n balans tussen hierdie ouderdomsgroepe is, en indien nie, watter 

ouderdomsgroep oorheers. 
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• Die eerste Jeugsangbundel is in 1984 vrygestel. Het hierdie bundel die lidmate meer 

bewus gemaak van die informele lied binne die erediens sodat daar 'n behoefte ontstaan 

het aan nog meer informele liedere? 

• Verkies die gemeente die formele of die informele lied, of 'n balans tussen die twee 

style? 

• Ter wille van toekomstige keuses van liedere is dit belangrik om vas te stel wat die 

informele lied so aantreklik maak, asook om te weet wat die algemene besware teen die 

formele lied is. 

• Nieteenstaande die Algemene Sinode se besluit dat daar nie liedere buite die amptelike 

bundels gesing mag word nie, is daar heelwat gemeentes wat dit we! doen. Die 

navorser wou graag vasstel of predikante meen dat daar meer ruimte geskep moet 

word om liedere buite die amptelike sangbundels te gebruik. 

• Spreek die informele kerklied meer tot die hedendaagse kerkganger as die formele 

kerklied, of nie noodwendig nie? 

• Wat is die geestelike uitwerking van die formele kerklied sowel as die uitwerking van 

die informele kerklied? Is daar ooreenstemmings ofverskille? 

• Hou die informele kerklied 'n bedreiging in vir die identiteit van die Ned.Gere( Kerk, 

en daarmee saam die gevaar dat al hoe minder psalms en gesange gesing sal word? 

• Watter een van die formele of informele lied word die bartlikste gesing, of word albei 

ewe bartlik gesing? 

• Watter instrumente vorm die begeleiding vir die informele liedere en bet bierdie spelers 

toepaslike vaardigbede? 

• 

3.2 

• 

Die gebruik van 'n sangleier en/of voorsangers bet die afgelope jare sterk inslag gevind . 

By boeveel gemeentes is dit al in werking en bet hierdie persoon 'n invloed op die 

gemeentesang? 

VRAE WAT SLEGS AAN GEMEENTES GESTEL IS WAT BUITE DIE 
AMPTELIKE BUNDELS SING 

Waar kom die inspirasie vir bierdie informele liedere vandaan? 
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• Het hulle enigsins informele liedere in die erediens gesing voor die bekendstelling van 

die Jeugsangbundel? 

• Tydens watter dienste word die nie-amptelike, informele liedere gesing, wie hou die 

meeste daarvan en in watter tale word gesing? 

• Hoe 'n groot deel van die gemeentesang word deur hierdie nie-amptelike, informele 

liedere voor en tydens die erediens ingeneem? 

• Waar kry die orreliste hierdie liedere vandaan en w1e is die komponiste en 

teksskrywers? 

• Word daar sorg gedra dat die teksinhoud Skriftuurlik korrek en volgens die 

belydenisskrifte van die kerk is? 

• Watter hulpmiddels word by die aanleer van die woorde en musiek van hierdie liedere 

aangewend? 

• Is die gemeente gretig om nuwe liedere aan te leer? 

• Hoe dikwels word nuwe liedere aangeleer? 

• Word daar van kwasi-geimproviseerde begeleidings gebruik gemaak en indien wel, 

watter tegnieke word gebruik? 

• Die informele lied blyk op die oomblik baie populer te wees - sal dit ook op die duur 

gewild bly? 

3.3 'n VRAAG SLEGS AAN DIE GEMEENTES WAT NIE BUITE DIE 
AMPTELIKE BUNDELS SING NIE 

• Is daar 'n behoefte aan meer goedgekeurde informele liedere om in die erediens te sing? 

3.4 TIPE VRAE WAT GEBRUIK IS 

• Daar is vrae gestel wat 'n geslote antwoord vereis het, byvoorbeeld: 

• 

Maak u gebruik van informele geestelike liedere buite die vier genoemde amptelike 

sangbundels van die Ned.Gere( Kerk tydens en/of "voor" die eredienste in u gemeente? 

JA 

NEE 

Meerkeusige geslote vrae, byvoorbeeld 

Wie hou die meeste van hierdie informele liedere? 
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Jongmense 

Volwassenes 

Ouer mense 

Alma! ewe veel 

• Meerkeusige geslote vrae met 'n oop kategorie, byvoorbeeld: 

Wat, sou u reken, maak die informele lied so aantreklik? 

Beat-ritme 

Melodie 

Teksinhoud 

Gepaardgaande altematiewe begeleiding 

Gepaardgaande sosiale verkeer 

Ander (noem) ....................... . 

Daar is probeer om alle moontlikhede te dek en by "Ander (noem) ... " kon die respondent 

spontaan sy mening gee. 

4. VELD WERK 

Tien gemeentes is besoek, meestal tydens aanddienste. As dit nie was dat die navorser self 'n 

orrelis is en dus tuisverpligtinge tydens eredienstye het nie, sou nog meer gemeentes besoek 

kon word. Die gemeentes wat besoek is, was hoofsaaklik die wat liedere buite die amptelike 

bundels sing. 

5. ONTLEDING 

Nadat die antwoorde op vrae deur die navorser getabuleer is, het UNISA se afdeling 

Navorsingsondersteuning die data verwerk, in samewerking met die departement Statistiek. 

Histogramme van verskeie belangrike aspekte is ook deur die departement Statistiek gemaak. 

Afleidings uit die verwerkte data is verder deur die navorser gedoen en aan die Departement 

Statistiek voorgele vir evaluering. 

6. DIE UITSLAG VAN DIE VRAEL YS 

Al die vrae wat in die vraelys gevra is, sal nou hier getoon en die respons gegee word. 

Aangesien daar ooreenstemmende vrae aan die JA- en NEE-gemeentes gevra is, sal die vrae 

nie deurentyd in presies dieselfde volgorde as op die vraelys behandel kan word nie. Daar sal 

egter telkens na die nommers op die vraelys verwys word. 
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Van die 120 gemeentes wat die vraelys beantwoord het, is 25 JA en 95 NEE-gemeentes. 

6.1 DIE VRAAG WAT VASSTEL WIE LIEDERE BUITE DIE AMPTELIKE 
BUNDELS SING 

Vraag 1 op die vraelys was vir al die predikant-respondente bedoel en sou die skeiding aandui 

van wie buite die amptelike bundels sing en wie nie. 

;;;... VRAAG 

Maak u gebruik van informele geestelike liedere buite die vier genoemde amptelike 

sangbundels van die Ned.Geref. Kerk tydens en/of "voor" die eredienste in u gemeente? 

RES PONS 

21 % van die gemeentes sing wel informele liedere wat nie in die amptelike bundels van 

die Ned. Geref. Kerk voorkom nie, terwyl 79 % hulle hou by die voorgeskrewe bundels. 

Alhoewel ver in die minderheid, is die persentasie JA-gemeentes beslis nie gering nie, 

as in ag gennem word dat die Algemene Sinode pertinent gevra bet dat daar nie buite 

die amptelike bundels gesing moet word nie. 

6.2 RESPONS OP VRAE GESAMENTLIK GESTEL AAN GEMEENTES WAT 
BUITE EN GEMEENTES WAT NIE BUITE DIE Al\1PTELIKE BUNDELS 
SING NIE 

6.2.1 OUDERDOMSBESETTING 

Die ouderdomsbesetting van 'n gemeente is 'n belangrike aspek as die gemeentesang bespreek 

word. Aangesien jongmense nuwe en meer moderne idees makliker aanhang, sou 'n mens 

verwag dat die informele geestelike lied meer inslag by hulle sou vind. 

6.2.J.1 Ba/ans tussen ouderdomsgroepe 

;;;... VRAAG 

Is die besetting van u gemeente gebalanseerd betreffende jongmense (tot ongeveer 25 

jaar), volwassenes (tot ongeveer 60 jaar) en ouer mense? (Vgl. vraag 2.1 en 4.1) 

RESPONS 

Die JA-gemeentes se antwoorde was soos volg: 

JA 52% 

NEE 32% 

REDELIK 16%. 68 % is dus redelik tot goed gebalanseerd beset. 
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Die NEE-gemeentes se antwoorde was soos volg: 

JA 44,2 % 

NEE 27,4 % 

REDELIK 28,4 %. 72,6 % is dus redelik tot goed-gebalanseerd beset. 

As 'n mens die persentasie sou neem wat 'n definitiewe antwoord gee dat die gemeente nie 

gebalanseerd beset is nie, is die persentasie van die JA-gemeentes 32 %, teenoor die 27,4 % 

van die NEE-gemeentes. Daar is egter nie 'n betekenisvolle verskil tussen die JA- en die 

NEE-gemeentes met betrekking tot die kategoriee JA/NEE/REDELIK op hierdie vraag nie. 

Die chi-kwadraatwaardewaarde is 0,2 en die p-waarde is 0,647. Nota I aan die einde van die 

hoofstuk verduidelik die chi-kwadraatwaarde en p-waarde. Histogram A gee 'n voorstelling 

van die gemeentes se ouderdomsbesetting. 

HISTOGRAM A 

JA-gemeentes NEE-gemeentes 

persentasie 
I 00% ....-----~ 

75% 

50% 

25%~-

090~-

vraag 2.1 vraag 4.1 

•Ja BNee bt:)}t'I Redel i k 

139 



6.2.1.2 Groepoorheersing 

Vraag 2.2 en 4.2 hang saam met die vraag oor die balans tussen ouderdomsgroepe. 

~ VRAAG 

Na welke ouderdomsgroep neig u gemeente oor? 

RESPONS 

J A-gemeentes: 

Persentasie Aantal 

Jongmense 12% 3 

Volwassenes 32% 8 

Oumense 20% 5 

Geen 36% 9 

NEE-gemeentes: 

Persentasie Aantal 

Jongmense 6,3 % 6 

Volwassenes 47,4% 45 

Oumense 32,6% 31 

Geen 13,7 % 13 

Die persentasie van gemeentes waar ouer mense oorheers, is 20 % by die JA-gemeentes 

teenoor 32,6 % by die NEE-gemeentes. Die persentasie van gemeentes waar jonger mense 

oorheers, is 12 % by die JA-gemeentes teenoor 6,3 % by die NEE-gemeentes. Daar is 'n 

betekenisvolle verskil tussen die JA- en NEE-gemeentes met betrekking tot ouderdomsgroep. 

Die chi-kwadraatwaarde is 8,33 en die p-waarde 0,039, dit wil se die ouderdomsverdeling in 

NEE-gemeentes verskil van die in JA-gemeentes. 

Sien HISTOGRAM B op die volgende bladsy. 

140 



HISTOGRAMB 
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6.2.2 DIE INVLOED VAN DIE JEUGSANGBUNDEL (1984) 

Met die bekendstelling en ingebruikneming van die eerste Jeugsangbundel in 1984, het 'n hele 

nuwe fase in die Ned.Geref Kerk se gewyde sang begin. Het die Jeugsangbundel die musiek

smaak van die gemeentelede beYnvloed? 

6.2.2.1 Toename in belwefte aan informele liedere 

::;... VRAAG 

Het die behoefte aan die informele lied binne die erediens toegeneem na die bekendstel-
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ling en ingebruikneming van die Jeugsangbundel? (Vgl. vraag 2.5) Hierdie vraag is aan 

die gemeentes gevra wat buite die amptelike bundels sing. 

RESPONS 

JA 87,5 % 

NEE 2,5%. 

Dus is hier 'n oorweldigende bevestiging deur die respondente dat die ingebruikneming van die 

Jeugsangbundel die behoefte aan die informele lied gestimuleer het. 

6.2.2.2 Bewuswording van die informele lied binne die erediens 

'n Vraag met dieselfde strekking is aan die NEE-gemeentes gevra. 

);;-- VRAAG 

Dink u die publikasie en ingebruikneming van die Jeugsangbundel het mense meer 

bewus gemaak van die informele lied binne die erediens? (Vgl. vraag 4.4) 

RESPONS 

Die oorweldigende mening van die respondente is ook hier dat die Jeugsangbundel wel 

die gemeente bewus gemaak het van die informele lied binne die erediens. 

JA 83,2 % 

NEE 10,5 % 

ONSEKER 6,3 %. 

6.2.3 STYLVOORKEUR 

6.2.3.1 Voorkeur by JA-gemeentes 

Alhoewel sommige gemeentes baie van die informele lied hou, is dit nie noodwendig dat hulle 

die informele lied bo die formele lied verkies nie. Aan die JA-gemeentes is die volgende gevra: 

);;-- VRAAG 

Verlang die gemeente 'n balans tussen formele en informele liedere of verkies hulle 

grootliks die informele lied? (Vgl. vraag 2.9) 

RESPONS 

Balans 88% 
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Verkies informele lied 4 % 

Onseker 8 % 

Hierdie inligting was verrassend, want 'n mens sou verwag dat as die gemeentes bo en behalwe 

die gekeurde informele liedere nog meer informele liedere verlang, hulle voorkeur beslis by die 

informele lied sou le. Om hierdie rede is die moontlikheid om formele liedere as voorkeur te he, 

uitgesluit. 

6.2.3.2 Voorkeur by NEE-gemeentes 

Aan die NEE-gemeentes was die bewoording: 

;;;... VRAAG 

Waar le u gemeente se voorkeur vir kerkliedere? (Vgl. vraag 4.6) 

RESPONS 

Ook hier was die oorweldigende meerderheid ten gunste van 'n balans tussen formele 

en informele liedere: 

Formele kerklied 18, 1 % 

lnformele kerklied 4,3 % 

Balans tussen beide 77, 7 % 

Die persentasie gemeentes wat net die informele lied verkies, is by beide groepe gemeentes baie 

klein. 

Die groot persentasie gemeentes wat 'n balans tussen die formele en informele kerklied verkies, 

dui indirek daarop dat die informele kerklied al groot inslag gevind het, ook by die NEE

gemeentes - anders sou 'n groter persentasie die formele kerklied verkies het. Dit is egter baie 

bemoedigend dat die uitstaande voorkeur 'n balans tussen beide soorte is en dat die psalms en 

gesange dus nog 'n prominente plek in die eredienste en in die harte van die gemeentelede 

mneem. 

6.2.4 GOEIE EN SWAK EIENSKAPPE VAN DIE STYLE 

Die aantrekkingskrag van die informele lied en daarmee saam die besware teen die formele lied 

moet ontleed word, sodat samestellers van toekomstige bundels daarvan kennis kan neem. 

Twee identiese vrae is aan beide groepe gemeentes gevra (vgl. vraag 2.10/4.9 en 2.11/4.10): 
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6.2.4.1 Aantrekkingskrag van die informe/e lied 

);;i- VRAAG 

Wat, sou u reken, maak die informele lied so aantreklik? 

RESPONS 

Die responspersentasies word uitgedruk in terme van die totale aantal JAINEE

gemeentes en die volgende histogram toon die reaksie, byvoorbeeld 8 van die 25 

JA-gemeentes, dit wit se 32 % het beat-ritme aangedui. 

HISTOGRAMC 

Vrae 2.10 en 4.9 
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I 
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Wat hier sterk uitstaan, is die feit dat die melodie van die informele lied vir beide groepe 'n 

groot aantrekkingskrag is. Verder is dit ook opvallend dat, alhoewel die persentasies verskil, 

die volgorde van aspekte wat aantreklik is, vir beide groepe dieselfde is: 
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Melodie 

Altematiewe begeleiding 

Teksinhoud 

Beat-ritme en 

Sosiale verkeer. 

Die respondente kon by hierdie vraag ook onder die afdeling 11 Ander" hulle eie mening gee. Die 

redes wat verstrek is waarom hulle van die informele lied hou, is die volgende: 

Warmte en gemoedelikheid 

'n Ander geloofstandpunt 

Betrokkenheid by erediens 

Gee meer as psalms en gesange uitdrukking aan vreugde, !of 

Het 'n aanbiddings- en lofkarakter 

Maklike singbaarheid 

Temas wat ontbreek in Psalm en Gesangbundel 

Modeme idioom 

Die andersheid daarvan en emosionele belewing 

Emosie 

Word makliker onthou 

Dit is meer eietydse musiek en liriek. 

Daar is ook negatiewe sienings: 

Hulle oppervlakkigheid 

Verswakking in kultuur. Ons het nie (meer?) styl nie 

Verg nie baie konsentrasie nie 

Dit is nie so aantreklik soos wat ons graag sou wou vermoed nie 

6.2.4.2 Besware teen die formele lied 

);;;>- VRAAG 

Wat, volgens u mening, is die algemene besware teen die formele lied? 

RESPONS 

Ook hier is die responspersentasie uitgewerk in terme van die totale aantal JA- of NEE

gemeentes. Histogram D op die volgende bladsy toon die sienings. 
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HISTOGRAMD 
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Weereens kry die melodie die meeste aandag, nou egter dat dit te outyds en formeel is. Dit is 

interessant dat die volgorde van besware teen die formele lied weereens dieselfde is by die twee 

groepe: 

Melodie is te outyds en formeel 

Teksinhoud is te argai"es 

Lied wek te min emosie 

Begeleiding is te formeel 

Tempo is te stadig 

Ritme is te vervelig. 

Waar die altematiewe begeleiding in die vorige vraag tweede op die lys van aantreklikhede 

was, is die vierde beswaar teen die formele lied nou egter <lat die begeleiding te formeel is. Die 

teksinhoud wat te argares is, is die tweede grootste beswaar, gevolg deur die mening dat die 

formele lied te min emosie wek. 
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Vir die "NEE-"groep was daar slegs 10 gemeentes wat geen besware teen die formele lied 

gehad het nie - daar is dus 'n sterk onderliggende soeke na vernuwing. Ook hier kon die 

respondente by die afdeling "Ander" hulle eie menings gelug het: 

Onsingbaarheid van sekere liedere 

Sommige sing moeilik 

Nie 'vars' nie 

Te hoog. Volgens 'n vriendelike aangehegte brief van hierdie respondent, verwys 

"te hoog" na die toonhoogte. Voorts meen die respondent ook dat die orrel, 

psalms en gesange as 'n eenheid gesien en saam oorboord gegooi word. 

Dit hang ook van die begeleiding af hoe die gemeente die psalms en gesange 

ervaar 

Sommige nie singbaar nie - volksvreemd 

Spreek nie meer die moderne mens aan nie 

Orreliste wat nie goed begelei nie 

Harmoniebegrip, veral van Griekse melodiee - goed, maar sing nie lekker nie 

Mense begryp nie die verband tussen melodie en teksinhoud nie. 

6.2.5 RUIMTE TEN OPS/GTE VAN KEUSE VAN NIE-AMPTELIKE LIEDERE 

Met die volgende vraag wou vasgestel word of die predikante dink daar moet 'n vryer keuse 

wees om liedere buite die amptelike albums te sing en of hulle tevrede is dat kenners uit die 

betrokke kommissies daaroor besluit. 

~ VRAAG 

Dink u daar moet meer ruimte geskep word ten opsigte van die keuse van liedere vir 

die erediens buite die amptelike sangbundels? (Vgl. vraag 2.12 en 4.8) 

RESPONS 

Die response word in die frekwensietabel op die volgende bladsy weergegee. 22 (88 %) 

van JA- gemeentes het "ja" geantwoord terwyl 55 (57,9 %) van NEE-gemeentes "nee" 

geantwoord het. Die chi-kwadraatwaarde is 28,04, wat hoogs betekenisvol is. Die JA

en NEE-gemeentes verskil dus ten opsigte van hulle antwoorde op hierdie vraag. 

Sien nota 2 vir 'n verduideliking van frekwensie. 
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JA 

JA 22 

NEE 2 

ONSEKER 1 

TOTAAL 25 

NEE 

28 

55 

12 

95 

TOTAAL 

50 

57 

13 

120 

6.2.6 DIE IMPAK VAN DIE INFORMELE LIED OP DIE HEDENDAAGSE LIDMAAT 

'n Baie interessante mening spruit uit die volgende vraag. (vgl. vraag 2.14 en 4.7) 

);;>- VRAAG 

Spreek die melodie, ritme, teksinhoud en altematiewe begeleiding van die informele 

lied meer tot die hedendaagse lidmaat as die psalms en gesange? 

Daar moet egter daarop gewys word <lat <lit nie binne die bestek van hierdie ondersoek 

moontlik was om verdere onderskeiding tussen die formele Iiedere (die psalms en gesange) te 

tref nie. Natuurlik sal daar meer of minder "singbare" liedere in hierdie kategorie wees, maar 

hier handel <lit oor die deursneelied wat dik."Wels in die eredienste gesing word. 

);;>- RESPONS 

Soos te wagte is daar 'n baie groot persentasie JA-gemeentes wat meen dat die 

informele lied met sy karaktereienskappe meer tot die modeme lidmaat spreek. 

JA 76% 

NEE 

ONSEKER 

4% 

20% 

Die meerderheid NEE-gemeentes meen <lat die informele lied nie noodwendig meer tot die 

hedendaagse lidmaat spreek nie: 

JA 33,7 % 

NEE 14,7% 

NIE NOODWENDIG NIE 51,6 % 
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HISTOGRAl\1 E 
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Die response word m die volgende frekwensietabel ( ook genoem gebeurlikheidstabel) 

weergegee: 

JA 

NEE 
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TOTAAL 

JA NEE TOTAAL 

19 

1 

5 

25 

32 

14 

49 

95 

51 

15 

54 

120 

Die chi-kwadraatwaarde is 14,55, wat hoogs betekenisvol is (p-waarde = 0,0007). Die JA- en 

NEE-gemeentes verskil dus ten opsigte van hulle antwoorde op hierdie vraag. 

Dit laat die veronderstelling daar dat die antwoord op hierdie vraag mag wissel van lied tot lied 

en dat dit nie noodwendig met die styl van die "informele" of "formele" lied te doen het nie 

maar dat daar van beide soorte liedere is wat diep tot die lidrnaat spreek. Net soos daar baie 

"formele" liedere uit ons Psalm- en Gesangeskat is wat baie emstig tot die lidmaat spreek, is 

daar van die "informele" liedere wat ook 'n sterk impak op die gemeentelede het. 
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6.2. 7 GEESTELIKE UITWERKING 

Die geestelike invloed wat die tipe lied op die denke en gevoelens van die gemeentelid het, is 

sekerlik 'n belangrike aspek waaraan aandag geskenk moet word. Hoe verskil die geestelike 

uitwerking van die deursnee informele kerklied van die van die deursnee formele kerklied? 

6.2. 7.1 Geestelike uitwerking van die informe/e kerk/ied 

>-- VRAAG 

Wat dink u is die geestelike uitwerking van die deursnee informele kerklied? (V gl. 2.15 

en 4.15) 

RESPONS 

Die response van die JA-gemeentes, gerangskik vanaf hoogste tot laagste frekwensie, 

is SOOS volg: 

Stem mense tot betrokkenheid in die erediens 

Wek emosionele belewing 

Help om die Evangelie te verstaan 

Verklank die gereformeerde spiritualiteit 

Skep ruimte vir oordenking 

Is stigtelik 

Ander (noem) ..................... . Sien HISTOGRAM F. 

HISTOGRAl\1 F 
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Die NEE-gemeentes toon as 'n geheel 'n verrassend ooreenstemmende siening: 

Wek emosionele belewing 

Stem mense tot betrokkenheid 

Verklank die gereformeerde spiritualiteit 

Help om die Evangelie te verstaan 

Skep ruimte vir oordenking 

Is stigtelik 

Ander (noem) ..................... . 

Afleiding: 

"Wek emosionele belewing" en "stem mense tot betrokkenheid" word deur beide 

groepe belangrik geag. 

Sien vergelykende HISTOGRAM G. 

IDSTOGRAl\1 G 
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By hierdie vraag was daar ook 'n oop afdeling waar die respondente by "Ander" ook hulle eie 

mening kon lug. Die volgende sienings is verstrek: 

Mense beleef dit meer spontaan; dit kom eerliker uit die hart 

Sluit oop vir die preek 

Aanbidding 
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Spreek lidmaat se Christenskap op aktuele manier aan 

Skep gesellige atmosfeer 

J eugbetrokkenheid groter 

Eenvoud 

Skep atmosfeer 

Progressie/vernuwing/ ontwikkeling. 

Daar was ook negatiewe opmerkings vanuit die NEE-groep: 

Lei weg van gereformeerde spiritualiteit 

Nie een van genoemde uitwerkinge nie. Hierdie respondent het nie verder te 

kenne gegee wat hy dink enigsins 'n uitwerking kan wees nie. 

Vervreem lidmate van ons sangbundels 

Vervreem mense van die kerk met sy eie besondere aard 

Is nie ware aanbidding nie, maar selfverheerliking. 

6.2. 7.2 Geestelike uitwerking van dieformele kerklied 

Dieselfde vraag is gevra ten opsigte van die formele kerklied. 

);.;;>- VRAAG 

Wat dink u is die geestelike uitwerking van die deursnee formele kerklied? (Vgl. 2.16 

en 4.16) 

RESPONS 

Die JA-gemeentes se mening van wat die geestelike uitwerking van die formele lied is, 

in volgorde vanafhoogste tot laagste frekwensie: 

Is stigtelik - presies ewe veel as die tweede antwoord: 

Verklank die gereformeerde spiritualiteit 

Skep ruimte vir oordenking 

Help om die Evangelie te verstaan 

Stem mense tot betrokkenheid in erediens 

Wek emosionele belewing 

Ander (noem)............ ....... Sien HISTOGRAM H op die volgende bladsy. 
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HISTOGRAMH 

Wek emoslonele belewlng 
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Stem mense. tot betrok
kenheid en erediens 
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Die NEE-gemeentes toon die volgende volgorde: 

Verklank die gereformeerde spiritualiteit 

Help om die Evangelie te verstaan 

Is stigtelik 

Skep ruimte vir oordenking 

Stem mense tot betrokkenheid in erediens 

Wek emosionele belewing 

Ander (noem) ........................................... . 

AFLEIDING 

10 12 14 

Dit staan hier duidelik uit dat die formele lied die gereformeerde spiritualiteit vir beide 

groepe beter verklank. Dit is deur die meeste gemeentes in elke groep gemerk. Die JA

gemeentes voel ewe sterk dat dit stigtelik is. Vir die NEE-gemeentes is die tweede

sterkste eienskap van die formele kerklied dat dit help om die Evangelie beter te 

verstaan. 
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Alhoewel nie in dieselfde volgorde nie is die eerste vier uitwerkinge van die formele kerklied 

dieselfde vir beide groepe, naamlik dat dit die gereformeerde spiritualiteit verklank, help om die 

Evangelie te verstaan, stigtelik is en ruimte skep vir oordenking. 'n Verdere opvallende 

kenmerk is dat die laagste twee uitwerkinge van die formele lied ook vir beide groepe ooreen

stem, naamlik om mense tot betrokkenheid in die erediens te stem en emosionele belewing te 

wek. Die opvallende meningsooreenkoms van beide groepe toon in 'n sterk mate dat hulle dit 

dieselfde beleef. 

'n Vergelyking tussen die uitwerking van die informele en die formele lied kan soos volg voor

gestel word: 

HISTOGRAM I 

Wek emosionele belewin 

Om Evangelia te verstaa 

Ruimte vir oordenking 
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kenheid en erediens 
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6.2.8 GEREFORMEERDE SPIRITUALITEIT 

Die informele kerklied neem sedert 1984 'n prominente plek in tydens die Ned.Geref. Kerk se 

eredienste, veral tydens die aanddienste. Aangesien dit nie altyd so was nie, laat dit sekere vrae 

ontstaan: is dit in ooreenstemming met die identiteit van die Ned.Geref. Kerk en sal dit dalk so 

gewild word dat dit sal veroorsaak dat al minder psalms en gesange gesing word? Hierdie saak 

is in twee aparte vrae aan al die gemeentes ondersoek. 
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6.2.8.1 Bedreiging van die i<lentiteit van die Ne<LGeref. Kerk 

~ VRAAG 

Dink u die informele liedere is 'n bedreiging vir die identiteit van die Ned.Geref Kerk? 

(Vgl. vraag 2.17 en 4.17) 

RESPONS 

Beide groepe voel seker dat die informele lied nie die identiteit van die kerk bedreig 

nie; soos te wagte voel die JA-gemeentes die sterkste hieroor. By beide groepe is daar 

egter ook 'n persentasie gemeentes wat nog onseker is oor die saak, terwyl 'n kwart van 

die NEE-gemeentes meen dat dit wel 'n bedreiging inhou. 

Die respons word in die volgende gebeurlikheidstabel weergegee: 

JA NEE TOTAAL 

JA 2 

NEE 20 

ONSEKER 3 

TOTAAL 25 

24 

60 

11 

95 

26 

80 

14 

120 

Daar is geen betekenisvolle verskil ten opsigte van die antwoorde op 2.17 en 4.17 nie. Die 

chi-kwadraatwaarde is 3,57 en die p-waarde is 0, 16. 

6.2.8.2 Gel1aar dat minder tradisionele /iedere gesing sal word 

~ VRAAG 

Dink u dat die informele lied die gevaar inhou dat al hoe minder psalms en gesange 

gesing sal word? (Vgl.vraag 2.18 en 4.18) 

RESPONS 

Die respons word in die gebeurlikheidstabel weergegee. Die twee groepe verskil nie 

betekenisvol nie: die chi-kwadraatwaarde is 1, 17 en die p-waarde is 0,56. 

JA NEE TOTAAL 

JA 10 

NEE 12 

ONSEKER 3 

TOTAAL 25 

49 

35 

11 

95 

59 

47 

14 

120 
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In totaal is die mening dat daar wel 'n gevaar bestaan dat al hoe minder psalms en gesange 

gesing sal word ten gunste van meer informele liedere. 

6.2.9 HARTLIKHEID VAN DIE SANG IN BEIDE STYLE 

Om te bepaal of die formele of die informele lied die hartlikste gesing word, of dalk albei ewe 

hartlik, is die volgende vraag gestel (vgl. vraag 3.20 en 4.5): 

~ VRAAG 

Is daar 'n verskil in die hartlikheid van die sang van die formele lied in vergelyking met 

die informele lied? 

RESPONS 

Die respons word in die volgende gebeurlikheidstabel weergegee: 

F ormeel hartlik 

Informeel hartlik 

Albei ewe hartlik 

TOTAAL 

JA NEE TOTAAL 

I 

9 

12 

22 

2 

26 

66 

94 

3 

35 

78 

116 

Een NEE- en 3 JA-gemeentes bet nie hierdie vraag beantwoord nie. 

Die chi-kwadraatwaarde van 2,091 is nie betekenisvol nie. Die twee groepe verskil dus nie ten 

opsigte van die respons op hierdie vraag nie, naamlik dat beide style ewe hartlik gesing word. 

Sien HISTOGRAM J op die volgende bladsy. 
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HISTOGRAMJ 
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vraag 3.20 
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6.2.10 BEGELEIDING 

m informeel 

vraag 4.5 

U2li] I b 
. 

a e1 . 

Sedert die ingebruikneming van die Jeugsangbundel beklee die orrel nie meer die plek as 

alleen-instrument in die kerk nie. So het die kJavier en kitare, wat spesifiek die informe]e lied 

begeJei, 'n algemene verskynsel geword. Die gepubliseerde begeleidings was nie idiomaties aan 

die orrel nie en sommige orreliste was onwillig om dit op die orrel te speel. Spoedig het ander 

instrumente ook deel begin word van die begeleiding. Omdat sommige spelers wel die nodige 

vaardighede gehad het en ander nie (veral aan die beginjare), is die volgende vrae aan beide 

groepe gevra: 
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6.2.10.1 lnstrumente 

> VRAAG 

Watter instrumente vorm die begeleiding by die informele lied? (Vgl. vraag 3.7 en 4.11) 

Vir die JA-gemeentes behels dit bier die nie-amptelike liedere en vir die NEE

gemeentes behels dit die gekeurde informele liedere 'in die bundels. 

RESPONS 

Die volgende histogram toon die situasie. 

IDSTOGRA1\1K 

Pyporrel 

Elektroniese klavier 

Elektroniese orrel 

Houtblaasinstrumente 

Strykers 

Klavier 

Ki tare 

Tromme 

Koperblaasinstrumente 

Ander 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Persentasie 

~Ja 11111 Nee 

Die opvallendste is dat die pyporrel by die JA-gemeentes baie minder gebruik word, maar nog 

sterk oorheersend by die NEE-gemeentes is. Die volgende gebeurlikheidstabel toon die aantal 

gemeentes in albei groepe wat van 'n pyporrel gebruik maak of nie gebruik maak nie. Die 

chi-kwadraatwaarde is 17,96, wat betekenisvol is (p-waarde = 0), dit wil se JA- en NEE

gemeentes verskil ten opsigte van die gebruik van 'n pyporrel. 

JA NEE TOT AAL 

Pyporrel 7 

Nie pyporrel 18 

TOTAAL 25 

70 

25 

95 

77 

43 

120 
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By beide groepe is kitare en die klavier baie prominent. Alhoewel gemeentes in beide groepe 

gebruik maak van die elektroniese orrel en houtblaasinstrumente, maak meer JA-gemeentes 

gebruik van 'n verskeidenheid ander instrumente, byvoorbeeld die elektioniese klavier, strykers, 

tromme en koperblaasinstrumente. Die groot mate van gebruikmaking van die elektroniese 

klavier en tromme by die JA-gemeentes, in teenstelling met die weinige gebruikmaking daarvan 

by die NEE-gemeentes, is ook opvallend. Dit toon duidelik die invloed van die sekulere pop

wereld waar die klank van hierdie instrumente algemeen is. Meer JA-gemeentes as NEE

gemeentes maak ook gebruik van koperblaasinstrumente. 

Die aantal instrumente per JA-gemeente is 3,32 (83
/ 25) en vir die NEE-gemeentes is dit 1,57 

{
149

/ 95), dit wil se JA-gemeentes maak gemiddeld meer gebruik van 'n verskeidenheid instru

mente. 

Onder die oop afdeling van hierdie vraag waar die respondent by "Ander" kon invul, is die 

volgende antwoorde ontvang: 

Klawerbord 

Tamboeryne 

Sintetiseerder - alles vermeng tot sinvolle klank met behulp van 'n 12-kanaal

klankmenger 

Baskitaar 

Trekklavier 

Geen begeleiding 

6.2.10.2 Vaardiglteid van spelers 

Betreffende die vaardigheid is die volgende aan beide groepe gevra: 

);;1-- VRAAG: 

Het die begeleiers betroubare musikale en tegniese vaardigheid? (Vraag 3.8 en 4.12) 

RESPONS 

Vir beide groepe het die oorweldigende meerderheid begeleiers wel betroubare musi

kale en tegniese vaardigheid. Daar is egter tussen 17 % en 19 % respondente wat dink 

dat sommige begeleiers nie vaardig is nie: 
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JA 

JA-gemeentes 

81 % 

NEE 0% 

S01\1MIGES 19 % 

6.2.11 SANGLEIERS 

NEE-gemeentes 

80,9% 

2,1 % 

17 % 

Die idee van 'n sangleier bet al hoe meer inslag in die Ned. Geref gemeentes gevind. Het so 'n 

persoon 'n invloed op die gemeentesang? 

6.2.11.1 Die gebruik van 'n sangleier enlof voorsangers 

)ii;>- VRAAG 

Maak u gemeente gebruik van 'n sangleier en/of voorsangers voor of tydens die 

erediens? (V gl. vraag 3. 18 en 4 .13) 

RESPONS 

'n Oorweldigende meerderheid gemeentes maak by beide groepe gebruik van 'n 

sangleier en/of voorsangers: 

JA 

NEE 

JA-gemeentes 

95,5 % 

4,5% 

6.2.11.2 Invloed van sangleier 

)ii;>- VRAAG 

NEE-gemeentes 

90,5 % 

9,5 % 

Dink u die gemeentesang word bei"nvloed deur die dinamiek van die sangleier? (V gl. 

vraag 3. 19 en 4. 14) 

RESPONS 

Die oorgrote meerderheid respondente dink dat die gemeentesang wel deur die 

dinamiek van die sangleier bei"nvloed word. 

JA-gemeentes 

JA 81,8 % 

NEE 13,6 % 

NIE VAN TOEP ASSING 4,5 % 
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NEE-gemeentes 

93,7 % 

3,2% 

3,2 % 



Die gebeurlikheidstabel van vraag 3.19 en 4.14 is soos volg: 

JA NEE TOT AAL 

JA 18 

NEE 3 

NIE VAN TOEP ASSING 1 

TOTAAL 22 

Drie JA-gemeentes het nie geantwoord nie. 

89 

3 

3 

95 

107 

6 

4 

117 

Die respons verskil nie betekenisvol nie ( chi-kwadraatwaarde is 4,2 en die p-waarde is 0, 12). 

6.3 RESPONS OP VRAE WAT SLEGS AAN GEMEENTES GESTEL IS WAT 
BUITE DIE AMPTELIKE BUNDELS SING 

Om meer inligting aangaande die nie-amptelike informele lied te bekom, is die volgende vrae 

gestel: 

6.3.1 INSPIRASIE VIR INFORMELE LIEDERE 

~ VRAAG 

Waar het die inspirasie vir meer informele liedere in die erediens vandaan gekom? (Vgl. 

vraag 2.3) 

RESPONS 

Enkele respondente kry hulle inspirasie van die SKJA, BKJA en ACSV, terwyl ander 

by kampe bei"nvloed word. Die meeste respondente het egter onder die afdeling 

"Ander" hulle antwoorde genoem: 

90 % van die gemeente verkies dit 

Die beperktheid van die huidige bundels 

Ander Ned.Gere£ gemeentes 

Vanuit die gemeente self 

Lofprysingseminare 

Eie besluit 

Skoolverlaters 

Charismatiesgesinde lede 

Gebrekkige sang 

Leraars, orrelis, jeug en lidmate 
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Kerkraadsbesluit om tyd vir lofprysing in te ruim 

lnspirasie uit eie talent 

Behoefte aan sinvolle aanbidding en lof 

HISTOGRAM L 

ACSV 

SKJA 

BKJA 

I 
Kampe 

Kerkgenootskappe 

Ander 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
Frekwensle 

6.3.2 INFORMELE LIEDERE V66R DIE EERSTE JEUGSANGBUNDEL 

> VRAAG 

Is daar reeds in u gemeente van informele liedere gebruik gemaak voor die publikasie 

van die Jeugsangbundel in 1984? (Vraag 2.4) 

RESPONS 

Die respons is weereens 'n bevestiging van die groot invloed wat die Jeugsangbundel 

op die kerksang uitgeoefen het. 

JA: 20% 

NEE: 0%. 

6.3.3 DIE AANWENDING VAN DIE INFORMELE LIED IN DIE EREDIENS 

Drie vrae handel oor wanneer dit gesing word, in watter tale en wie die meeste daarvan hou. 
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6.3.3.1 Wanneer die informele liedere gesing word 

> VRAAG 

Wanneer sing u gemeente hierdie liedere? (Vgl. vraag 2.6) 

. > RESPONS 

Net soggens 0 % 

Net saans 72 % 

Tydens beide eredienste 28 % 

Die aanddiens word hoofsaaklik gereserveer vir hierdie liedere, hoewel daar tog gemeentes is 

wat dit soggens ook sing. Sien HISTOGRAM M. 

HISTOGRAM 1\1 

15 -----------·-----· 

10 ····---·----·····-····-··-··-··----·-·-·-·---------------·· 

5 ·-········- .... -···---·-·--·-·-···- ·-··· ···---· 

Soggens 

6.3.3.2 Tale waarin gesing word 

> VRAAG 

Saans 
Frekwensie 

Be Ide 

In watter tale sing u hierdie informele lied ere? (V gl. vraag 2. 7) 

RESPONS 

Al 25 gemeentes wat gerespondeer bet, sing in Afrikaans. 14 (56 %) sing ook in Engels 

en 1 (4 %) in Latyn. 
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6.3.3.3 Populariteit van die informe/e lied 

};;>- VRAAG 

Wie hou die meeste van hierdie informele liedere? (Vgl. vraag 2.8) 

RESPONS 

Die antwoorde vir "jongmense" en "alma! ewe veel" was gelyk die meeste, met "vol

wassenes" 'n kort kop agter. By "ouer mense" was daar nie enige antwoorde nie. 

Frekwensies, in dalende volgorde was: 

Jongmense 13 

Almal ewe veel 13 

Volwassenes I 0 

6.3.3.4 Die nie-amptelike lied voor die erediens 

Om vas te stet hoe 'n groot dee! hierdie liedere van die erediens uitmaak, is die volgende twee 

vrae gestel: 

};;>- VRAAG 

Hoeveel van die liedere wat u voor die erediens sing, is liedere buite die amptelike 

bundels? (V gl. vraag 3. 1) 

RESPONS 

Dit blyk dat nie 'n baie groot dee! van hierdie nie-amptelike liedere voor die erediens 

gesing word nie: 

Minder as die helfte 38, 1 % 

Die helfte 19 % 

Meer as die helfte 14,3 % 

Wisselend 28,6 % 

6.3.3. 5 Die nie-amptelike lied tydens die erediens 

};;>- VRAAG 

Hoeveel van die liedere wat u tydens die erediens sing, is liedere buite die amptelike 

bundels? (Vgl. 3.2) 

164 



RESPONS 

Minder as die helfte 76,2% 

Die helfte 4,8 % 

Meer as die helfte 0 % 

Wissel end 19 % 

6.3.4 DIE BLADMUSIEK 

Dit is ook van belang om te weet waar die orreliste die musiek vandaan kry en wie die kom

poniste en teksskrywers is. 

6.3.4.1 Bronne waar die liedere bekom word 

~ VRAAG 

Waar kry u hierdie liedere? (Vgl. vraag 3.3) 

RESPONS 

Die meeste kry hierdie liedere by ander Ned.Geref gemeentes en enkeles by ander 

kerkgenootskappe. 

Frekwensies, in dalende volgorde, was soos volg: 

Ander Ned.Geref gemeentes 16 

Ander kerkgenootskappe 3 

Ander (noem)........................ 13 

Onder die afdeling "Ander" waar die respondente hulle mening kon gegee het, was die 

antwoorde: 

Eie 

ACSV en selfgekomponeerde liedere 

Sangleiers 

Uit Metodistiese liederebundels. Soms van Hatfield boekwinkels 

Oor 'n tydperk van 12 jaar self ontgin 

Van kassette en musiekbundels 

Van gemeentelede 

Campus cntsade 
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6.3.4.2 Komponiste van die liedere 

);;>- VRAAG 

Wie is die komponiste van hierdie liedere? (Vgl. vraag 3.4) 

RESPONS 

Frekwensies, in dalende volgorde, was soos volg: 

Gelowiges uit liefde vir die saak 12 

Opgeleide komponiste 9 

Musiekentoesiaste 7 

Orrelis as musiekkenner 2 

.Ander 4 

Die respons wat onder ".Ander" verkry is, toon die volgende: 

Eie begeleidingsgroep 

Onbekend 

Komposisies wat in ander werelddele suksesvol was, is deur 'n kundige van 

lirieke voorsien 

Weet nie altyd 

6.3.4.3 Teksskrywers van die liedere 

);;>- VRAAG 

Wie skryf die tekste? (Vgl. vraag 3.5) 

RESPONS 

Frekwensies, in dalende volgorde: 

Opgeleide persone 12 

Gelowiges uit liefde vir die saak 11 

Orrelis self 1 

.Ander (noem).. .. ... . .. . .. .. . .. .. .... 5 

Die respons wat onder ".Ander" verkry is, toon die volgende: 

Predikant 

Predikant en orrelis saam 

Onbekend 
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6.3.4.4 Skriftuurlik korrek en volgens belytlenisskrifte 

Omdat nie enige lied teksgewys geskik is vir kerkgebruik nie, is die volgende vraag gestel (vgl. 

vraag 3.7): 

);;>- VRAAG 

Word daar sorg gedra, en indien wel deur wie, dat die teksinhoud van die liedere wat 

gesing word Skriftuurlik korrek en volgens die belydenisskrifte van die kerk is? 

RESPONS 

Alhoewel die oorgrote meerderheid respondente se dat daar wel sorg gedra word dat 

dit aan die vereistes voldoen, is daar tog 'n onrusbarende persentasie wat onseker is of 

wat meen dit word nie gedoen nie: 

JA 72,7 % 

NEE 13,6 % 

ONSEKER 16,6 % 

Die antwoorde wat verkry is omtrent deur wie dit getoets word, is 

Kerkraad ( ouderlinge) 

'n Kommissie 

Predikant 

Orrelis 

6.3.5 DIE AANLEER VAN NUWE LIEDERE 

Die metode wat gebruik word om die woorde en musiek van nuwe liedere aan te leer, is ook 

nagegaan. 

6.3.5.1 Hulpmitltlels by tlie aanleer van tlie woortle 

);;>- VRAAG 

Watter hulpmiddels word gebruik by die aanleer van die woorde van nuwe liedere deur 

die gemeente? (Vraag 3.11) 

RESPONS 

Frekwensies, in dalende volgorde: 

Truprojektor 17 
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Afgerolde blaaie 5 

, • Elektroniese bord in kerk 2 

Boekies wat hulle kan koop 2 

Slegs van gehoor 1 

6.3.5.2 Hulpmiddels by die aanleer van die melodie 

~ VRAAG 

Watter hulpmiddels word gebruik by die aanleer van die melodie van nuwe liedere 

deur die gemeente? (Vraag 3.12) 

RESPONS 

Frekwensies, in dalende volgorde: 

Truprojektor 17 

Slegs van gehoor 8 

Afgerolde blaaie 2 

Boekies wat hulle kan koop 2 

Elektroniese bord 2 

6.3.5.3 Gretiglzeid om nuwe liedere aan te leer 

(Vgl. vraag 3.14) 

~ VRAAG 

Is die gemeente gretig om nuwe liedere aan te leer? 

RESPONS 

Hulle blyk we! merendeels gretig te wees: 

JA 

NEE 

SOMS 

68,2% 

0 % 

31,8 % 

6.3.5.4 Aantal nuwe liedere wat aangeleer word 

(V gl. vraag 3. 13) 

~ VRAAG 

Hoeveel nuwe liedere word aangeleer? 
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RESPONS 

Daar is 'n redelik snelle aanleer van nuwe liedere: 

Een of twee per kwartaal 

Meer as twee per kwartaal 

Wissel end (noem) ......... . 

22,7% 

50 % 

27,3 % 

Onder "Wisselend (noem)" bet nie almal op "noem" gereageer nie, maar die volgende respons 

is wel ontvang: 

I al om die ander Sondag 

4 tot 6 per kwartaal 

Meer word aangeleer tydens aanddienste 

2 per maand 

6.3. 6 BEGELEIDING 

Die volgende drie vrae handel oor die begeleiding (vgl. vraag 3 .15, 3 .16 en 3 .17): 

6.3.6.1 Begeleidingstyl 

~ VRAAG 

Is die begeleidings wat u vir hierdie informele liedere speel meer in 'n pianistiese styl of 

in 'n orrelidioom? (V raag 3 .15) 

RESPONS 

Pianistiese styl 

Orrelidioom 

Beide 

6.3. 6.2 lmprovisasie 

~ VRAAG 

59,1 % 

13,6% 

27,3 % 

Voorsien u soms u eie kwasi-geimproyiseerde begeleiding by informele liedere? (Vraag 

3.16) 

RESPONS 

JA 72,7 % 

NEE 27,3 % 

169 



6.3. 6.3 Improvisasietegnieke 

~ VRAAG 

lndien u positief geantwoord het op die vorige vraag, van watter tegnieke maak u 

gebruik? (Vraag 3. 1 7) 

RESPONS 

Frekwensies, in dalende volgorde: 

Gebroke akkoordpassasies 11 

Oktaafpassasies 7 

Toonleerpassasies 6 

Ander (noem)............... 4 

Onder die afdeling "Ander" het respondente die volgende genoem: 

Ooreenstemmend die karakter van die lied enige tegniek wat pas, ook soms vrye 

harmonisering by bekende liedere 

Soos op ingewing van oomblik 

Chromatiek 

Toepaslike pianistiese of orreltegnieke 

AFLEIDING 

Die klavierbegeleiding word meestal in pianistiese styl gedoen, met e1e kwasi

improvisasie van gebroke akkoord-, oktaaf- en toonleerpassasies ook met chromatiek, 

dus die teenoorgestelde as die blokakkoorde wat eie is aan die orrelbegeleiding van die 

psalms en gesange. Die begeleiding toon dus die karakterverskil tussen informele en 

formele liedere baie duidelik aan. 

6.3. 6.4 Die gebruik van die pyporrel 

Sou hierdie gemeentes altyd die "orkesgroepie" gebruik, of is daar liedere (watter liedere?) 

waar net die orrel die gemeente begelei? (Vgl. vraag 3.9 en 3.10) 

~ VRAAG 

Maak u ook gebruik van slegs pyporrel-begeleiding by gemeentesang? (Vraag 3.9) 
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RESPONS: 

JA 

NEE 

SOMS 

63,6 % 

22,7% 

13,6% 

Die gemeentes wat NEE geantwoord het, het almal bygeskryf dat hulle nie pyporrels het nie. 

6.3.6.5 Liedere wat deur die pyporrel begelei word 

);;>- VRAAG 

Indien u positief op die vorige vraag geantwoord het, by watter liedere? (Vraag 3 .10) 

RESPONS 

Frekwensies, in dalende volgorde: 

Psalms 15 

Gesange 15 

Sommige informele liedere 7 

Nie van toepassing 5 

6.3. 7 LANGTERMYNLEEFTYD VAN DIE INFORMELE LIED 

(Vgl. vraag 3.21) 

);;>- VRAAG 

Meen u dat die informele lied op die langtermyn populer sal bly? 

RESPONS 

JA 

NEE 

ONSEKER 

SOMMIGES 

63,6 % 

9,2% 

4,5 % 

22,7% 

Die reaksie toon dat, alhoewel die meeste dink dat die informele lied as sulks wel gewild sal 

bly, daar tog 'n redelike mate van onsekerheid is en <lat sommige van die liedere wat nou 

populer is, dalk meer kortstondige gewildheid mag toon. 
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6.4 RESPONS OP 'N VRAAG SLEGS AAN DIE GEMEENTES WAT NIE BUITE 
DIE AMPTELIKE BUNDELS SING NIE 

Een verdere vraag is aan die NEE-gemeentes gevra. 

;;:.. VRAAG 

Dink u daar is 'n behoefte aan meer goedgekeurde informele liedere om in die erediens 

te sing? (vraag 4.3) 

RESPONS 

JA 

NEE 

ONSEKER 

AFLEIDING 

48,4% 

38,9% 

12,6% 

'n Beslissende antwoord ontbreek bier. Minder as die helfte wil definitief meer 

informele lied ere he, terwyl meer as die helfte saam dit 6f nie wil he nie 6f onseker is. 

7. SAMEV A TTING VAN RESPONSE 

• Dit blyk dat NEE-gemeentes en JA-gemeentes verskil ten opsigte van ouder

domsgroepbesetting. In die JA-gemeentes is daar 'n groter persentasie jongmense en 'n 

kleiner persentasie oumense as in die NEE-gemeentes. 

• Die ingebruikneming van die Jeugsangbundel bet 'n ingrypende verandering in die 

kerksang van die Ned.Geref Kerk teweeg gebring toe 'n ligte, informele tipe geestelike 

lied in die gemeentes begin sing is - aanvanklik slegs "voor" die erediens en nie 

"tydens" die erediens nie. Mettertyd bet dit ook sy plek binne die erediens gevind. Die 

gebruik van hierdie album bet die informele lied binne die erediens aan die lidmate 

bekendgestel en 'n behoefte geskep aan nog meer informele liedere. 

• Beide die JA- en NEE-gemeentes verkies 'n balans tussen die informele en formele lied 

bo slegs een van die twee. 

• Die melodie is by die informele lied die sterkste aantrekkingskrag, maar by die formele 

lied die swakste. 

• By die informele geestelike lied is die twee belangrikste eienskappe dat dit mense tot 

betrokkenheid in die erediens stem en dat dit emosionele belewing wek, terwyl dit by 

die formele lied die twee swakste eienskappe is. 
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• By die formele kerklied is die belangrikste eienskap dat dit stigtelik is, terwyl dit by die 

informele lied weer laaste op die lys van geestelike uitwerkinge staan. 

• Die JA-gemeentes dink dat daar meer ruimte geskep moet word om liedere buite die 

amptelike bundels te mag sing, maar die NEE-gemeentes deel geensins hierdie siening 

me. 

• Die meerderheid JA-gemeentes meen dat die informele lied met sy karaktereienskappe 

meer tot die moderne lidmaat spreek, terwyl die meerderheid NEE-gemeentes dink dit 

is nie noodwendig so nie. 

• Die meerderheid respondente van beide groepe dink nie dat die informele lied 'n gevaar 

inhou vir die identiteit van die Ned.Geref. Kerk nie, maar in totaal dink die grootste 

persentasie van hulle dat dit wel die gevaar inhou dat al hoe minder psalms en gesange 

gesing sal word. 

• Daar is nie 'n verskil in hartlikheid tussen formele en informele kerkliedere nie. 

• Die JA-gemeentes maak meer gebruik van 'n verskeidenheid instrumente om die 

begeleiding te doen. Die pyporrel speel ook hier 'n kleiner rol as by die NEE

gemeentes. 

• Sangleiers en/of voorsangers neem 'n belangrike plek in tydens gemeentesang en 'n 

groot persentasie respondente voel dat hul dinamiek 'n rol in die sang speel. 

• Die inspirasie om liedere buite die amptelike albums te sing, kom in 'n groot mate van 

binne die gemeente, weens lofprysingseminare, charismatiese invloede en die vermeen

de beperktheid van die huidige bundels. 

• Die nie-amptelike liedere word hoofsaaklik saans gesing, soms in Engels. Almal hou 

daarvan, veral die jeug. 

• Die melodie en teks word nie altyd deur kenners geskryf nie en daar word nie altyd 

seker gemaak dat die teks Skriftuurlik korrek en volgens die belydenisskrifte is nie. 

• Die nie-amptelike lied word meestal in 'n pianistiese idioom gespeel met e1e 

improvisasie. 

• Onsekerheid bestaan oor die langtermynleeftyd van die informele lied . 
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NOT AS 

I 'n Chi-kwadraattoets is 'n hipotesetoets vlf die onafuanklikheid tussen twee 

veranderlikes. Byvoorbeeld: die response JA, NEE op vraag 2.17 is een veranderlike en 

die response op vraag 4.17 is die antler veranderlike. Die chi-kwadraatwaarde is die 

"toetsgrootheid". Vir hierdie toetsgrootheid word die waarskynlikheid bereken dat die 

chi-kwadraatverdeling ( onder die nulhipotese) 'n waarde groter of gelyk aan hierdie 

toetsgrootheid sal aanneem. Hierdie waarskynlikheid staan as 'n "p-waarde" bekend. 

Indien hierdie p-waarde klein is (se kleiner as 0,05), word die nulhipotese van 

onafuanklikheid tussen die twee veranderlikes verwerp. Daar word dan afgelei dat die 

twee veranderlikes nie onafuanklik van mekaar is nie. 

2 Frekwensie: dit is die aantal in 'n kategorie, byvoorbeeld die aantal persone wat "ja" 

antwoord op 'n vraag. 

Hierdie inligting is verkry van mev. R J Eiselen by die Departement Statistiek, UNISA. 
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1 

Vraelys 

Wanneer meer as een antwoord op 'n vraag betrekking het, merk asseblief alle toepaslike antwoorde. 
Dui u antwoord aan deur 'n x in die betrokke blokkie te trek. 

Vraag 1 VRAE AAN PREDIKANT 
Maak u gebruik van informele geestelike liedere buite die 
amptelike vier genoemde sangbundels van die NG Kerktydens 
en/of"voor" die eredienste in u gemeente? 

lndien u antwoord "Ja" is, beantwoord vraag 2 en gee aan u 
orrelis om assebhef die daaropvoigende vraag 3 te volfoo1. 

Vraag 2 

2.1 Is die besetting van u gemeente gebalanseerd betreffende 
jongmense (tot ongeveer 25 j.), volwassenes 
(tot ongeveer 60 j.) en ouer mense? 

2.2 Na welke ouderdomsgroep neig u gemeente oor? 

2.3 Waar het die inspirasie vir meer informele liedere in die 
erediens vandaan gekom? 

2.4 Is daar reeds in u gemeente van informele liedere gebruik 
gemaak voor die publikasie van die Jeugsangbundel in 1984? 

2.5 Het die behoefte aan die informele lied binne die erediens 
toegeneem na die bekendstelling en ingebruikneming van die 
Jeugsangbundel? 

2.6 Wanneer sing u hierdie liedere? 

2.7 In watter tale sing u hierdie informele liedere? 

2.8 Wie hou die meeste van hierdie informele liedere? 

2.9 Verlang die gemeente 'n balans tussen tussen formele en 
informele liedere of verkies hulle grootliks die informele lied? 

2.10 Wat sou u reken, maak die informele lied so aantreklik? 

2.11 Wat, volgens u mening, is die algemene besware teen die 
formele lied? 

2.12 Oink u daar moet meer ruimte geskep word ten opsigte van die 
keuse van liedere vir die erediens buite die amptelike 
sangbundels? 

2.13 Is die kerkbywoning beter sedert u gemeente met die sing van 
eietydse, informele begin het? 

DJa 
DNee 

DJa 
DNee 
0Redelik 

8Jongmense 
Volwassenes 
Ouermense 
Geen 

ACSV/ SKJA I BKJA I KAMPE 
CJ CJ CJ CJ 
DAnder kerkgenootskappe (noem) ................................... . 
CJ Ander (noem) ................................................................. . 

LJJa 
CJ Nee 

DJa 
0Nee 

D Net soggens 
CJNetsaans 
c:JTydens beide eredienste 

CJ Afrikaans 
CJ Engels 
CJ Ander (noem) ................................ . 

E3 Jongmense 
Volwassenes 

E3 Ouer mense 
Almal ewe veel 

§ Balans 
Verkies informele lied 
Onseker 

§ "Beaf'-ritme 
Melodie 
Teksinhoud 

D Gepaardgaande altematiewe begeleiding 

E3 x~~::<~~:~>~~.~~i~~~.~~~~~~~ ........... .. 
Melodie is te outyds en formeel 
Teksinhoud is te argales 
Lied wek te min emosie 
Ritme is te vervelig · 

§ Begeleiding is te formeel 
Tempo is te stadig 

11 
Ander (noem) ........................... . 

L......JGeen 

E3 Ja 
Nee 

Donseker 

§ Ja 
Nee 
Onseker 



2.14 Spreek die melodie, ritme, teksinhoud en altematiewe 
begeleiding van die informele lied meer tot die hedendaagse 
lidmaat as die Psalms en Gesange? 

2.15 Wat dink u is die geestelike uitwerking van die deursnee informele 
kerklied? 

2.16 Wat dink u is die geestelike uitwerking van die deursnee formele 
kerklied? 

2.17 Oink u die informele liedere is 'n bedreiging vir die identiteit van die 
Ned. Geref. Kerk? 

2.18 Oink u dat die informele lied die gevare inhou dat al hoe minder Psalms 
en Gesange gesing sal word? 

§ Ja 
Nee 
Onseker 

Wek emosionele belewing 
Help om die Evangelie te verstaan 
Skep ruimte vir oordenking 
Stem mense tot betrokkenheid in erediens 
Is stigtelik 

x~:~(~o~~f-~-~~~~~~~~~~-~~'.~~~~.'.i_t_~~t 

Wek emosionele belewing 
Help om die Evangelie te verstaan 
Skep ruimte vir oordenking 
Stem mense tot betrokkenheid in erediens 
Is stigtelik 

x~~!~(~o~~f-~-~~~~~~~~~~-~'.~~~~-'.i·t·~·it 

§ Ja 
Nee 
Onseker 

§ Ja 
Nee 
Onseker 

Vraag 3 VRAE AAN DIE ORRELIS 

2 

U gemeente sing informele liedere "voor'' en/of tydens die erediens wat nie in die amptelike sangbundels 
van die NG Kerk opgeneem is nie - sal u asseblief in verband daarmee die volgende vraelys invul? 

Wanneer meer as een antwoord op 'n vraag betrekking het, merk asseblief alle toepaslike 
antwoorde. Dui u antwoord aan deur 'n x in die betrokke blokkie te trek. 

3.1 Hoeveel van die liedere wat u voordie erediens sing, is liedere 
buite die amptelike bundels? 

3.2 Hoeveel van die liedere wat u tydens die erediens sing, is liedere 
buite die amptelike bundels? 

3.3 Waar kry u hierdie liedere? 

3.4 Wie is die komponiste van hierdie liedere? 

3.5 Wie skryf die tekste? 

3.6 Word daar sorg gedra, en indien wel deur wie, dat die teksinhoud 
van die liedere wat gesing word Skriftuurlik en volgens die 
belydenisskrifte van die kerk is? 

3.7 Watter instrumente vorm die begeleiding by hierdie liedere? 

c::::J Minder as die helfte 
c::::J Die helfte 
c::::J Meer as die helfte 
c::::J Wisselend 

c::::J Minder as die helfte 
c::::J Die helfte 
c::::J Meer as die helfte 
c::::J Wisselend 

c::::J By ander NG gemeentes 
c::::J By ander kerkgenootskappe (noem) .......... . 
c::::J Musiekhandelaars (noem) ........................ . 
c::::J Ander (noem) ......................................... . 

c::::J Opgeleide komponiste 
c::::J Musiekentoesiaste 
c::::J Gelowiges uit liefde vir die saak 
c::::J Uself as musiekkenner 
c::::J Ander (noem) ......................... . 

c::::J Opgeleide persone 
c::::J Gelowiges uit liefde vir die saak 

B ~:~r (noem) .......................... . 

c::::J Ja, deur ................................ . 
c::::J Nee 
c::::J Onseker 

§ Pyporrel 
Elektroniese klavier 
Elektroniese orrel 

E3 Houtblaasinstrumente 
Strykers 

c::::J Klavier 
c::::J Kitare 
c::::J Tromme 
c::::J Koperblaasinstrumente 
c::::J Ander (noem) .................... . 



/ 3.8 Het die begeleiers betroubare musikale en tegniese vaardigheid? 

3.9 Maak u ook gebruik van slegs pyporrel-begeleiding by 
gemeentesang? 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

lndien u positief geantwoord het op 3.9, by watter liedere? 

Watter hulpmiddels word gebruik by die aanleer van die woorde 
van nuwe liedere aan die gemeente? 

Watter hulpmiddels word gebruik by die aanleer van die melodie 
van nuwe liedere aan die gemeente? 

Hoeveel nuwe liedere word aangeleer? 

Is die gemeentelede gretig om nuwe liedere aan te leer? 

Is die be!;leleidings wat u vir hierdie inforrnele liedere speel meer in 
'n pianist1ese styl of in 'n orrelidioom? 

3.~6 Voorsien u soms u eie quasi-geTmproviseerde begeleiding by 
inforrnele liedere? 

· 3.17 lndien u positief geantwoord het op 3.16, van watter tegnieke 
maak u gebruik? 

3.18 Maak u gemeente gebruik van 'n sangleier en/of voorsangers voor 
of tydens die erediens? 

3.19 Oink u die gemeentesang word beTnvloed deur die dinamiek van 
die sangleier? 

3.20 Is daar 'n verskil in die hartlikheid van die sang van die forrnele lied 
in vergelyking met die inforrnele lied? 

3.21 Meen u dat die inforrnele lied op die langterrnyn popular sal bly? 

Ja 
Nee 
Sommiges 

Ja 
Nee 
So ms 

Psalms 
Gesange 

§ 
§ 
§ 
D 

Sommige inforrnele liedere 
Nie van toepassing 

D 
D 
D 
D 
D 

Elektroniese bord in kerk 
Afgerolde blaaie 
Boekies wat hulle kan koop 
Truprojektor 
Slegs van gehoor 

Afgerolde blaaie D 
D 
D 
D 
D 

Boekies wat hulle kan koop 
Truprojektor 
Slegs van gehoor 
Elektroniese bord 

D 
D 
D 

Een of twee per kwartaal 
Meer as twee per kwartaal 
\Nisselend (noem) .................... . 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

Ja 
Nee 
So ms 

Pianistiese styl 
Orrelidioom 
Beide 

D Ja 
D Nee 

D Oktaafpassasies 
D Gebroke akkoordpassasies 
D Toonleerpassasies 
D Ander (noem) ...................... . 

D Ja 
D Nee 

D Ja 
D Nee 
D Nie van toepassing 

D Forrnele lied is hartliker 
D lnformele lied is hartliker 
D Albei is ewe hartlik 

D Ja 
D Nee 
D Onseker 
D Sommiges 

Na am 
Gemeente 

Adres & Kode 
------------------------------Tel. Nr. 

BAIE DANKIE VIR U SAMEWERKING 

VRAAG4 VRAE AAN PREDIKANT 
As u antwoord op vraag 1 "nee" is, beantwoord asseblief die volgende 

4.1 Is die besetting van u gemeente gebalanseerd betreffende 
jongmense (tot ongeveer 25 j.), volwassenes (tot ongeveer 60j.) en 
ouer mense? 

4.2 Na welke ouderdomsgroep neig u gemeente oor? 

4.3 Oink u daar is 'n behoerte aan meer goedgekeurde inforrnele 
liedere om in die erediens te sing? 

CJ 
CJ 
CJ 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

CJ 
CJ 
CJ 

Ja 
Nee 
Redelik 

Jongmense 
Volwassenes 
OUermense 
Geen 

Ja 
Nee 
Onseker 
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4.4 Oink u die publikasie en ingebruikneming van die Jeugsangbundel 
het mense meer bewus gemaak van die informele lied binne die 
erediens? 

4.5 Is daar 'n verskil in die hartlikheid van die sang van die formele lied 
in vergelyking met die (amptelike, gekeurde) informele lied? (bv. uit 
Jeugsangbundef) 

4.6 Waar I~ u gemeente se voorkeur vir kerkliedere? 

4.7 Spreek die melodie, ritme, teksinhoud en altematiewe begeleiding 
van die informele lied meer tot die hedendaagse lidmaat as die 
Psalms en Gesange? 

4.8 Oink u daar moet meer ruimte geskep word ten opsigte van die 
keuse van liedere vir die erediens buite die amptelike 
sangbundels? 

4.9 Wat sou u reken, maak die informele lied so aantreklik? 

4.10 Wat, volgens u mening, is die algemene besware teen die formele 
lied? 

4.11 Watter instrumente vorm die begeleiding as die gemeente die 
(amptlike) informele lied sing? (bv. uit Jeugsangelbundef) 

4.12 Het die begeleiers betroubare musikale en tegniese vaardighede? 

4.13 Maak u gemeente gebruik van 'n sangleier en/of voorsangers voor 
of tydens die erediens? 

4.14 Oink u die gemeentesang word belnvloed deur die dinamiek van 
die sangleier? 

4.15 Wat dink u is die geestelike uitwerking van die deursnee infonne/e 
kerklied? 

4.16 Wat dink u is die geestelike uitwerking van die deursnee fonne/e 
kerklied? 

4.17 Oink u dat die informele liedere die identiteit van die Ned. Geref. 
Kerk bedreig? 

4.18 Oink u dat die informele lied die gevaar inhou dat al hoe minder 
Psalms en Gesange gesing sal word? 

CJ 
CJ 
CJ 

CJ 
CJ 
CJ 

CJ 
CJ 
CJ 

CJ 
CJ 
CJ 

CJ 
CJ 
CJ 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

CJ 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

Ja 
Nee 
Onseker 

Formele lied is hartliker 
lnformele lied is hartliker 
Albei ewe hartlik 

Formele kerklied 
lnformele kerklied 
Balans tussen beide soorte 

Ja 
Nee 
Nie noodwendig nie 

Ja 
Nee 
Onseker 

"Beaf'-ritme 
Melodie 
Teksinhoud 
Gepaardgaande alternatiewe begeleiding 
Gepaardgaande sosiale verkeer 
Ander (noem) ...................................... . 

Melodie is te outyds en formeel 
Teksinhoud is te argales 
Lied wek te min emosie 
Ritme is vervelig 
Begeleiding is te formeel 
Tempo is te stadig 
Ander (noem) ........................... . 

Geen 

Pyporrel 
Kia vier 
Elektroniese orrel 
Elektroniese klavier 
Houtblaasinstrumente 
Koperblaasinstrumente 
Strykers 
Tromme 
Kita re 
Ander (noem) ...................... . 

CJ Ja 
CJ Nee 
CJ Sommiges 

CJ Ja 
CJ Nee 

D Ja 
D Nee 
D Nie van toepassing 

D Wek emosionele belewing 
D Help om die Evangelie te verstaan 
D Skep ruimte vir oordenking 
D Stem mense tot betrokkenheid in erediens 
D lsstigtelik 
D Verklank die gereformeerde spiritualiteit 
D Ander (noem) ......................................... . 

D Wek emosionele belewing 
D Help om die Evangelie te verstaan 
D Skep ruimte vir oordenking 
D Stem mense tot betrokkenheid in erediens 
D Is stigtelik 
D Verklank die gereformeerde spiritualiteit 
D Ander (noem) ....................................... . 

D Ja 
D Nee 
D Onseker 

D Ja 
D Nee 
D Onseker 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Naam 

4 Gemeente 

BAIE DANKIE VIR U SAMEWERKING 



« HOOFSTUK 8 » 

'n KRITIESE WAARDEBEPALING VAN DIE 
NIE-AMPTELIKE LIEDERE WAT TYDENS EREDIENSTE 

GESING WORD 

Die bladmusiek van 112 verskillende liedere is vir bestudering ontvang van die gemeentes wat 

buite die amptelike bundels sing. Dit is opvallend dat gemeentes baie liedere onder mekaar 

uitruil, want dikwels is dieselfde lied by verskeie gemeentes aangetref 

Die waardebepaling word hoofsaaklik musiekwetenskaplik gedoen, met die musiekestetiese, 

pragmatiese en etiese norme altyd in gedagte. Sien hoofstuk 4 vir die norme. 

1. MUSIEKWETENSKAPLIKE NORME 

1.1 MELODIE 

1.1.1 TOONOMVANG 

Die musikale omvang van die liedere wissel hoofsaaklik tussen ses en agt tone, met besonder 

baie liedere slegs binne die beperkte omvang van 'n sesde. Dit is 'n uitsondering as 'n lied 'n 

omvang van meer as 'n oktaaf het en daar is twee liedere met 'n omvang van selfs minder as 'n 

sesde. Daar word op die middelregister gekonsentreer, wat die voordeel het dat almal die 

liedere gemaklik kan sing. 

Een van die liedere wat hierbo genoem is, het 'n omvang van slegs 'n volmaakte vyfde, met die 

eerste sestien mate wat net die eerste drie note van die toonsoort verteenwoordig. Dit werk 

verveling in die hand en toon 'n gebrek aan kreatiwiteit in die komposisie. In hierdie lied, Bind 

us together, word daar te veel teruggekeer na dieselfde toonhoogte: twee-en-dertig mate binne 

die omvang van slegs vyf note. Dit word naderhand musikaal afgesaag. Sien voorbeeld 1 op die 

volgende bladsy. 
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VOORBEELDJ 
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Soos die k/ei het 'n totale omvang van 'n verminderde vyfde. Die komponis het waarskynlik 

besef dat hierdie beperkte notekeuse nie vir verdere strofes suksesvol kan wees nie en het 

daarvoor probeer vergoed deur strofes 2 en 3 telkens 'n heeltoon hoer te laat sing, wat 

inderdaad 'n positiewe wending is. Sien voorbeeld 2. 

VOORBEELD2 

1.1.2 DIE VOORSPELBAARHEID VAN DIE MELODIE 

Die meeste van die melodiee is redelik voorspelbaar, maar enkele te voorspelbare liedere 

verdien aandag. Come into His presence bestaan uit slegs een stelling van vier mate wat 

herhaal word. Nuutheid en varsheid ontbreek geheel en al. Sien voorbeeld 3. 

VOORBEELD3 

A\-\c.-1 ... -
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Ook die lied Ek wil U sien, Heer is te voorspelbaar. Dit bestaan uit 'n stelling van vier mate 

wat sewe keer sekwensieel herhaal word. So 'n komposisie toon nie musikale integriteit nie. 

Sien voorbeeld 4. 

VOORBEELD4 

'ti(. ,,;.1 u \;e,;\- "'' 

Nog 'n lied wat uiters voorspelbaar is, is 'n Klein instrument. Dit bestaan ook uit 'n stelling van 

agt mate wat gedeeltelik sekwensieel herhaal word. Binne die agt mate is daar ook nog 

herhaling, wat die voorspelbaarheid verhoog. Sien voorbeeld 5. 

VOORBEELD5 

I 
....;.\ ~ 
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Liedere wat bo-gemiddeld voorspelbaar is, word gou deurgesing en toon nie goeie vakman

skap nie. Die balans tussen intellek en emosie ontbreek en daar is 'n gebrek aan smaakvolheid 

en afgerondheid met betrekking tot die musiekestetiese beginsels. 

1.1.3 CHROMATIEK 

Die melodiee van die liedere is oor die algemeen baie diatonies en verbasend min chromatiek 

(wat in Sankey-liedere volop is) kom voor. Waar die harmonie wel chromatiek toon, is dit 

hoofsaaklik as sekondere dominant, wat baie bevredigend is. Enkele voorbeelde van 'n chroma

tiese melodie is gevind en wet in Borrelliedjie, Kom loo/ die Koning, en Die Here is my 

Herder. Sien voorbeeld 6 vir chromatiese melodiee en voorbeeld 7a en 7b vir chromatiese 

akkoorde in die vorm van sekondere dominante. 

VOORBEELD6 

a\, wee< e...:. ell- l,l_o"' ct1t T'l;e l.l.c.er-
~ 

VOORBEELD 7A 

. 'I',!. . t: 7 'I\ VI 

179 



VOORBEELD 7B 

1.1.4 MELISMAS 

Melismatiese sang is uiters skaars en slegs twee voorbeelde met beperkte melismas kom voor. 

Daar is dus geen gevaar dat die woord sy betekenis weens uitgerekte melismas inboet nie. Sien 

voorbeeld 8. 

VOORBEELD8 

·~ 

~r- - vo..rc, t.co. 

1.1.5 BALANS TUSSEN KONJUNKTE EN DISJUNKTE BEWEGING 

Te veel konjunkte note neig om vervelig te word en te veel disjunkte note is onrustig en sing 

moeilik; daarom is 'n balans tussen die twee nodig. Die liedere toon geensins 'n neiging na te 

veel disjunksie nie, inteendeel, die neiging is eerder na te veel konjunkte beweging. Wanneer te 

veel herhaalde note binne konjunkte beweging boonop deel uitmaak van die melodie, word dit 

gou vervelig. 

Voorbeelde van uiters konjunkte beweging is El Shaddai, Jesus Christus is die vreugde in my 

hart en Kom en waai deur ons. Sien voorbeeld 9a, 9b en 9c op die volgende bladsy. 
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VOORBEELD 9A 

' 

t\ - 1·':::-"' -
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+ 
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l ~ 
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doocl.,, 

VOORBEELD 9B 

VOORBEELD 9C 
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Die lied Jesus is King toon goedgeplaasde disjunkte beweging. Drie groot spronge na mekaar 

word effektief aangewend; telkens word daar terug beweeg binne die sprong, wat dit binne die 

musikale reels hou. Sien voorbeeld 10. 

VOORBEELD JO 

Liedere wat goeie balans tussen konjunkte en disjunkte beweging toon, is Ek wil U naam vir 

ewig prys (voorbeeld lla), Jubilate! (voorbeeld 1 lb) en Loo/ die Here (voorbeeld 15). 

VOORBEELD 1 JA 

'"' '""':;, \t,- Wt. ~\- \t. - \.,_ - ~c.. I\ - .,....,c...,. 
I 

w 
l'\( Q \ ;.-,e 

I I 
~.\'- ~e. \Jo..· lie.'. ~ w, ... '"" ~~~ Y""lt,.~f"I"'\ t'O"\j ~ U, (..C.I". 
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VOORBEELD JJB 

J IJJiJ I 

1.1.6 SINVOLLE MELODIESE HERHALING EN SEKWENSE 

Sinvolle herhaling, gepaard met verskeidenheid, gee eenheid aan 'n melodie en is ook maklik 

memoriseerbaar. Variasie binne die herhaling verhoog die kwaliteit en toon goeie vakmanskap. 

So 'n voorbeeld is Kom Heil'ge Gees. Hierdie lied bestaan uit twee sinne, waarvan die tweede 

'n soortgelyke idee bevat as die eerste, maar met 'n verfrissende wending in die melodie. Sien 

voorbeeld 12. 

VOORBEELD 12 
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Te veel liedere toon egter 'n gebrek aan kreatiwiteit deur 'n oorrnatige melodiese herhaling, 

soms ook in teksverband. Sien voorbeeld 13a en 13b. 

VOORBEELD 13A 

I ~ @~. r I r f r I J. J Ir F J 

~ 
. \~ - \IA. - ~,,.. \.\...\. \e - \.._ - ~:-.. 

F J. .I I J J J I J. D I J cl. II 
~ - \ '(. • Iv. • j:.. "\ ../ \ . 

Q ...,._ - \c.. - v. - ~o.... 

VOORBEELD 13B 

v:,,r - c!H" 001~ 1<'.~ • loo... l;t.f-6._ ""r ,.1 _ a ... ~ b~ • tto"'. 
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Herhaalde note binne 'n frase is goed; dit moet egter nie oordryf word nie. Die eerste voorbeeld 

(14a) toon effektiewe herhaling van 'n noot en die daaropvolgende twee voorbeelde toon 

oormatige herhaling van 'n enkelnoot (14b en 14c). 

VOORBEELD UA 

.... , ,...., _ 
'110\.V Soos. ... ........ \ - cl c.. T"c.C.n • 

r.... 

w'•\ "'j~. ,.._~ ""''•;t we.CAS. 

1:.1\ ...,·,I ,..., U... 

VOORBEELD 14B 

VOORBEELD 14C 
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1.1. 7 DIE MELODIE MOET RJGTING He 

Loof die Here toon rigting in die melodie - die note dwaal nie doelloos rend nie. Liedere wat 

rigting bet, sing makliker en skep 'n positiewe indruk. Hierdie lied se melodie toon musikale 

integriteit. Ongelukkig stem die woord- en toonaksente aan die einde van die lied nie ooreen 

nie en doen dit atbreuk aan die lied. Sien voorbeeld 15. 

VOORBEELD 15 

Die volgende liedGie) toon melodies nie voldoende rigting nie en skep veral in die eerste vier 

mate die indruk van doelloosheid. Sien voorbeeld 16. 

VOORBEELD 16 

Die melodiee van voorbeelde 2 en 9c toon ook nie voldoende rigting nie. 
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1.1.8 INTERVALKEUSE MET BETREKKING TOT TEKS 

'n Besonder effektiewe intervalsprong van 'n stygende kwart val saam met die woord "hoop" in 

die lied Kom Heil'ge Gees; hierdie sprong beklemtoon die teks. 

Vul my met lief de, geloof en hoop -

In dieselfde lied, strofe 3, is die sprong van 'n kwart minder effektief as die klem van die teks in 

die geval op "dood" is. Sien voorbeeld 17. "Dood" word eerder met 'n dalende interval 

geassosieer. 

VOORBEELD 17 

In Daar is geen ander Naam eindig die teks met "halleluja!" Om die uitroepteken te vergestalt, 

eindig die tonika-akkoord op die kwint, wat baie effektief is. Sien voorbeeld 18. 

VOORBEELD 18 

I\ • . C\ \;'t>.\. \c.- \11,. - jQ,. ., - -

'n Pikardiese terts (akkoord met majeurterts) word uiters effektief in die slotakkoord van 'n lied 

in F mineur aangewend om die woord "ewigheid" te onderstreep. Sien voorbeeld 19. 

VOORBEELD 19 
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1.1.9 TOONSKILDERING 

Toonskildering vorm nie 'n prominente aspek in kerkliedere nie, maar wanneer dit korrek 

aangewend word, kan dit die teks helder verlig. Wanneer dit egter foutief gebruik word, is dit 

hinderlik. As daar gesing word van die "risen Lord" is dit onaanvaarbaar dat die toonhoogte sal 

daal (voorbeeld 20). 

VOORBEELD 20 

Nog 'n onbevredigende voorbeeld is die dalende kwint op die woord "heavens" uit die lied 

Jesus is King (voorbeeld 21 ). 

VOORBEELD 21 

1.1.10 DIE BEGELEIDING VAN DIE MELODIE 

Die begeleiding van die liedere word nie altyd uitgeskryf nie, wat die geleentheid vir impro

visasie skep. Dikwels word slegs die akkoordsimbole aangedui (sien voorbeeld 22a). Dit is 

veral in hierdie gevalle waar die pianis klaviertegnieke soos toonleer- en oktaafpassasies kan 

gebruik. Ander begeleidings is weer op 'n gebroke akkoordstyl (voorbeeld 22b) gebaseer, wat 

sterk aan kitaartegniek herinner. Voorbeeld 22c toon dat wanneer die baslyn wel aangegee 

word, dit eenvoudig en maklik is om te bladlees. Begeleiding in blokakkoorde, wat verwys na 

die tradisionele kerklied, word ook aangewend (voorbeeld 22d). 
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VOORBEELD 22A 
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1.2 HARMONIE 

1.2.1 HARMON/ESE RJTME 

Daar word in sommige liedere van 'n baie stadige harmoniese ritme gebruik gemaak as 

dieselfde harmonie vir tot vier mate agter mekaar aangewend word. So 'n voorbeeld is Ons 

sien U Heer. Die akkoorde in hierdie lied is baie verbeeldingloos, aangesien dit slegs wissel 

tussen die tonika en die dominantvierklank, met net twee halwe poise waar die 

subdominantakkoord aangewend word. Sien voorbeeld 23. 
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VOORBEELD 23 
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Nog 'n lied met stadige harmoniese ritme is U troue liefde. Uitvoerders sou die harmonie (wat 

deur die melodie gegenereer word) wel interessanter kon maak, maar dit sal nog nie aan die 

ooreenvoudige en minderwaardige karakter van die melodie verander nie. Sien voorbeeld 24. 

VOORBEELD 24 
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In die lied Bind us together word een akkoord selfs vir vyf mate agtereenvolgens gebruik. Die 

harmoniese ritme van die res van die lied is ook baie stadig. Die hele lied bestaan uit slegs twee 

musikale idees, waarvan die eerste amper identies, en die tweede wel identies herhaal word. 
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Die hele melodie sowel as die ritme is baie voorspelbaar. Die teks, veral die refrein, word oor 

en oor herhaal. Hierdie lied is nie esteties bevredigend nie en word ervaar as 'n cliche van 

melodie, harmonie, ritme en frase. Sien voorbeeld 1. 

1.2.2 AMATEURAGTIGE HARMONIE 

Goeie harmonie is grondliggend aan intelligente komposisie en moet ook in die begeleiding 

weerspieel word. Daar moet voortdurend aandag geskenk word aan die oordeelkundige 

gebruik van aspekte soos die leitoon, tweede omkeringsakkoorde, verdubbeling en weglating 

van akkoordnote en parallelle oktawe en kwinte. Voorbeeld 25 toon 'n volkome amateur wat 

miskien wel 'n (ongeslypte) talent het om 'n melodie te konstrueer, maar dringend vakmanhulp 

nodig het vir die skep van sinvolle en bevredigende begeleiding. 

VOORBEELD 25 
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DIA 

1.2.3 AKKOORDEAS Af/DDELE OM ATMOSFEER TE SKEP 

D 

held 
IJ d 

'10U 

in 

Akkoorde is middele om atmosfeer, kleur en emosionele dryfkrag te skep, maar uiteraard meet 

die taal- en musiekbetekenis ooreenstem. Die lied in D majeur, Heer, U gee my vrede, verskerp 

die betekenis van "vreugde" as dit suksesvol met 'n F-kruis majeurakkoord uitgelig word. Net 

voor dit word "lewe" egter met 'n B mineurakkoord geharmoniseer, wat minder suksesvol is. 

Sien voorbeeld 26. 

VOORBEELD 26 

... ~ \c. -

Fi-

In die lied Father of all things is daar 'n weerspreking tussen die teks en harmonie. Die woorde 

"love" en "greatness" word met 'n dissonante akkoord, die verminderde vierklank, gebruik, wat 

spanning skep waar daar stabiele akkoorde behoort te wees. Sien voorbeeld 27. 
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VOORBEELD 27 

dore. 

Die lied Father we love you is vertaal met Vader, ons ween. Die Afrikaanse teks op sigself is 

uitstekend, maar die eerste strofe se teks pas nie by die majeurtonaliteit nie - die tweede strofe 

wel. Die woorde "ween", "duistemis" en "sonde" pas nie by die musiek se drie majeurakkoorde 

nie (die drie primere akkoorde) en werk dus die taalbetekenis tee. Sien voorbeeld 28. Die 

melodie van hierdie lied is in 1993 in Jeugsangbundel 2 opgeneem met die toepaslike woorde 

Vader, ons eer U, ons loo/ U as Bewaarder. 

VOORBEELD 28 

'· \/a., - dc.r on$ we.~ oor o;e,. du.6-{er. I"\;~ c...... ~ .... - ~ . 
?. Vo... - ~ o"~ k.._;c.t. '40or U., '%.. \;~\· ht.icl.. e.."' Cl..\ - ...--96\ 

Die uitsonderlike harmonie van die lied Give thanks verdien aandag. 'n E-mol majeurakkoord 

word binne die konteks van F majeur uiters effektief aangewend op "Jesus Christ", wat die 

belangrikheid van die woord beklemtoon. Hierdie akkoord kom weer voor op die woord 

"done" ("what the Lord has done for us"). Hierdie (aanvanklik effektiewe) akkoord word 

altesaam sewe keer op genoemde twee woorde gebruik - sodoende word die spesiale effek 

aansienlik verswak. Die grootste deel van die lied bestaan uit dissonante vierklanke, gepaard 

met pedaalpunte, wat by die eerste aanhoor vreemd klink. Dit is te betwyfel of hierdie 
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akkoorde geskik is vir 'n kerklied in die Ned.Geref. Kerk. Dit herinner sterk aan sekulere 

musiek. Sien voorbeeld 29. 

VOORBEELD 29 

1.2.4 KADENSE 

Volmaakte kadense aan die einde van die liedere oorheers - slegs sewe plagale kadense word 

aangetref. Twee verdere interessante kadenseindes toon 'n baslyn van dominant tot tonika wat 

die voltooide kadens (V-I) aandui~ in beide gevalle word die dominantvyfklank gebruik met 'n 

vooruitneming in die sopraanstem. Op die wyse vorm die drie boonste akkoordnote die 

subdominantakkoord, wat dan 'n sterk plagale kadens-effek skep en die ruseffek verhoog. Sien 

voorbeeld 30 vir die slotkadense uit 0 magnify the Lord en I love you Lord. Hierdie kadense is 

bevredigend as finale kadense. 
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VOORBEELD 30 
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1.3 RITME 

1.3.l ISORITME 

Isoritmiese liedere is nie bevredigend me en werk eentonigheid in die hand. Dienslied 

(voorbeeld 41) is s6 'n voorbeeld: die lied bestaan uit nege mate en toon 'n st erk isoritmiese 

neiging. Slegs in die tweedelaaste maat is daar sprake van afwisseling van ritme, gepaard met 'n 

metrumverandering, wat ook nie om 'n sinvolle rede gedoen is nie. Nog 'n voorbeeld van baie 

statiese ritme is veral die tweede helfte van Ek wil U naam vir ewig p1ys. Sien voorbeeld 31. 

VOORBEELD 31 
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Bogenoemde isoritmiese liedere is egter 'n uitsondering. Die deursneelied toon 'n goe1e 

verskeidenheid in die ritme: sien voorbeeld 32. Hierdie lied toon 'n besonder groot 

toonomvang: vanafB-mol onder Middel C tot F 'n elfde bokant Middel C. Hierdie hoe note (in 

die vierde lyn van die musiek) sal singbaarheid bemoeilik. Die lied is egter die enigste lied uit 

die hele versameling met 'n hoe toonhoogte. 

VOORBEELD 32 
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1.3.2 SINKOPASIE 
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Die liedere toon baie voorbeelde waar sinkopasie sinvol aangewend word. In die volgende drie 

voorbeelde, almal uit verskillende liedere, word die woorde "coming" (uit Alleluia, He is 

coming), "heilig" (uit Ons sien U Heer) en "come in" (uit Lift up your heads) effektief 

gesinkopeerd aangewend. Sien voorbeeld 33. 
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VOORBEELD 33 

In 'n ander geval veroorsaak die sinkopasie dat die klem van die woorde na die musiek verskuif 

word. Sien voorbeeld 34. 

VOORBEELD 34 
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Die lied 0 magnify the Lord wemel van sinkopasie wat in hierdie geval die korrekte sing van 

die ritme bemoeilik. Dit is te betwyfel of die sinkopasie doelmatig aangewend is; dit is eerder 

ter wille van die musiek self so geskryf. Sien voorbeeld 3 5. 
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VOORBEELD 35 
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Wanneer sinkopasie baie prominent aangewend word, word dit dikwels ervaar dat die beat 

voorop staan en dat die melodie daarmee saam belangriker is as die boodskap van die teks. 

Sulke liedere is nie baie volop in die musiek wat bestudeer is nie, maar is tog teenwoordig. As 

voorbeeld word Breek uit in /ofgesang, voorbeeld 36, aangebied. In 'n goeie kerklied moet die 

sanger se gedagtes vanaf die aardse dinge verplaas word na die Here as Persoon wat aanbid 

word. Hierdie lied sal neig om aan baie lidmate 'n meer fisiese (en sosiale) ervaring te gee. 

When the Spirit of the Lord is 'n voorbeeld waar die beat as die sterkste element vertoon - selfs 

sender sinkopasie. Hierdie lied word met vermeerderende tempo ("with increasing pace") 

uitgevoer. Sien voorbeeld 36 en 37 op die volgende bladsye. 
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VOORBEELD 36 
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VOORBEELD 37 

When the Spirit of the Lord 

With mcrcasin, ~cc 
Em D7 Em D7 
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is wilh -in my h~·art. I will sing as Dav -id 

cm 137 Em 87 

1r r= · . r -~ r r r. r r ~ 
sang. When the Spi-rit or the Lord is with-in my heart, I will sing :is Dav- id 

En1. 
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sang. 

Eni 

sang. 
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Em 137 
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I will .sing. __ I will .sing. I will sing 
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rr ~ 
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l will sing,_ I will sing,_ I will sing as Dav-id 

2. When the Spirit of the Lord is withi~ my heart, 
l will cl:lp as D:ivid cl:ippcd •.. etc. 

3. When the Spirit of the Lord is within my heart, 
1 will dance as David danced ••• etc. 

1.3.3 VERSKEIDENHEID EN HERHALING: 

v 
as Dav-id 

Em 

., f r= 
sang. 

Die lied Ek wil U sien Heer bestaan uit sewe herhalings van een ritmefiguur. Boonop is die 

frases sekwensieel aangewend, wat die ritmiese herhaling nog meer opvallend en eentonig 

maak. Sien voorbeeld 4. 
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Nog 'n lied met 'n onbevredigende ritmiese verskeidenheid is Vader maak ons een. Die 

eentonige ritme van veral die tweede lyn is geensins kreatief nie en spreek nie van die beste wat 

ons kan bied nie. Sien voorbeeld 3 8. 

VOORBEELD 38 

1.4 TONALITEIT 

Die majeurtonaliteit word verreweg die meeste gebruik; 87 % van die liedere is in 'n majeur

toonsoort. Die ses toonsoorte wat die meeste gebruik word, is in volgorde F, D, G, C, E en 

B-mol. Die gewildste mineurtoonsoorte is e, g en d. Die doriese modus word by een lied aan

getref. Sien voorbeeld 39, Humble thyself in the sight of the Lord. 

VOORBEELD 39 

Die liedere in 'n mineurtonaliteit toon 'n verrassende wending. Normaalweg sou verwag word 

~at liedere met 'n ekstroverte melodie in die majeurtonaliteit sou wees, maar in hierdie liedere 

is dit juis andersom. Jubilate (voorbeeld 11 b ), Kom en /oof die Heer (voorbeeld 34), Breek uit 

in /ofgesang (voorbeeld 36) en When the Spirit of the Lord (voorbeeld 37) is die lewendigste 
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in hierdie versameling liedere en almal is in 'n mineurtoonsoort. In die liedere wat bestudeer is, 

is geen lied in die mineurtonaliteit aangetref wat 'n treurige, melankoliese teks het nie. 

Die tonaliteit van die lied, majeur of mineur, stem meestal ooreen met die gees van die teks. 

Daar is egter uitsonderings, byvoorbeeld die vertaling van die lied, Father, we love You. Sien 

die bespreking onder 1.2.3 en voorbeeld 28. Hier strook die musiek nie met die gees van die 

teks nie en sou 'n mineurtonaliteit meer geskik gewees het. 

Die groot gebrek aan modulasie is opvallend. Dit is baie jammer, want modulasie verskaf nie 

alleen 'n noodsaaklike element van afwisseling nie, maar ook van eenheid as die balans van die 

toonsoorte tot voordeel van die hooftonaliteit gebruik word. Die enigste lied waarin modulasie 

voorkom en waar beslis 'n meer bevredigende harmonie ervaar word, is Gees van God. Binne 

hierdie lied is daar genoeg afwisseling maar ook genoeg herhaling om 'n harmoniese eenheid te 

vorm. Sien voorbeeld 14a. 

1.5 VORM 

Ongeveer 60 % van die liedere is in strofiese vorm, met die antler 40 % in deurgekomponeerde 

vorm. Die aantal strofes van die liedere is wel sodanig dat dit moontlik is om die lied in sy 

geheel te sing, sodat die boodskap tot sy reg kan kom. Alhoewel dit baie moeilik is om die 

woordbetekenis van alle strofes in al die besonderhede in strofiese vorm deur die melodie weer 

te gee, word dit tog in sommige gevalle onaanvaarbaar gevind dat uiters teenoorgestelde 

woorde in die verskillende verse op dieselfde melodienoot gebruik word, soos in voorbeeld 17: 

lief de geloof en hoop 

vriend tot in die dood 

(strofe 1) 

(strofe 3) 

Dit is egter nie 'n algemene probleem nie. 

1.6 TEMPO 

Die tempi is meestal rustig, met aanduidings soos "steadily", "quite slow" en "stadig, in stil 

bewondering". Liedere met 'n vinnige tempo is die uitsondering en toon tempo-aanduidings 

soos "uitbundig" en "with joyful dignity". Die stemming van die teksboodskap word meestal in 

ag geneem. Twee van die liedere word versnellend, "with increasing pac.e" gesing, waarvan 

voorbeeld 3 7 een is. 
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1.7 METRUM 

Vasgestelde metrum word altyd gebruik. Die meerderheid liedere is in enkelvoudige tyd 

geskryf, veral in enkelvoudige viertyd. Liedere in saamgestelde tyd is in die minderheid, wat 'n 

bemoedigende teken is, omdat saamgestelde tyd 'n neiging het om wiegend te wees. 

Vier liedere word met halfnoot-polsslae aangebied, wat in al vier gevalle geregverdig is. 

Toewydingslied word in 3/2 metrum gesing op die volgende besonder waardige teks: 

Diep afhanklik kniel ek nou 
met my sonde en berou. 
Ek kom om vergifuis vra 
dat U ook my kruis moes dra. 

Kwartnootpolsslae word oorheersend gebruik en is ook in samehang met die teksboodskap 

gekies, byvoorbeeld die loflied Ek wil U Naam vir ewig prys (voorbeeld 11 a, in 4/4 tyd). 

Heelwat liedere in 3/4 tyd word ook aangetref, byvoorbeeld Lofofferlied (voorbeeld 25a en 

Bind us together (voorbeeld 1). 

2. MUSIEKESTETIESE NORME 

Liedere met genoegsame musiekestetiese waarde is aangetref Sulke liedere toon stylvolheid, 

afgerondheid en musikale integriteit, met 'n balans tussen verstand en emosie en spreek die 

totale mens aan. Dit kan egter nie van die meerderheid liedere gese word nie en daar word 

ervaar dat romantisisme bo realiteit gestel is, onmiddellike bevrediging bo opoffering, middel

matigheid ho aanmoediging van die beste en kwantiteit bo individualiteit. 

Die woordinhoud van die liedere toon 'n wisseling in gehalte van goed tot sentimenteel (sien 

punt 5 hieronder). Beide die teks en die melodie moet immers waardig wees. 

3. PRAGMATIESE NORME 

Geen onsingbare melodiee is gevind nie. Die gevaar bestaan egter dat die pragmatiese norme 

oorskat word en dat objektiewe musikale standaarde nie altyd teenwoordig is nie - nuutheid en 

varsheid ontbreek dikwels. Kerkmusiek moet kragtig wees in die voorbeeld wat dit stel ten 

opsigte van integriteit, heilsaamheid en kreatiwiteit. 
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4. ETIESE NORME 

Verantwoordelike liefde is nie altyd humanistiese toegeeflikheid en die weg van die minste 

weerstand nie. Alhoewel daar pragtige, oortuigende liedere is, is daar ongelukkig ook heelwat 

liedere wat intellektueel nie bevredig nie. Hoewel emosionalisme nie dikwels oordryf word nie, 

speel dit 'n belangrike rol. Dit is noodsaaklik dat 'n balans tussen intellek en emosie gehandhaaf 

word. Geestelik word die gemeente deur baie liedere gevoed en kan hulle God in die liedere 

ontmoet. Daar moet egter streng gewaak word dat die liedere as 'n geheel te "spanningloos" 

voorkom - dit is in teenstelling met die Evangelie en gee voor dat alles maklik is. Opoffering, 

soos die Vader ook ondervind het toe Hy Sy Seun na die wereld gestuur het, moet ook in die 

kerkmusiek waarneembaar wees. 

5. DIE TEKSINHOUD VAN DIE LIED 

5.1 DIE TEKSINHOUD MOET SKRIFTUURLIK KORREK WEES 

Die volgende aanhaling, met 'n sterk pietistiese benadering, kom uit die lied Ek wil U sien 

Heer: 

Ek wil U sien Heer 
dig by U sy wees 
ek wil U aanraak 
ek wil U liefhe. 

Dit kan nie Skriftuurlik korrek wees om te se "Ek wil u sien Heer" nie. 1 Timoteus 6:16 se 

1mmers: 

"Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen 
mens het Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en 
ewige mag! Amen." 

Daar moet 'n balans wees tussen die immanente (God by ons) en transendente (God bo ons) 

strekking van 'n kerklied. Hierdie lied neig te veel na die immanente kant. Net so sou dit ook 

nie korrek wees om van God as daar onbereikbaar ver te praat nie. 

Sien ook 5.4 ("Verwarrende bewoording") vir nog 'n lied met die bewoording "ons sien U 

Heer". 

206 



Verreweg die meeste liedere is egter wel Skriftuurlik korrek en volgens die belydenisskrifte. 'n 

Opvallend goeie teks is: 

Gees van God,kom vul my nou 
met U oorvloed seen. 
Laat U liefde my omvou 
soos 'n milde reen. 
Buig my wil, Gees, 
laat my nuut wees. 
Gees van God, U maak my vry 
Ek wit in U bly. 

Nog 'n teks wat vermelding verdien, is veral treffend in die sin dat dit 'n sentrale tema toon: 

Daar's een God en een Vader, 
daar's een Seun en een Gees 
wat in vrede en liefde 
in ons almal wil leef 
U as Hoof, ons die liggaam 
tot 'n eenheid verweef 
Vader leer ons om waarlik liefte he, 
een te wees, 
deur die werking van U Heilige Gees. 

Een van die lied ere is totaal koinoniaal en toon dus 'n st erk horisontale gerigtheid. Op sigself is 

dit nie verkeerd nie, juis ook omdat dit binne die Evangeliese ruim "in Christus" geskied. Die 

teks is egter nie oral eksplisiet genoeg nie, byvoorbeeld waar dit lui: "aan jou voete wil ek sit" 

en "om jou voete nou te was." Om aan iemand se voete te sit, impliseer om iemand se leerling 

of dissipel te wees, terwyl dit nie is wat die teks werklik bedoel nie. Die woorde "aan jou voete 

wil ek sit" toon oordrewe horisontale gerigtheid. Aan die ander kant beteken "voete was" om 

iemand se dienaar (hulp) te wees. Binne die konteks van Jesus se handeling teenoor sy dissipels 

is dit egter korrek. 

Vriend, ek wil jou dien in Christus, 
aan jou voete wil ek sit 
en soos Christus need'rig diensbaar, 
wil ek help en vir jou bid. 

As ek dus soos Christus neerkniel 
om jou voete nou te was, 
dan's dit deel van God se opdrag -
dien mekaar hou hande vas. 
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Ons reis na ons hemeltuiste, 
pelgrims-maats wat hande vat. 
Saam dra ons mekaar se taste 
deel ook vreugdes op die pad. 

As jy treur sal ek saam treur, 
as jy lag dan lag ek ook. 
Met jou deel ek vreugd' en hartseer 
tot die pad ten einde loop. 

'n Lied met goeie teologiese inhoud is 'n vertaalde gedig: 

0 Vader, Seun en Gees 
laat U Naam geheilig wees 
Ons aanbid U as die Drie-eenge Heer 
Ons wil U besing, aan U hulde bring 
want U heers tot in Ewigheid. 
U vergewe, U skenk nuwe lewe 
waarmee ons U ryk op aarde moet bou. 
U genade en liefde is oorvloedig, 
U versorg ons van dag tot dag, 
want U is heilig, U is God Drie-enig 
tot in Ewigheid. 

Die lied Ek wil sing is teologies korrek, maar dit bestaan bloot uit 'n herhaling van sinonieme, 

byvoorbeeld "sing", "jubel", "juig", "lof besing", "prys" en "loof''. Hoewel die gebruikmaking 

van sinoniem-parallelle in enige digwerk aanvaarbaar is, moet dit in 'n sinvolle en logiese 

verband voorkom. In die gelllustreerde lied word slegs in reel 3 en 4 gelmpliseer wat die rede 

vir die oproep tot lof is. Daar word egter op 'n oordrewe manier, sonder enige poetiese 

patroon, na die menslike handeling verwys (10 maal). Al hierdie woorde beteken feitlik presies 

dieselfde en se niks nuuts nie: 

Ek wil sing, jubel en h!ig Here my God 
Ek wil U lof besing tot in Ewigheid. 
U wat was en wat is en wat kom, 
U is die God van my heil, Halleluja, Amen. 
Korn loof die Heer o my siel, PJTI nou Sy Naam. 
:em Sy Naam, kom loof die Heer, o my siel, 
Korn loof Sy hdlige Naam, 
~ nou Sy heilige Naam. 
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5.2 ALGEMENE SPREEKTAAL 

Dit is belangrik dat liedere in hulle geheel geskryf sal wees in 'n taal wat die gemeente verstaan. 

Vreemde woorde in 'n teks kan begrip belemmer, byvoorbeeld die woord "abba" in Abba 

Vader. Die Nasionale Woordeboek (De Villiers 1983:9) gee die betekenis van "abba" aan as 

"op die rug dra. Die Zoeloevrou het haar kind ge(abba)". Die bedoeling hier is egter die 

Aramese woord wat "pappa" beteken en op 'n baie intieme verhouding met God dui. Dit is 

egter nie 'n alombekende woord by die gemeentelede nie en daarom, vanwee die verwarring 

wat dit kan veroorsaak, nie 'n geskikte woord vir 'n kerklied nie. In die teks <lien dit slegs as 'n 

verdubbeling van die daaropvolgende woord: 

Abba, Vader maak my nou 
aan U Gees getrou. 

Nog 'n lied wat gedeeltelik nie in verstaanbare taal is nie, is El Shaddai. As die betekenis van 

sulke vreemde tale aan die gemeentelede verduidelik word sodat hulle dit kan verstaan, is dit 

meer aanvaarbaar, maar dan moet dit gereeld gedoen word, want mense vergeet en daar is ook 

voortdurend nuwe lidmate aan wie dit verduidelik moet word. Die vraag is egter of dit enigsins 

nodig is om vreemde tale te gebruik as Afrikaans met al sy skoonheid beskikbaar (en 

verstaanbaar) is. 

El shaddai El shaddai 
El Elyou na Adonai 

5.3 SENTIMENTELE WOORDE 

Net soos argaYsmes moet sentimentele woorde ook vermy word. 'n Voorbeeld van 'n Engelse 

lied wat bloot net sentiment is en nerens heen lei nie, is Alleluia, he is coming. Strofes 2, 3 en 4 

is soortgelyk aan strofe 1: 

I looked up and I saw my Lord a-coming, 
I looked up and I saw my Lord a-coming down the road. 
Alleluia, he is coming, 
Alleluia, he is here. 
Alleluia, he is coming, 
Alleluia, he is here. 

Die liedGie) Die lief de van Jesus is wonderbaar is ook uiters sentiment eel en grens aan 

romantiek: 
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Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. 
Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. 
Korn ons verheerlik sy Naam. 
Korn ons verheerlik sy Naam. 
Die mense verander maar Jesus nooit, 
kom ons verheerlik sy Naam. 

5.4 VERWARRENDE BEWOORDING 

Die volgende strofe, wat miskien nie geed genoeg deurdag is nie, kom uit Ons sien U Heer. 

Binne dieselfde vers spreek die lidmate God direk as "U" aan, en onmiddellik daama word daar 

van "Hy" gepraat. Hier is dus 'n onlogiese oorgang van die tweede na die derde persoon: 

Ons sien U Heer, 
Ons sien U Heer. 
Hy vaar op in heerlikheid 
want die dood is oorwin. 
Aan die regterhand van God 
tree Hy vir ons in ... 

Die woorde "ons sien U Heer" is nie in 'n teologiese milieu nie en die transendente word 

weereens oorskadu deur die immanente. 

5.5 EENVOUD NIE OORBEKLEMTOON NIE 

Hoewel die bedoeling nie is om uiters negatiewe kritiek te lewer nie, meet daar tog daarop 

gewys word dat die woorde van sommige liedere uiters eenvoudig is en die gemeente dus gou 

daarvoor moeg sal word. Opvoedkundig, esteties, geestelik en kognitiefbevredig dit nie. 

1 Hy is die Heer, Hy is die Heer, alleluja 
Hy is die Heer, Hy is die Heer, alleluja 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

2 Hy hou sy kerk vir ewig en altyd in stand 
Hy hou sy kerk vir ewig en altyd in stand 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

3 Sy Woord is waarheid en die lewe, alleluja 
Sy Woord is waarheid en die !ewe alleluja 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

Dieselfde herhalende idee kry ons in die volgende lied: 
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1 LoofHom, loofHom! 
LoofHom elke mere, 
Loof Hom in die aande. 
LoofHom, loofHom! 
Loof die Here heeldag deur. 

2 Dien Hom, dien Hom! 
Dien Hom in die more, 
dien Hom in die aande. 
Dien Hom, dien Hom -
dien die Here heeldag deur. 

3 Dank Hom, dank Hom! 
Dank Hom in die more, 
dank Hom in die aande. 
Dank Hom, dank horn -
dank die Here heeldag deur. 

Liedere met sulke uiters eenvoudige woorde en melodiee spreek nie van 'n gebalanseerde 

kombinasie van die praktiese, die populere en die geleerde nie. 

5.6 DIE WOORD-TOONVERHOUDING 

Die klimakspunte van ~ie melodie moet ooreenstem met die in die literere teks. In Lofoffer/ied 

word 'n effektiewe hoogtepunt bereik waar die melodiese klimaks ooreenstem met 'n aksent

punt in die teks: 

3/4 En ek sing, want ek weet 
my Verlosser, U leef 
Ek besing U grootheid 
tot in ewigheid. 

Sien voorbeeld 40 op die volgende bladsy. 
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VOORBEELD 40 

Al die klimakspunte is egter nie so effektief nie. In Dienslied wissel die grootste gedeeJte van 

die omvang tussen 'n beperkte D en A. \Vanneer daar dan wel uitgewyk word na 'n hoer toon

hoogte, val die B en hoe D goed op die oor, maar die woorde dra nie ewe veel krag nie 

(voorbeeld 41, strofe 1, 2 en 4): 

Ensoos 
Dan'sdit 
Metjou. 

Sien voorbeeld 41, strofes 1, 2 en 4 op die volgende bladsy. 
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VOORBEELD 41 

't 3 j j J J I J :I J J I j j j :I I j ~ ~ 
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In die derde strofe stem die woordaksente wel ooreen met die musiekaksente en vorm dit 'n 

hegte eenheid. Om die geloofwaardigheid van die woord-toonverhouding verder te verhoog, 

vorm hierdie woorde ("saam dra") ook die hoogtepunt van die strofe as 'n geheel: 

Ons reis na ons hemeltuiste, 
pelgrimsmaats wat hande vat. 
Saam dra ons mekaar se laste, 
deel ook vreugdes op die pad. 

Sien voorbeeld 41, strofe 3. 

Wanneer 'n klimaksnoot te veel herhaal word, verloor ditsy effek. In I love you, Lord is daar 

agt mate wat herhaal word. In die eerste agt mate word die hoogste noot, D, driekeer gebruik, 

maar dit pla nie. Wanneer die musiek egter herhaal word en die hoe D weereens driekeer 

gehoor word, is dit hinderlik en bederf dit die ware musikale klimaks. Sien voorbeeld 42 op die 

volgende bladsy. 
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VOORBEELD 42 

\...,.<:. T\C.V • c.r - C."'r."'!rf.cL, ~ \ ~ 'J 1our ov,., 

low 

Nog 'n lied wat agt-plus-agt mate is, toon 'n effektiewe klimakspunt. Kom sing 'n nuwe lied se 

tweede agt mate begin soortgelyk aan die eerste agt mate, maar maak dan 'n wending om 'n 

goeie klimakspunt te bereik. Die hoogste noot van die lied, C-kruis, word tweekeer gebruik, 

maar die tweede keer sterker ervaar. Die C-kruis is die eerste keer op 'n onbeklemtoonde 

polsslag, teenoor die tweede keer waar dit op die sterk polsslag gebruik word en daarom dan 

as die ware klimakspunt ervaar word. Die teksinhoud is ook, betreffende klimakspunte, in 

ooreenstemming met die musiek. Sien voorbeeld 43. 

VOORBEELD 43 
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5.7 SKANDERING VAN TEKS 

Met vertalings is die moontlikheid altyd groter dat die woordaksente nie sal inpas by die 

aksentpunte vari die melodie nie. 'n Paar sulke hinderlike voorbeelde is in die musiek gevind: 

4/4 U is die Skepper Koning U beers oor die heel al ... 
Dit is die grootste wonder dat U my kan bevry ... 
U wil ook mense aanraak en van hul pyn genees ... 

Die woorde die, dit, dat, kan en en behoort nie op prominente musiek-aksente te val nie. Sien 

voorbeeld 44. 

VOORBEELD 44 

J t I i .rJ .I J f J. 

Dieselfde geld vir die volgende vertaalde vers uit Father, we love You: 

4/4 Vader ons ween oor die duistemis van sonde 

en dat Christus in ons plek moes ly ... 

Vader ons kniel voor U heiligheid en almag 

na die sondenag breek held er dag ... 

In dieselfde lied tref ons egter ook goed-geplaasde aksente aan: 

Redder en Ver/osser is U Naam. 
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Omdat laasgenoemde woord- en toonaksente reg geplaas is en dit onderskeidelik op die 

tweedehoogste en hoogste note gesing word, word die integriteit verhoog. Sien voorbeeld 45. 

VOORBEELD 45 

j j IJ. j'jjlJ J 

• Io'~ Jo II 

6. SAMEVATTING 

Die meeste liedere toon 'n beperkte omvang van 'n sesde. Wanneer daar effektiewe klimaks

punte en balans tussen konjunkte en disjunkte beweging is, is dit voldoende, maar wanneer 

hierdie eienskappe ontbreek, neig die liedere om gou vervelig te word, veral wanneer die 

melodie te voorspelbaar is en te veel herhalings en sekwense bevat. Na te veel liedere met 

hierdie beperkte omvang mag die sanger dit egter as 'n te groot beperking op sy vermoens 

ervaar. 

Oormatige chromatiek en melismas kom nie voor nie. Effektiewe intervalkeuse met betrekking 

tot die teks, sowel as minder suksesvolle keuses, word gevind. 

Om 'n interessante harmonie daar te stel, is nie 'n groot prioriteit in hierdie liedere nie. Die 

harmonie is meestal ooreenvoudig en toon soms onnodige basiese foute. Akkoorde om die teks 

te kleur is soms suksesvol en soms nie. 

Wat die ritme betref, is daar enkele uitsonderings wat isoritmies neig en ook heelwat liedere 

wat sinkopasie toon. Dikwels word dit oordeelkundig gebruik, maar soms oorskadu dit die 
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lied. Die meerderheid liedere is in 'n majeurtonaliteit geskryf, met enkele liedere in die mineur. 

Die gebrek aan modulasie is baie opvallend. Die strofiese vorm word die meeste gebruik, met 

die moontlikheid om al die verse, die lied dus as 'n geheel, te sing. Die tempi is meestal stadig. 

Die pragmatiese norme word dikwels oorskat en die estetiese waarde ly skade. Op die wyse 

word die totale mens nie aangespreek nie en word daar deur die musiek, in teenstelling met die 

Evangelie, voorgegee dat alles maklik is. Opoffering moet ook in die kerkmusiek aangedui 

word. 

Die teksinhoud van die oorgrote meerderheid liedere is Skriftuurlik korrek; daar is egter 

uitsonderings wat hinderlik is. Heelwat liedere toon sentimentele bewoording en eenvoud word 

dikwels oorbeklemtoon. Die woord-toonverhouding is soms bevredigend en soms nie, soos 

ook die skandering van die teks. 

Dit is opvallend dat 'n lied nie noodwendig goed is as een element daarvan, byvoorbeeld die 

ritme, al die regte eienskappe toon nie. Al die elemente, byvoorbeeld harmonie, gebalanseerde 

konjunkte en disjunkte beweging, die woord-toonverhouding en die regte klimakspunte moet 

gesamentlik bevredigend vertoon. Daarom juis is dit so uiters nodig dat deskundiges op die 

gebied van die Kerkmusiekwetenskap, Teologie en Letterkunde die liedere eers moet nagaan 

voordat dit in die erediens as kerklied gebruik word. 'n Mens wonder of die persone wat, almal 

beslis met goeie bedoelings, hierdie liedere vir die onderskeie gemeentes kies, wel bewus is van 

die norme wat die Ned.Geref Kerk daarstel. 

Die lied Loo/ die Here (voorbeeld 15) dien as voorbeeld van 'n lied wat op standaard is wat die 

melodiese lyn en ritme betref, maar die aksentpunte van die melodie en die teks wat aan die 

einde van die lied nie ooreenstem nie, bederf dit in 'n groot mate. 

Nog 'n voorbeelq is Lofofferlied (voorbeeld 25a) waar die teks, melodie en aksentpunte baie 

bevredigend is, maar al die onnodige harmoniefoute laat dit nie in sy geheel vir kerkgebruik 

kwalifiseer nie. So ook is voorbeeld 32 ritmies bevredigend maar die toonhoogte is by tye te 

hoog. Deskundiges kan egter sulke liedere wat potensiaal toon, korrigeer waar nodig en op die 

wyse 'n verantwoordelike liturgiese sangpraktyk vir alle gemeentes daarstel. 
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« HOOFSTUK 9 » 

SLOTSOM 

Gemeentesang, waarvan die hoofdoel altyd is om God te loof, vorm 'n essensiele deel van die 

Christelike erediens. Na 'n vlaag kritiek teen die inrigting van die erediens is verskeie 

vemuwingspogings vanaf die tweede helfte van die eeu in Europa en Amerika aangewend om 

veral die jeug tot die kerk aan te trek. Om in 'n eietydse musiekidioom te spreek moes die 

Christendom horn tot die populere kultuur wend. 

Gospelmusiek, wat spruit uit die gospel hymn en die Negro spiritual, is die populere geestelike 

lied wat in die eksperiment-eredienste gebruik is. Die liriek dra die Christelike boodskap, maar 

die musiek self mag rock, country, rhythm and blues, folk, klassiek, jazz of enige ander soort 

musiek wees - dus vermaaklikheidsmusiek met 'n religieuse boodskap. 

Sedert die vyftigerjare was gospelmusiek sterk in aanvraag op pop-radiostasies. Waar eietydse 

geestelike musiek vroeer skaars was, het 'n kommersiele ontploffing nou gevolg en massas 

nuwe liedere is geskryf Baie liedere was egter nie kreatiewe skeppings nie, maar eerder 'n 

reaksie op die behoeftes van die mark. 

'n Musiekrevolusie is veroorsaak toe pop(ulere) musiek die kerk binnegedring het. Die kerk 

moes 'n herevaluering van die bestaande musiek maak en hierdie musiek het deel van 'n nuwe 

himnodie geword. Ewe dramaties het die kerk ook die terrein van popmusiek betree toe 

musiek geskryf is wat gebaseer is op dele uit die Bybel, byvoorbeeld Joseph and the Amazing 

Technicolor Dreamcoat en Jesus Christ Superstar. Die kerk en die wereld het in hierdie 

musiek 'n gemeenskaplike uitdrukking gevind om die evangelieboodskap op 'n informele wyse 

te klee. 

Vir die kerk is beide die oue en die nuwe liedereskat belangrik vir 'n volledige musiekbediening. 

Die oue is die geheue van die kerk en die nuwe is die manier waarop die hedendaagse 

gemeenskap kommunikeer. Die kerk moet egter streng waak dat slegs informele liedere met 

geskikte style, melodiee en tekste in die erediens gebruik word, sodat dit nie benede die 

standaard deur die kerk vereis daal nie, veral omdat die hedendaagse mens minder geneig is tot 

inspanning en meer ingestel is op genieting. 
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Huidig word die mens voortdurend aan kommersiele musiek blootgestel, ook wat die 

geestelike musiek betref, byvoorbeeld in die supermark, in die spreekkamer en oor die radio en 

televisie. Dit bet 'n sterk invloed op die vorming van die musieksmaak van die mens en daarom 

wend mense hulle al hoe meer tot die informele lied, die tipe lied waaraan hulle gewoond is. 

Weens ekumeniese belnvloeding, ook in Suid-Afrika, bet die lied veral in gedrang gekom 

namate kennis gemaak is met die meer informele geestelike lied. Met die ingebruikneming van 

die Jeugsangbundel in 1984 bet die Ned.Geref lidmaat kennis gemaak met en gewoond begin 

raak aan die informele lied binne die erediens. Dit is wel belangrik dat daar voortdurend 

besinning en vernuwing betreffende die kerklied moet wees en dat 'n gesonde verskeidenheid 

style gebruik moet word om die totale mens aan te spreek, maar dit is ewe belangrik dat die 

tradisionele kerklied nie in die proses van vernuwing verwaarloos mag word nie. 

Net soos die kerk nooit die perke van sy konserwatisme mag oorskry nie, mag eietydse 

populere idiome ook nooit ten koste van gehalte aangewend word nie. 

Kerkleiers handhaaf verskillende sienings oor die kerklied en praat nie uit een mond daaroor 

nie. Sommige predikante verwelkom die meer infonnele lied en laat, bo en behalwe die liedere 

wat beskikbaar is in Sing onder Mekaar en Jeugsangbundel 2, eie sangbundels uit verdere 

informele liedere saamstel. Sulke bundels word nie amptelik gekeur nie. 

'n Vraelys is aan al die Ned.Geref gemeentes in die PWV gestuur. Op die wyse is die 

gemeentes wat nie-amptelike liedere sing, opgespoor en kon die bladmusiek by hulle verkry 

word vir evaluering. Allerlei relevante vrae in verband met die fonnele en infonnele lied is aan 

die respondente gestel sodat 'n beeld van die algemene siening oor die kerklied verkry kon 

word. 

Die vraelys toon dat die melodie die sterkste aantrekkingskrag by die informele lied is, terwyl 

dit die sterkste beswaar teen die formele lied is. Spesiale aandag sal dus aan die melodie van 

toekomstige kerkliedere geskenk moet word om dit toeganklik vir die gemeentelede te maak. 

Die respons toon ook dat die gemeentes baie van die alternatiewe begeleiding (hoofsaaklik 

klavier en kitare) van die informele lied hou. Die orrel bet sy posisie as alleen-instrument in die 

kerk verloor. Die meeste gemeentes verkies egter 'n balans tussen die formele en informele lied 

en beide soorte word ewe hartlik gesing. 
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Uit die respons op die vraelys blyk dit verder dat die geestelike uitwerking van die informele 

lied is dat dit emosionele belewing wek en die mens tot betrokkenheid in die erediens stem. 

Daar is ook negatiewe sienings oor die informele lied, byvoorbeeld dat dit die gemeente van die 

sangbundels vervreem, dat dit taamlik oppervlakkig is en nie baie konsentrasie verg nie. 

Die sterkste geestelike uitwerking van die formele lied is dat dit stigtelik is, die gereformeerde 

spiritualiteit goed verklank en help om die evangelie te verstaan. 

GEVOLGTREKKING NA WAARDEBEPALING 

Die gehalte van baie van die liedere wat bestudeer is, toon dat dit benede die verlangde 

standaard gedaal het. Omdat informele liedere "informeel" is, moet daar spesiaal gesorg word 

dat dit oor die diepte en drawydte beskik om die gelowige te ondersteun in sy groei na 

geestelike volwassenheid. Dit moet al die aspekte van die geloofslewe, soos lof en aanbidding, 

deemoed en boetedoening, stryd en oorwinning in Christus kan verklank. 

Gemeentelede, en in besonder die persone betrokke by die musiekbediening van die gemeente, 

moet deeglik onderle word in die vereistes vir 'n goeie kerklied. 'n Skriftelike bekendstelling 

van die vereistes sal 'n positiewe bydrae wees. Uit die bladmusiek wat vir evaluering beskikbaar 

was, blyk dit dat nie almal wat die musiekkeuses doen, genoegsame kennis het of dalk sensitief 

genoeg is om werklik tussen goeie en minder goeie kerkliedere te onderskei nie. 

Dit sal ideaal wees as daar 'n permanente kommissie van deskundiges beskikbaar is na wie 

gemeentes wat 'n behoefte aan meer informele liedere het, voortdurend hulle keuses kan stuur 

vir evaluering, moontlike korrigering en goed- of afkeuring. Op hierdie wyse kan daar enersyds 

omgesien word na die behoeftes van die gemeentes wat liedere buite die amptelike albums wil 

sing en andersyds verseker word dat slegs geskikte liedere in die Ned.Gere£ erediens gesing 

word. So kan 'n nuwe liedereskat opgebou word. 

Hierdie kommissie moet saamgestel word uit persone wat werklik belang stel in die kerklied en 

ems maak met die belangrike saak van gehalte. Behalwe die keuring van liedere moet die 

kommissie ook voortdurend soek na bestaande plaaslike en oorsese liedere en komponiste 

aanmoedig om nuwe komposisies, veral uit eie bodem, te skep. Dit is verkieslik dat die 

komponiste gelowiges moet wees, want hoe kan 'n ongelowige daardie diepte van 'n 

verhouding met God verklank as hy dit nie self ervaar nie. 
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Omdat die kerklied soveel aspekte van die mens be'fnvloed, soos die sielkundige, 

opvoedkundige, godsdienstige, sosiale, sedelike en evangelisasie-aspek, word hoe eise daaraan 

gestel. Ook wanneer die sekulere idioom gebruik word, mag hierdie kerkliedere nooit benede 

die hoogste standaard van sekulere musiek daal nie. Die erediens as die plek waar die kerklied 

gesing word, is 'n unieke fees en moet die atmosfeer dra van 'n feestelike ontmoeting met die 

Lewende God 

Die liturgie in 'n Christelike kerk mag nooit toegelaat word om te stagneer nie, maar moet 

voortdurend ontwikkel om met nuwe insigte te groei, met die klem altyd op die beginsels van 

eerbied en ontsag. Voeg daarby die woorde van die skrywer aan die Hebreers (Heb. 5:11-14) 

dat die gemeente met vaste kos en nie langer net met melk gevoed moet word nie, sodat hulle 

deur ervaring en oefening insig mag verkry om tussen goed en kwaad te onderskei. 

Dit is sekerlik 66k waar van die kerklied. 
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INDEKS VAN LIEDERE WAT GEeVALUEER IS, VOLGENS 
AANVANGSREELS 

Abba Father, let me be 189 
Abba Vader, maak my nou 209 

Bind us together 175, 176, 191, 205 
Breek uit in lofgesang 189, 200, 201, 203 

Come into His presence singing 177 

Daar is geen antler Naam gegee 187 
Daar's een God en een Vader 207 
Die Here is my Herder 179 
Die Lam wat geslag was 186 
Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar 209, 210 
Diep afhanklik kniel ek nou (Toewydingslied) 205 
Dit borrel in my want ek is so bly 179 

EkbringUmylof(Lofofferlied) 192, 193, 205, 211, 212, 217 
Ek wil sing, jubel en juig 208 
Ek wil U naam vir ewig prys 182, 197, 205 
Ek wil u sien, Heer 178, 202, 206 
El shaddai, El Shaddai 180, 181, 209 
En ek sing want ek weet my Verlosser 211, 212 

Father, Father of all things 194 
Father we love 195, 204, 215 

Gees van God kom vul my nou 185, 193, 204, 207 
Give thanks with a grateful heart 195 

He is the King of creation 180 
Heer, U gee my vrede 193, 194 
Humble thyself in the sight of the Lord 203 
Hy is die Heer 210 
Hy moet meer word en ek minder 184 
Hy't vir ons gesterf 193 

I looked up and saw my Lord a-coming 198, 199, 209 
I love you, Lord 196, 213, 214 

Jesus Christus U's die vreugde in my hart 180, 181 
Jesus is King 182, 188 
Jubilate, jubilate 182, 183, 203 

Klein instrument in die hand van die Vader, 'n 178 
Korn en loof die Heer 199, 203 
Korn en waai deur ons 180, 181 
Korn Heil'ge Gees vul my vandag 183, 187, 190 
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Korn loof die Koning 179, 185 
Korn sing 'n nuwe lied vir Hom 214 

Laat ons mekaar waarlik liefue 184 
Lift up your heads 198, 199 
Lof en dank bring ons U nou 198, 21 7 
Loof die Here, loof die Here 182, 186, 217 
Loof die Naam van die Here 185 
LoofHom, loofHom! 211 

0 Jesus Heer, ons is so onseker 190 
0 magnify the Lord 196, 199, 200 
0 Vader, Seun en Gees 208 
Ons sien u Heer 190, 198, 191, 210 

Soos die klei in die hand van die Pottebakker 177 

U is die Skepper Koning 215 
U troue liefde oortref die lewe 191 

Vader maak ons een 203 
Vader ons ween oor die duisternis van sonde 195, 215, 216 
Vriend, ek wiljou dien in Christus (Dienslied) 197, 207, 212, 213 

When the Spirit of the Lord is within my heart 200, 202, 203 
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