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OPSOMMING 

Die eng definiering van kerkmusiek staan tans in die spervuur 

vanwee: 

1. Ingrypende wendinge binne die praktiese teologie in die 

afgelope paar dekades, wat pleit om 'n hernieude ondersoek 

binne die handelingsveld van viering (waaronder himnologie); 

2. 'n Verskuiwing in wereldbeskouing weg van modernisme na post

modernisme; 

3. Die geboorte van 'n totaal nuwe geslag adolessente, bekend 

as die 'Verlore Generasie' of 'Generasie X' . 

Kerkmusiek, in die engere sin, soos dit steeds grootliks verstaan 

word, hou nie genoegsaam met hierdie tendense rekening nie. 

Vandaar verloor kerkmusiek sy impak en inspraak in die leefwereld 

van die hedendaagse tiener. Dit veroorsaak gevolglik 'n 

groterwordende kloof tussen adolessente en die erediens, gemeente 

en kerk. 

In hierdie studie word gepoog om genoegsaam op bostaande tendense 

ag te slaan, sodat 'n breer def iniering van kerkmusiek tot stand 

mag kom, wat ruimte vir grater verskeidenheid en aktualiteit tot 

gevolg sal he, en die spanning random kerkmusiek en die tiener kan 

probeer ontlont. 
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SUMMARY 

The narrow defining of church music today experiences a critical 

assault on account of: 

1. Drastic turns within the development of Practical theology 

in the past few decades, which ask for a renewed 

investigation within the field of himnology; 

2. a Shift in worldview away from modernism to post-modernism; 

3. The birth of a total new generation of adolescents, known as 

the 'Lost Generation' or 'Generation X' . 

Church music in the narrow sense, as it is still understood to a 

great extent, does not take these tendencys serious enough. For 

this reason it's impact and influence in the life of today's 

teenagers declines. 

With this study a thorough acknowledgement of these shifts is 

attempted, which will result in a much broader defining of church 

music, and in turn will bring forth a scope for more variety and 

actuality, so that hopefully the growing gap between teenagers and 

church music can be bridged. 

KEY EXPRESSIONS 

Church Music; Redefining Church Music; Paradigm Shifts in 

Practical Theology; Shift in Worldview; Post-modernism; Generation 

X; Influence of Music; Church Music in turmoil; Modernism; 

Modernistic Exile; Contemporary Church Music; Church Music for 

Teenagers. 
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HOOFSTUK EEN 

PROBLEEMSTELLING 

1.1 INLEIDING 

Bruce Springsteen se stelling in die lied "No Surrender" som die 

intieme verhouding tussen die hedendaagse jeugkultuur en musiek goed 

op wanneer hy sing: "We busted out of class, had to get away from 

those fools. We learned more from a three-minute record, than we ever 

learned in school" (Borgman 1997: 173). Axel Rose bely: "When I was in 

high school, my best friend was music" (Hutchcraft 1998:2). 

"Rock is something more than just a form of music. To teens today 

it's a way of life that nearly consumes their every waking moment. 

Music actually means more to them than their parents¥ because it's 

culture has become a surrogate family" (Mackenzie 1986:219). 

Tieners en musiek is sinoniem! Om te poog om die adolessent van vandag 

sonder sy of haar musiek voor te stel, is byna onmoontlik. (Dunn en 

Senter 1997:456). Vir tieners maak min dinge so 'n belangrike deel van 

hul lewens uit as juis musiek. "Young people are into music", 

verduidelik Borgman (1997:172). Hy gaan dan voort deur aan te toon hoe 

die deursnee tiener gemiddeld tussen twee en vyf ure per dag na musiek 

luister (Borgman 1997:173). 

Omdat jongmense aan soveel musiek blootgestel is en dit klaarblyklik 

'n geweldige invloed op hulle uitoefen, sal jeugleiers die erns hiervan 

moet besef. Uiteraard hou dit in dat die invloed van kontemporere 

musiek op die moderne jeugkultuur nooit onderskat kan word nie, en 

daarom sal die kerk en jeugbediening deeglik hiervan moet kennis neem! 

(Borgman 1997:187). Dit is immers eers in die laaste eeu dat musiek 

so 'n kragtige medium geword het (Mackenzie 1986: 1}. Met hierdie 

studie word dan juis gepoog om erns hiermee te maak. 
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1 . 2 PROBLEEM WAARGENEEM 

Daar bestaan huidig groot spanning in die verstaan en beoef ening van 

kerkmusiek binne gemeentes, aangesien daar nie eensterrunigheid oor die 

definiering daarvan is nie en wyd uiteenlopende beskouinge die rondte 

doen. 

Die volgende redes kan vir hierdie probleem aangevoer word: 

Daar is aan die een kant die tradisionele behoudendheid rondom die 

siening en aanwending van kerkmusiek, en aan die ander kant 'n 

vernuwende bevryding wat kerkmusiek veel wyer wil definieer. Die vrees 

bestaan ook dikwels dat sodra daar na die behoeftes van die tiener 

gekyk word, dit die kerklied, erediens, Gereformeerde tradisie en 

selfs die Woord van God in gedrang mag bring (Barnard 1981:582). 

Nuwe liedere wat stilisties van tradisionele kerkmusiek afwyk, word 

musikaal en teologies op 'n laer vlak geag en daarom nie noodwendig as 

kerkmusiek beskou nie (Konig 1998:71}. 'n Verdere probleem is die feit 

dat tienerlidmate geen werklike inspraak in die beoordeling en skep van 

kerkmusiek het nie, en daarom ook geen eienaarskap of 

verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie. 

Die gevolg hiervan is 'n skerp onderskeid tussen kerkmusiek - wat met 

ander woorde vir die erediens geskik is - en ander geestelike liedere. 

Gevolglik word die erediens al hoe meer vervreem van die adolessent en 

sy/haar ervaringswereld. 'n Groter wordende kloof ontstaan dus tussen 

die musiekkultuur van die tiener en die huidige kerkmusiek (Dunn en 

Senter 1997:456). 

Dit het spanning tussen verskillende belangegroepe in gemeentes tot 

gevolg wat uiteindelik tot groot konflik aanleiding gee, terwyl 'n 

nie-singende geslag gekweek word wat negatief teenoor kerkmusiek staan 

omdat di t al hoe minder raakvlakke met die leefwereld van die jong 

kerkganger het. 

-2-



1.3 PROBLEEMSTELLING 

Aan die wortel van die probleem le die eng definiering van kerkmusiek 

wat nie genoegsaam rekening hou met die nuwere wendinge in praktiese 

teologie, die verskuiwing in wereldbeskouing asook die bestaan van 'n 

nuwe geslag bekend as die generasie X' ers nie. Die gevolg is 'n gebrek 

aan kontemporere kerkmusiek wat in besonder op die behoeftes van die 

hedendaagse adolessent afgestem is. 

1.4 HI POTE SE 

Indien kerkmusiek met groter in ag neming van die nuwere praktiese 

teologie, verskuiwing in wereldbeskouing en die Generasie X'ers, nuut 

en duidelik gedefinieer word sodat dit groter ruimte vir verskeidenheid 

laat, en sodoende prakties-teologiese kriteria kan meebring waarvolgens 

nuwe sowel as bestaande kerkmusiek geevalueer kan word, sal die 

behoefte aan kontemporere kerkmusiek in so 'n mate aangespreek kan word 

dat dit uiteindelik die kloof tussen die hedendaagse musiekkultuur van 

die tiener en kerkmusiek kan oorbrug. 

Uiteraard sal dit dan ook die bestaande spanning rondom die verstaan 

en beoefening van kerkmusiek in 'n groot mate kan ontlont, omdat 

groter gestalte aan die ryke diversiteit van God se kerk gegee word. 

1.5 WAAROM HIERDIE STUDIE IN PRAKTIESE 

TEOLOGIE? 

Om die vraag te beantwoord, is dit belangrik om praktiese teologie 

duidelik te definieer. Praktiese teologie, soos daar ook pertinent 

van hierdie studie uitgegaan word, is 'n kommunikatiewe teologiese 

handelingswetenskap (Heyns en Pieterse 1990:49). Kerkmusiek is ten 

diepste kommunikasie wat, as menslike geloofshandeling, afspeel binne 

die handelingsveld van viering en die himnologie. Vandaar hierdie 

studie in die praktiese teologie. Hierop word verder in detail 

ui tgebrei wanneer in hoofstuk twee na die veld van die praktiese 

teologie en die veranderinge binne daardie veld gekyk word. 
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1.6 DEFINIERING VAN KONSEPTE 

KERI<MOSIEK: 

Met kerkmusiek word spesifiek bedoel daardie musiek en liedere wat 

geskik is om in 'n erediens te gebruik. 

TRADISIONELE KERI<MOSIEIC: 

Tradisionele kerkmusiek verteenwoordig die liedere wat huidig in 

die NG Kerk gesing word en wat in die amptelike of proefbundels 

van die kerk opgeneem is. 

BERDEF:INIERmG: 

Onder herdef iniering word bedoel dat daar opnuut prakties

teologies gekyk moet word na 'n wyer omskrywing van kerkmusiek 

sodat dit baie meer insluit as net die huidige tradisionele 

kerkmusiek. 

BEDENDAAGS: 

Met hedendaags word verstaan die huidige Suid Afrikaanse 

samelewing wat in 'n oorgangsfase na post-modernisme en 'n nuwe 

millennium beweeg. 

KON'l'EMPORERE KERI<MOSIEK: 

Kontemporere kerkmusiek is moderne kerkmusiek wat die genres en 

styl van die hedendaagse samelewing reflekteer en in besonder die 

tiener en sy of haar situasie aanspreek. 

wERELDBESKOU:ING: 

Wereldbeeld is die bewuste en onbewuste beheersentrum wat alle 

vorm van waarneming, denke en aksie binne enige gemeenskap 

grondliggend be1nvloed en waaruit die waardesisteme voortspruit 

wat mense as vormgewend (normatief) vir hulle lewens aanvaar. Dit 

is die saambindende faktor wat alle aspekte van die lewe in 'n 

betekenisvolle geheel saambind (Meiring en Joubert 1992:14). 
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HOOFSTUK TWEE 

DIE VERSKUIWINGS BINNE PRAKTIESE TEOLOGIE 

EN DIE INVLOED DAARVAN OP DIE DEFINIERING 

VAN KERKMUSIEK 

2.1 INLEIDING 
Teologiese klemverskuiwings binne die praktiese teologie in die 

af gelope paar dekades het meegebring dat daar opnuut gekyk sal moet 

word na die beoefening van himnologie binne die kerk. Aangesien daar 

sekere wendinge is wat vir hierdie studie van die grootste belang is, 

word daar nou kortliks daarna gekyk, omdat dit bepalend sal wees vir 

die motivering van 'n herdefiniering van kerkmusiek. 

2.2 'N NUWE WENDING 
Heyns en Pieterse stel ons bekend aan 'n nuwe benadering binne die 

beoefening van praktiese teologie, soos dit sedert die sestigerjare 

in Europa ontwikkel is ( 1990: voorwoord) . Hierdie benadering staan 

bekend as die teologiese-handelingswetenskaplike of empiries-teologiese 

benadering. 

Aldus Heyns en Pieterse le die hart van hierdie nuwe benadering in die 

dinamiese interaksie tussen teorie en praktyk, met ander woorde tussen 

prakties-teologiese teoriee enersyds en die kerklike- en geloof spraxis 

andersyds. Die praktyk word binne hierdie benadering nie bloot 

intu1tief beleef nie, maar empiries-wetenskaplik verstaan, sodat daar 

in die hermeneutiese proses tussen teorie en praktyk met meer presiese 

gegewens van die praktyk gewerk kan word, as bloot net die persoonlike 

ervaring en verstaan daarvan. 
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2.3 BELANGRIKE TEMAS BINNE DIE NUWE PRAKTIESE 

TEOLOGIE 

Omdat die nuwe empiriese wending sekere ingrypende implikasies het vir 

die hedendaagse beoefening van praktiese teologie, waarby die 

bestudering van die himnologie ingereken is, word daar nou vervolgens 

gekyk na 'n paar sentrale temas waarvan deeglik kennis geneem moet 

word. 

2.3.1 Praktiese teo1ogie as TEOLOGIE 

Soos in enige ander wetenskap, gaan dit in die teologie ook om die 

bestudering van 'n bepaalde onderwerp of saak. "It is human reflection 

on God - especially God's wonderful works in our world" (Borgman 

1997:xiv). 

Alhoewel dit in die teologie om God gaan - teologie is immers die 

spreke oor God - kan God nooit geobjektiveer word nie. Daar kan 

hoogstens in die teologie 'n studie van mense se woorde oor God en 

geloof in God gemaak word! Daarom sou teologie beskryf kan word as die 

wetenskaplike bestudering van mense se geloof in God asook van hul 

geloofsuitsprake oor God (Heyns en Pieterse 1990:4). 

Heitink brei nog meer daarop uit wanneer hy ons attent maak op 'n 

antropologiese beklemtoning binne die praktiese teologie (1993:114). 

Nie God self nie, maar die menslike ervaring van God, die Christelike 

geloof, word die voorwerp van ondersoek. Die direkte objek van 

ondersoek is dus die geloof, terwyl God alleen 'n indirekte objek kan 

wees. 

Van der Ven vat dit mooi saam: "Theology in general does not have God 

as it's direct object, but religious praxis; this religious praxis can 

be observed and tested" (1988:15). Die objek van die teologie is dan 

die Christelike geloof soos ons dit ken uit die bronne, die tradisie, 

en sy vroeere asook hedendaagse geloofgestaltes (Heitink 1993:115). 

Sodra die praktiese teoloog hieroor konsensus in sy of haar eie denke 
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het, veronderstel sy of haar wetenskapsbeoefening nie maar bloot 'n 

sensitiwiteit teenoor die bronne, tradisie en verlede nie, maar ook 

in besonder 'n fokus op die hier en nou. In hierdie fokus sal groot 

erns met die mens self gemaak moet word. 

2.3.2 Praktiese teo1ogie as BANDELINGSWETENSKAP 

Die gebeure tussen God en mens en mense onderling, staan sentraal in 

die praktiese teologie (Pieterse 1993:6). "God kom in hierdie wereld 

en in hierdie koms is mense bemiddelend. Dit is 'n mens wat preek, as 

kategeet optree, 'n pastorale gesprek voer en wat saam met of vir 'n 

ander bid" (Heyns en Pieterse 1990:41). 

In die praktiese teologie gaan di t aldus Heyns en Pieterse om die 

handelinge wat in diens van die evangelie is; handelinge wat die koms 

van God in hierdie wereld dien (1990:7). 

Dit is geloof shandelinge van mense wat gegrond is in God se handelinge 

met die mens in die verlede, hede en toekoms. Die handelende God 

vertrou mense, en neem hulle in sy diens om namens Hom handelend op 

te tree (Heyns en Pieterse 1990:42). So word die mens as daadwerklike 

subjek by die werk van Christus en daarom by die heilsgeskiedenis 

betrek (Mat 25:14-30). 

Soos Heitink dit verstaan staan God en mens dus in 'n bipolere 

verhouding tot mekaar waar beide subjek is en geeneen hul identiteit 

prysgee nie (1993:170). 

Die begrip handeling, is volgens Heitink, om willens en wetens iets 

in die wereld tot stand te bring ( 1993: 152) . Kenmerkend van 'n 

handeling is dat daar altyd sprake is van iemand wat wil ingryp met die 

doel om die wereld te verander. 'n Handeling is met ander woorde die 

konkrete gestaltegewing van die gelowige mens deur middel van optrede 

en aksie in sy omgewing. 

Praktiese teologie is dan daardie deel van die teologiese vakwetenskap 

wat horn met die gebeure - hierdie ontmoeting tussen God en mens - besig 
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hou, en veral gel.nteresseerd is in die rol van mense in hierdie 

ontmoeting. Waar die ander teologiese vakke die Bybel as teks het, het 

die praktiese teologie die gelowige mens as teks (Heyns en Pieterse 

1990:8). Dit is daarom die geloofshandeling van mense en die 

handelinge wat daardeur geskep word, wat die voorwerp van wetenskaplike 

studie vir die praktiese teologie is (Heyns en Pieterse 1990:42). 

Wie vanuit die handelingswetenskaplike perspektief met die himnologie 

omgaan, kan dus nie anders as om dan ook groot erns met die mens, sy 

konteks en optrede te maak nie. Wanneer ons immers na die kerklied 

kyk, het ons te doen met 'n bepaalde menslike geloof shandeling binne 

die konteks van die ontmoetingsgebeure met God. 'n Geloof shandeling 

van mense wat histories en kontekstueel gekleur is, en wat daarom 

nooit van die mens in sy bepaalde situasie losgemaak kan word nie. 

2.3.3 Die teorie-praxis verhouding 

Daar is 'n onlosmaaklike verbondenheid tussen teorie en praxis binne 

die praktiese teologie - byna soos die twee kante van 'n muntstuk. Dit 

kan onderskei maar nie geskei word nie (Heyns en Pieterse 1990:27). 

Teorie is 'n bespreking van en 'n besinning en beplanning oor die 

praktyk. Nel verstaan dit as die teologiese teorie wat die 

kommunikasie van die evangelie van Jesus Christus in en deur die kerk 

in die wereld dien (1991:23). 

Praxis is die konkrete handeling of handelinge van enkelinge of groepe 

in die kerk of samelewing wat in diens van die koninkryk van God staan 

(Heyns en Pieterse 1990:29), of nog bondiger deur Nel beskryf: "alle 

handelinge wat in diens van die kommunikasie van die evangelie staan" 

(1991:24). 

Beide teorie en praxis moet in 'n prakties-teologiese teorie ernstig 

opgeneem word. Nel is sterk van mening dat die tyd van oorheersing van 

die een oor die ander verby is (1991:28). 'n Teorie sonder praxis is 

onmoontlik omdat die praktyk nie in ag geneem word nie. 'n Praxis 

sender teorie is ook nie moontlik nie omdat die praxis altyd deur die 
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teorie medebepaal word. 

Daarom pleit Heyns vir 'n teorie en praxis wat gelykwaardig is (Heyns 

en Pieterse 1990:33). Geeneen het voorrang bo die ander nie! Die 

teorie-praxis verhouding kan moontlik die beste as 'n bipolere 

spanningsverhouding beskryf word (Nel 1991:25). Binne so 'n 

spanningseenheid word die teologiese teorie en die huidige praxis wat 

ondersoek word beide ewe ernstig opgeneem, ten einde die bestaande 

teorie te bevestig of te wysig en die praxis te bestendig of te 

verander. 

Zerfass se model is miskien hier die eenvoudigste wyse om hierdie 

wisselwerking tussen teorie en praxis in die praktyk te beskryf. Hier 

word gewag gemaak van sowel die teologiese oorlewering - teorie - as 

die situasie-analise - praxis - binne die praktiese teologie (Heyns en 

Pieterse 1990:39; Nel 1991:26). 

Die betekenis hiervan vir die praktiese teoloog in die 

wetenskapsbeoef ening is dat daar net soveel aandag aan die praxis as 

die teorie gegee moet word. Borgman noem teologie wat slegs op die 

teorie fokus, 'n eng teologie: "Narrow theologies pay little attention 

to the world outside the walls of their faith communityn (1997:9). Dit 

praat slegs na binne en af na die wereld. "Narrow theologies can miss 

the balance displayed in a theological process that moves from theory 

to praxis as well as praxis to theoryn (Borgman 1997:10). 

Om egter alleen net van die praxis kennis te neem, is ook nie genoeg 

nie! Watter invloed het die praktyk op die skep van nuwe teoriee? In 

hoe 'n mate word rekening gehou met die praktyk van die samelewing? 

In 'n studie van die himnologie hou dit in dat nie alleen tradisionele 

kerkmusiek onder die loep mag kom nie. Hedendaagse kontemporere 

musiekstyle, (wat natuurlik ook musiekinstrumente insluit), sal 

medebepalend moet word in die skep en beoordeling van nuwe kerkmusiek. 
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2.3.4 Praktiese teo1ogie as KOMMUNIKATIEWE 

HANDELINGSWETENSKAP 

Alle geloof shandelinge is konununikatief van aard. Die grondliggende 

handeling wat alle gelowiges ten alle tye uitvoer, is konununikasie 

(Heyns en Pieterse 1990:51). Dit is die een handeling wat onderliggend 

aan alle ander handelinge fuksioneer. 

Reeds in God se handelinge met die mens, in Christus Jesus, deur sy 

Gees en deur sy Woord, le konununikasie ten grondslag. Ook in die 

handelinge van die gelowige mens soos die kerugma, koinonia (liturgie) 

en diakonia, is konununikasie met God, mekaar en die samelewing aan die 

orde. 

Alle geloof shandelinge staan dus in diens van die konununikasie van die 

evangelie (Nel 1991:24). Hierdie konununikasieteorie vorm die 

basisteorie van die vak praktiese teologie, wat aan die voet van alle 

konununikatiewe handelinge in die gemeente le (Heyns en Pieterse 

1990:53). 

Dit gaan daarom in die praktiese teologie om die konununikasie van die 

evangelie in verskeie situasies, deur middel van verskillende 

handelinge soos prediking, liturgie, pastorale s0rg, kerklike 

onderrig, diens en gemeentebou (Heyns en Pieterse 1993:2). "Theology 

is a work of translation: the wisdom of God must be translated into a 

given culture in a particular time and place" (Borgmann 1997:19). Dit 

sou natuurlik ook kerkmusiek impliseer. 

"Music is communication", bevestig Borgman (1997: 173). "It is a means 

of communication man to man, or ultimately man to God" (Mackenzie 

1986:xiii). Indien die lied, soos Barnard dit stel (1981:58), dus 

ook 'n verkondigingsfunksie het, sal ons ernstig in hierdie studie 

moet vra na die vorm waarin die inhoud verkondig word. Spreek dit die 

moderne mens en veral die tiener aan? Slaag dit enigsins daarin om die 

evangelie helder en duidelik oor te dra? 
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Hierdie kornmunikatiewe handelinge is gerig op verandering (Nel 

1991:24). Die kornmunikasie tussen Christene in die gemeente, in groepe 

en met die samelewing vind nie sonder 'n doel plaas nie. Dit is dus 

nooi t 'n doel opsigself nie, maar het ten doel om die wereld te 

verander. Binne 'n handelingsteoretiese konteks beteken handeling om 

doelbewus, intensioneel onder die kontrole van die een wat handel, in 

te gryp in die loop van dinge, (die gemeente, die mens se geloofslewe 

of persoonlike omstandighede, of die samelewing) , met die doel om 

verandering te bring met die oog op die ideale situasie van die komende 

koninkryk van God (Heyns en Pieterse 1990:52). 

Dit bring ons by die koninkryksperspektief van die praktiese teologie. 

Die praktiese teologie as handelingswetenskap werk met 'n normatief

eskatologiese perspektief van die koninkryk van God (Heyns en Pieterse 

1993:27). 

Nel verduidelik dit so : 

"Die teoloog wat God, soos Hy Hom in en deur sy Woord openbaar 

!::et, ernstiq neem as die handelende Een wat .met kerk en wereld 

op weg is, neem in die beoefening van hierdie vak aandeel, 

huiwerend maar gelowig, aan die skep van 'n aarde en samelewing 

waar die Koningskap van God geld en die koninkryk gestalte 

k ry. " ( 19 91 : 3 2 ) • 

Soos Van der Ven dit omskryf, gaan dit om " the dialectical relation 

between what religious praxis is and what it should be" (1988:18). 

In die wisselwerking tussen teorie en praxis vind ons dan 'n ingeboude 

agogiese moment, 'n bewegende krag wat inherent aan die koms van God 

in sy Woord is, en wat gerig is op beweging met die oog op verandering 

(Firet 1977:134). Uiteindelik gaan dit daarom om die huidige 

werklikheid te verander en het dit 'n ideale situasie ten doel (Heyns 

en Pieterse 1990: 54} . Ondersoeke binne die praktiese teologie is 

daarom gerig op die verandering van die praxis in die rigting van die 

koninkryk van God (Heyns en Pieterse 1993:27). 
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Nel voel baie sterk daaroor dat die praktiese teologie as 

handelingswetenskap nie hierdie dryfkrag tot vernuwing mag verloor nie 

(1991:33). Sou dit gebeur, sal praktiese teologie sy teologiese en 

kritiese karakter verloen. Die agogiese moment open dus 'n nuwe 

dimensie ook in die nadenke oor kerkmusiek. Dat die koninkryk vir 

kerkmusiek nog nie gekom het nie, sal aanvaar moet word, ten spyte 

van 'n ryke geskiedenis en tradisie. Di t impliseer dat agogies 

nuutgedink moet word oor kerkmusiek op pad na die "should be". 

Sodra ons meer holisties vanui t die koninkryksperspektief na die 

werklikheid kyk, sal teorie en praktyk, Woord en werklikheid, beide 

belangrik word. So sal binne die terrein van die homiletiek dan ook 

meer erns gemaak moet word met die singende gelowige en sy of haar 

konteks, geestelike behoeftes en belewenis, en sal nie alleen die 

erfenis, (tradisie), en geskiedenis hierin bepalend mag wees nie. 

2.4 IMPLIKASIES VAN DIE NUWE BENADERING 
Soos reeds hierbo inleidend aangedui, hou die empiriese wending binne 

praktiese teologie heelwat ingrypende gevolge in vir 'n prakties

teologiese ondersoek na hedendaagse kerkmusiek. Daarom is dit nodig 

om vir 'n oomblik by die kritiese implikasies daarvan stil te staan: 

2.4.1 'n Prakties-teologiese antropo1ogie 

Volgens Heitink moet die bree veld van die praktiese teologie 

onderverdeel word in drie handelingsvelde te wete: mens en religie, 

kerk en geloof, godsdiens en samelewing (1993:231). Hierdie 

driedeling vloei voort vanuit die differensiasiebeginsel wat saamhang 

met die verselfstandiging van die religieuse mens as individu, asook 

met die publieke godsdiens van die gesekulariseerde samelewing teenoor 

die kerk. 

Vervolgens ontwikkel Heitink drie basisvakke binne die praktiese 

teologie, naamlik die prakties-teologiese antropologie (wat die 

handelingsveld van die individu ondersoek), prakties-teologiese 

ekklesiologie (wat die handelingsveld van die kerk of gemeente 
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ondersoek) , en die prakties-teologiese diakonologie (wat die 

handelingsveld van die samelewing ondersoek). Saam vorm dit dan die 

drie dimensies van een basisteorie binne die praktiese teologie. 

In die verlede het die kerk en die praktiese teologie hoof saaklik op 

die tweede basisvak (ekklesiologie) gefokus, met min of byna geen klem 

op die diakonologie en veral die antropologie nie ! Omdat menslike 

geloofshandelinge binne die nuwe benadering die objek van die 

bestudering van die praktiese teologie is, beteken dit dat die 

handelinge van God in en deur die mens met erns bejeen sal moet word. 

"Die mens moet as herskepte mens, as mens in diens van die evangelie, 

ernstig opgeneem word" (Nel 1991:30). 

Hierdie antropologiese klem binne die nuwe hermeneutiek, het veral sy 

ontstaan gehad in die bipolere spanning tussen teorie en praxis wat 

weer tot nuwe insigte in Skrifverstaan aanleiding gegee het. Nel voel 

sterk daaroor dat al die "teoriee" soos ons dit in die Skrif sou kon 

vind, as't ware deur die mens en sy handelinge heen vorm gekry het! 

(1991:28). 

God giet nie alleen sy openbaring in 'n mensekleed en mensetaal nie, 

maar word bekend in verhouding tot die mens en as handelende God met 

en deur die mens. Omdat God in, deur en met mense gehandel het, weet 

ons vandag iets van wie en hoe God is. God het nog altyd deur mense 

tot mense gekom, en daarom kan ons juis bely dat God deur sy Woord, 

(soos deur mense opgeteken ender inspirasie van die Gees), tot die 

gemeente en deur die gemeente tot die wereld kom. God neem immers die 

mens in sy diens. Hy verleen aan menslike handelinge 'n nuwe dimensie 

waardeur dit sy handelinge word (Nel 1991:29). 

Heitink stem saam met Berkhof dat die mens 'n verantwoordbare of 

"antwoordelike" wese is wat op God se liefde kan antwoord (1993:249). 

God stel die mens in staat om Hom te ontmoet en op sy liefde te 

antwoord of dit te verwerp. Daarom is die keersy van die vryheid dan 

ook die sonde. Hierdie dinamiese aktiwiteit van die Woord van God is 

aldus Firet die eerste grondbeginsel van die praktiese teologie. 
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'n Tweede is dat hierdie dinamiese aktualiteit van die Woord horn rig 

op die konkreet-lewende mens in sy totaliteit van liggaam en gees 

{1977:122-123). Pieterse gee 'n voorbeeld van hierdie antropologiese 

klem deur te verwys na die ontwikkeling in die homiletiek in die 

afgelope dertig jaar (1993:9). Die klem het duidelik verskuif na die 

hoorders en hul situasie. Waar daar vroeer sterk gefokus is op die 

kommunikator en die teks, le die fokus nou by die hoorder en sy of 

haar konteks en ervaring. 

Beteken dit dan nou dat ons binne die praktiese teologie 'n keuse maak 

om op die mens te konsentreer ten koste van die Skrif? Nee, soos 

reeds duidelik beklemtoon in die teorie-praksis verhouding, is dit 

nie 'n of-of situasie nie, maar eerder 'n en-en verhouding. Die 

behoeftes, ervaring en omstandighede van die mens is van net soveel 

belang as die gesag van die Skrif ! "To fulfill the theological task 

with regard to young people we must learn a great deal about their 

culture" (Borgman 1997:xiii). 

Hierdie handeling van God met en deur die mens, het ook nie iewers 

opgehou nie, maar is steeds vandag dinamies-lewend, onder leiding van 

sy Gees, aan die gebeur! Die evangelie het dus, in die woorde van 

Pieterse, 'n voortgang deur die geskiedenis heen tot vandag (1993:115). 

Die heilshandelinge van God gaan voort in diens van die mens en die 

evangelie. So gaan dit ook nog steeds aan op die terrein van die 

kerklied, wat tog immers ook 'n bepaalde geloof shandeling binne die 

handelingsveld van die erediens en liturgie is. Dit impliseer dat God 

steeds handelend in en deur die mens skeppend en vernuwend met die 

kerklied omgaan. Om daarom stagnant te dink oor himnologie en 'n 

bepaalde era van die kerkmusiek as geldend vir alle tye te handhaaf, 

is in stryd met die dinamika van God se handelinge in die geskiedenis, 

sowel as die hede. 

'n Laaste vraag vereis 'n antwoord: Hoe dan nou gemaak met die sondige 

natuur van die mens? In hoe 'n mate kan die mens in sy handelinge 

"vertrou" word, en as kennisbron funksioneer? Binne die teologiese 
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raam van die verbond blyk dit immers duidelik dat daar 'n kwesbare kant 

is, naamlik die swakheid van die mens (Pieterse 1993:165). 

Hierdie kwesbaarheid word egter deur God in Christus herstel (Heyns 

1970:99). "He took our nature and restored our God-given dignity. 

Then He took our sin and restored our God-given righteousness" 

(Schuller 1986:109). Nou is Hy, deur die Gees wat voortdurend in ons 

is, met die nuutgemaakte mens (2 Kor 5:17 en 18), op weg na die 

voltooiing van die verbond wanneer Hy alles en in almal sal wees (Heyns 

1970:32). 

So 'n antropologiese verbondsbegrip moet aldus Pieterse binne 'n 

eskatologiese en koninkryksperspektief geplaas word (1993:166). 

Sodoende kry God se heerskappy konkrete gestalte waar die mens as God 

se bondgenoot die waardes van die koninkryk soos liefde, geregtigheid, 

vrede en hoop begin uitleef. Wie dit openbaar, vind kommunikasie en 

onderlinge begrip met medemense, en begin verantwoordelikheid vir die 

skepping aanvaar. 

Om verder op die vraag rondom die sondigheid van die mens uit te brei, 

moet vervolgens ook na die nuwere pneumatologiese insigte gekyk word. 

2.4.2 'n Prakties-teo1ogiese Pneumato1ogie 

Nuwe insigte in Skrifverstaan het daartoe gelei dat ook in die 

pneumatologie nuutgedink moet word. (Nel 1991:28). God kom tot ons 

in sy Woord deur die werk van die Gees (Pieterse 1993: 139). Die 

werkswyse van die Heilige Gees le verder daarin dat Hy aan mense 

bevoegdheid en die vermoe gee om as mens God te dien. Hy maak optrede 

nie oorbodig nie, maar moontlik deurdat Hy daartoe die mens vryheid 

en verantwoordelikheid gee. Hier gaan dit dus om die praxis van God 

wat deur die Gees geskied, maar waartoe die Gees mense gebruik om die 

evangelie te kommunikeer. Die Gees neem die mens in God se diens op. 

Veenhof pleit heel tereg dat, omdat die Gees mense in hul eie menswees 

respekteer, die pastor en praktiese teoloog dit ook moet doen (Nel 

1991: 30) . 
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Juis daarom is daar binne die praktiese teologie 'n wegbeweeg van die 

blote bestudering van die handelinge van die kerklike ampdraers, na die 

handelinge van die lidmaat in die gemeente en samelewing. Praktiese 

teoloe erken al hoe meer die rol van die "gewone" gelowige in die 

handelinge van die kerk (Van der Ven 1988:12). 

Di t hou in dat die amp van die gelowige hierin sentraal sal staan 

(Heyns en Pieterse 1990:18-19). Binne so 'n denke is 'n basisteorie 

vir die gemeente juis die liggaam-van-Christus model (Heyns en Pieterse 

1990:61), waarin die mens ook al hoe meer op die voorgrond tree. So 

'n gemeentemodel le ingebed binne die konteks van die werking van die 

Heilige Gees en sy charismata soos ons dit vind in 1 Kor 12 en 14. 

Gelowige mense met wie die Gees dus meewerk, tree deur hul eie 

vermoens, persoonlikhede, redelikheid, kommunikasievaardighede en 

handelingskompetensie in vryheid selfstandig op, in die geloof dat die 

Gees hul werk in sy diens neem (Pieterse 1993:139). Die Gees neem die 

mens nie alleen ernstig op nie, maar neem ook die mens volledig op in 

die koms van God deur sy ~oord na hierdie wereld (Nel 1991:30). 

God spreek in ons midde deur die vertolking van die Skrifwoorde deurdat 

Hy die vertolker in diens neem (Heyns en Pieterse 1990:5). Ons kom 

sodoende binne die kragveld van die Heilige Gees te staan. Wanneer ons 

dan oor die mens - antropologie - wil praat, moet ons in dieselfde 

asem ook oor die Gees - pneumatologie - dink. In die handelinge van 

die mens is die handelinge van die Gees ook teenwoordig. 

Wie bloot die praxis wil afmaak as sondig, hou nie genoegsaam rekening 

met die handelinge van die Heilige Gees in en deur mense nie. Die 

gelowige is immers 'n nuwe mens, in wie die Gees woon (Heyns en 

Pieterse 1990:6), en wat deur die Gees gelei word. 

"He sent the Holy Spirit so that Jesus could come and live inside 

of men and woman. Yes, through the Holy Spirit, He now lives in 

a variety of peoples, in a variety of cultures, and speaks in a 

variety of languages all over the earth." (Schuller 1986:114). 
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2.4.3 Die gesag van die Skrif 

Binne die Geref ormeerde tradisie speel die Woord van God 'n 

buitengewoon belangrike rol wanneer die objek van die teologie aan die 

orde kom {Heyns en Pieterse 1990:5). Die dillemma is egter dat dit 

dikwels ten koste van die praxis geskied. 

Praxis kan binne die Gereformeerde tradisie baie maklik as 

minderwaardig beskou word {Nel 1991:30). Binne die Gereformeerde leer 

met die belydenis van die totale verdorwenheid van die mens, (HK vraag 

en antwoord 5 en 8), word die praxis van die mens, en selfs die 

handelinge in diens van die evangelie, byvoorbaat as swak en sondig 

benader. Daarom word 'n studie van die religieuse praktyk in sommige 

kringe nie eens as teologie beskou nie! {Pieterse 1993:107). In sulke 

modelle waar teorie bo praxis as ondersoekveld en/of as norm verhef 

word, word die praxis gewoon ondersoek vanuit die oogpunt dat daar 

fout is, en dit ten einde in lyn te bring met die reine teorie soos 

dit in die Skrif klaar opgeteken staan. 

Hierdie selfde dillemma bestaan in die beoordeling van kontemporere 

kerkmusiek. Daar word dikwels uitgegaan van die standpunt dat die 

hedendaagse kerklied minderwaardig is in die lig van tradisionele 

kerkmusiek met sy ryke verlede, en daarom geensins op dieselfde vlak 

beskou kan word nie {Barnard 1981:581). 

In die beoefening van praktiese teologie en die formulering van 

praktykteoriee is dit vir Nel absoluut noodsaaklik dat die praxis as 

gelykwaardige vennoot hanteer moet word {1991:30). Die praxis word 

daarom nie maar net ondersoek ten einde vas te stel in watter mate die 

sonde dit ondermyn het nie! Tog moet die Bybel steeds as norm of 

riglyn vir die verstaan van die evangelie funksioneer (Pieterse 

1993:102). Die vraag is egter hoe dit binne die praktiese teologie 

moet geskied? 

Die drie benaderingswyses binne die praktiese teologie wat tans in 

Suid-Af rika gevolg word, het al drie te make met die vraag na die plek 

en gesag van die Skrif binne die praktiese teologie: 
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Die Diakonologiese benadering le sterk klem op die Skrif as enigste 

kenbron en norm vir die teologie - ook praktiese teologie. Die krisis 

hiermee is dat teologie nie slegs kennis van die Skrif is nie ! 

(Pieterse 1993:106). Nie net die kennis van God is belangrik nie, maar 

ook die ken van God. Hierdie benadering le klem op een aspek van die 

veld van die praktiese teologie, naamlik die Woord, maar laat nie 

voldoende ruimte vir die ander aspek, naamlik die praktyk of die 

werklikheid nie! 

Die Kontekstuele benadering le weer aan die ander kant van die 

periferie, deur vanuit die samelewing na die Skrif te beweeg en 

sosiale transformasie teweeg te bring. Konteks speel hier die 

dominante rol, en die gerigtheid is eerder op die bree wereld as die 

kerk. 

Die Handelingswetenskaplike benadering, waarvoor ook in hierdie studie 

gekies word, het 'n verbreding van die obj ek van die vak teweeg 

gebring, sodat kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie ook 

buite die kerk, in die konkrete k.0.nt~A:s Y-".ln d.i.e sarnelew.i.ng, h'?.studA~r 

kan word met die cog op verandering (Pieterse 1993:107}. Die 

koninkryksperspektief, waarvan bepaald dan hier uitgegaan word, bring 

die samelewing - waarvan ook die kerk in elk geval deel is - in die 

visier. 

Een van die groot misverstande rondom die empiriese benadering is dat 

dit eintlik pragmaties van aard is, en die normatiewe - Bybelse - en 

kritiese dimensie verwaarloos. Sodra die empiriese benadering egter 

binne 'n bree hermeneutiese raamwerk geplaas word, beteken dit dat 

daar 'n uitwisseling tussen tradisie (Bybelteks en die se konteks, 

geskiedenis van die teologie, teologiese geskrifte en hul konteks) en 

die situasie (huidige konteks) bestaan. 

Borgman pleit eerder vir 'n holistiese eksegese (1997:14). So 'n styl 

van eksegese vorm 'n drievoudige proses van interpretasie: eksegese 

van die Skrif (getrouheid aan die Woord), eksegese van die kultuur 

(relevansie en sensitiwiteit teenoor die samelewing) en eksegese van 
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die self en die gemeenskap (bewustheid van die eie menslikheid en 

paradigmas) . 

God se storie (Woord), die samelewing se storie (kultuur) en my storie 

(konteks), se elkeen iets van die waarheid! Die Skrif word in die 

handelingswetenskaplike benadering ook as kenbron en norm gerespekteer, 

maar dit funksioneer op 'n indirekte eerder as direkte wyse (Pieterse 

1993:115). 

Daar word veel meer ruimte gelaat dat die teologiese insigte uitgebrei 

en verryk kan word met geloof servaring asook ander sekulere 

menswetenskappe. Om hierdie rede wil Nel he dat ons eerder die Skrif 

as 'n dinamiese werklikheid moet benader (1991:29). Die waarheid staan 

immers nie bloot daar, asof klaar en afgerond, om maar net deur die 

teoloog agterna gelees te word nie. 

So 'n siening tas enersyds die Skrif en teologie wesenlik aan, en 

andersyds mis ken di t die God van die Bybel as Ver bonds god! Die 

waarheid le in Christus en nie in die eerste plek in stellinge, 

teoriee, opvattings en beskouinge nie. 

waarheidsistematiek, geldend vir alle 

1991:29). 

'n Vasstaande, objektiewe 

eeue, is ondenkbaar (Nel 

Omdat God in en deur die mens handel en horn of haar in sy diens neem, 

moet ons tot groter versigtigheid en verantwoordelikheid gemaan word 

in die hantering van die Skrif as teoretiese teksboek in praktiese 

teologie. 

"Our understanding of the mystery of redemption and the way of 

salvation must be in harmony with scripture - but God has not 

revealed all the details to us in scripture; He has left us to 

work out many things cross-culturally in tribal and technological 

cultures" (Borgman 1997:53). 

Wie die Skrif as kenbron en norm wil respekteer, moet egter steeds in 

gedagte hou dat die Skrif altyd vanuit 'n bepaalde ervaring verstaan 

-19-



word (Heyns en Pieterse 1990: 45) . "We always do theology in a 

particular situation. All theologians bring their own personal and 

cultural histories to their tasks" (Borgman 1997:xix). 

"Daar bestaan nou maar eenmaal net nie iets soos 'naakte feite' 

of die 'naakte waarheid' nie. Alle vorme van menslike waarneming 

veronderstel alreeds een of ander tipe ingesteldheid jeens 'n 

bepaalde saak of aangeleentheid" (Meiring en Joubert 1992:13). 

Ervaring speel altyd 'n rol, selfs al is ons nie eens daarvan bewus 

nie. Word die ervaring egter nie aan 'n wetenskaplike ondersoek 

onderwerp nie, is die kennis van die praktyk voorwetenskaplik en 

daarom minder werklikheidsgetrou. 

Daarom moet 'n gesonde wisselwerking tussen, en wedersydse invloed 

van, teorie en praktyk plaasvind wat vir Heyns goed met 'n spiraa1 

voorgestel kan word (1990:45). Die Skrif word dus nie uitgesluit nie, 

maar beperk tot my verstaan daarvan, 

korreksie oop is. So funksioneer 

openbaringsbron naas die Skrif nie, 

wat uiteraard vir diskussie en 

die praxis nie as 'n tweede 

maar eerder as 'n kennisbron wat 

in wisselwerking saam met die openbaringsbron, kennisinsette lewer vir 

die vorming van teoriee. 

Omdat die direkte objek van die teologie die geloof is, kan dit nie 

alleen vanuit die skriftelike bronne van die Christelike geloof afgelei 

word nie, maar moet dit ook in sy huidige verskyningsvorme onder die 

gelowiges van vandag ondersoek word (Pieterse 1993: 26). Grondige 

kennis van die huidige religieuse ervaring is noodsaaklik om die 

verstaansproses tussen tradisie en die huidige situasie behoorlik te 

laat verloop. 

Hermeneutiek het immers altyd te make met teks en konteks; sowel die 

skriftelike bronne van die Christelike tradisie, (Bybel, 

belydenisskrifte en teologiese geskrifte), as die aktuele 

geloofservaring van mense in ons eie tyd. Ruimte word dan gelaat dat 

teologiese insigte uitgebrei en verryk kan word uit die geloofservaring 
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sowel as ander sekulere menswetenskappe ( Pieterse 1993: 115) . Die 

implikasies hiervan is wonderlik duiselingswekkend! Vir die homilitiek 

hou dit in dat daar selfs met die sekulere musiekwereld in dialoog 

getree kan word en wedersydse verryking kan plaasvind. 

2.5 KONKLUS:IE 

Om die dringendheid van hierdie studie werklik te verstaan, is dit van 

groot belang om behoorlik van die voorafgaande verskuiwinge binne die 

denke van die praktiese teologie kennis te neem. Dit is juis die 

paradigmaskuif wat 'n studie soos hierdie binne die praktiese teologie 

en die viering (homilitiek) noodsaak en uiteindelik moontlik maak. 

Verseker hou dit in dat ons vreesloos en eerlik na die toekoms van 

kerkmusiek in 'n nuwe millennium sal moet kyk, 

daardeur bedreig te voel, of daarvoor te wyk. 

sonder om enigsins 

"Broader theologies do not rest in dogmatic complacency nor are 

they adrift in uncertainty. They trust the Word of God in 

scripture and in the living Christ; they accept change and the 

relativities of life, trusting in the sovereignity of God and the 

amazing power of God's Spirit. Rooted in God's certainty, they 

are able to deal with the ambivalence and ambiquities of lifen, 

konkludeer Borgman (1997:10). 
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HOOFSTUK DRIE 

DIE HEDENDAAGSE TIENERS 
... 

EN HOLLE LEEFWERELD 

3.1 INLEIDING 

Alvorens daar by 'n herdefiniering van kerkmusiek stilgestaan kan word, 

moet eers gekyk word na die spesif ieke generasie adolessent wat deel 

van die kerkvolk geword het en nou so 'n stap noodsaak. 

3.2 WIE IS DIE HEDENDAAGSE TIENER? 

3.2.1 Steeds maar net 'n tiener! 

Brink wys op sekere kenmerke wat die hedendaagse tiener steeds met 

tieners van alle geslagte in gemeen het (1997:2). 

I SELF 

Groot f isieke veranderinge 

Geslagtelike ontwikkeling 

Soeke na eie identiteit 

Vorm eie waardesisteem 

Soeke na konkretisering van geloof 

(Wilkerson 1979:45) 

Onsekerheid ender masker van bravade 

weggesteek 

Baie bewus van voorkoms 

Selfgerig - hoe raak dit my? 

Gemoedswisselinge 

Uiteenlopende en intense emosies 

Vra na waarheid waarmee hulle kan 

identifiseer. 

SOSIAAL 

Soeke na onafhanklikheid los van ouers 

Invloed van die portuurgroep kragtig (Vos 

en Muller 1989:61) 

Kritiese ingesteldheid teenoor gesag 

Bevraagteken ouers en gesagsfigure se 

oordeel (Wilkerson 1~79:44) 

Soeke na erkenning (Robbins 1990:75) 

Behoef te om te behoort 

Vrees vir verwerping en eensaamheid 

Smag na liefde en aanvaarding (Fields 

1998:199) 
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Search Institute bekom die volgende insiggewende inligting aangaande 

tieners en hul behoeftes (Keefauver 1986:22). Volgens hierdie 

navorsing is die grootste behoeftes onder tieners 'n gelukkige 

gesinslewe, 'n goeie beroep, 'n betekenisvolle lewe en goeie 

prestasie op skool. 

Die navorsing toon ook dat hul grootste bekommernisse akademiese 

prestasie, uiterlike voorkoms, aanvaarding deur ander, die dood van 

ouers of voogde en 'n gebrek aan respek van hul vriende is. 

3.2.2 Die Generasie X'ers 

Alhoewel daar steeds algemene ooreenstemmende kenmerke onder tieners 

van alle geslagte bestaan, moet ons nie die feit misken dat ons vandag 

in talle opsigte met 'n totaal nuwe geslag adolessent te doen het nie! 

Hierdie geslag staan algemeen bekend as Generasie X (die verlore 

geslag) - kinders gebore tussen 1970 en 1980 - en word ook geken as die 

"slackers", "busters" of die "dertiende generasie". 

Carstens (1997:2) en Brink (1997:3) dui op die volgende karaktertrekke 

van die Generasie X'ers: 

Die Generasie X' ers staan bekend as die sogenaamde "Baby Busters", 

kinders van die "Baby Boomers" ("Hippie-kultuur"), wat geglo het dat 

hulle die wereld gaan verander. Die "Baby Busters" is 'n geslag wat 

leef bloot omdat hulle aborsie vrygespring het! 

Hulle sien die vorige geslag se pogings om die wereld te verander as 

'n mislukking - by hulle is daar nie so 'n onrealistiese strewe nie. 

'n Generasie X'er is agterdogtig, met 'n skeptiese en kritiese 

lewensingesteldheid, en sukkel daarom om hom/haar te verbind. 

Hierdie geslag is individualisties; self-realisering is al wat vir 

hulle van belang is (De Vries 1994:146). 

Hulle leef met 'n weersin teen absolute waarhede en reels (Vos en 

Mtiller 1989:63), en luister eerder na ervarings en eie gevoelens as 

rede (Vos en Muller 1989:63). 

Kenmerkend van hierdie generasie is dat hulle in 'n baie groot mate 

produkte van wan-funksionerende gesinne is, en openbaar dikwels 'n 

gebrek aan basiese dissipline omdat hulle nie altyd gesag ken nie. 
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Die Generasie X'er is baie meer blootgestel en oorgelewer aan die media 

en sy invloed as vorige geslagte, en word oorval met allerlei 

inligting, opsies, waarhede en gelowe. 

Hulle is oorgestimuleer en afgestomp, hul luistervermoe en aandagspan 

is kort en is daarom verveeld en alles gewoond (De Vries 1994:153) 

'n Kenmerkende eienskap is oorgeprogrammeerdheid - hulle is moeg, 

gestres en te besig (Fields 1998:199). 

Hierdie is 'n geslag vol woede - die nalatenskap van die vorige geslag 

is besoedeling, armoede, misbruik van hulpbronne en stukkende 

verhoudinge. 

'n Generasie X'er lewe vir nou en wil die lewe geniet. Hy/sy het 'n 

obsessie met vermaak, ontspanning en genot (Vos 1995:197). Hulle is 

uitsigloos met min hoop vir die toekoms (Vos en Muller 1989:63). 

Daar is minder van 'n geslagspesifiekheid - veral wat kleredrag en 

juwele betref. 

Eenvoud, doen-goed, tasbare resultate en egte verhoudinge word na 

waarde geag. 

Hulle openbaar 'n diepe wantroue aan outoriteit, praat in plaas van 

aksie, simbolisme sonder substansie, sisterne en strukture. 

Hierdie generasie i~ deel van die elektroniese era - die boeke-era vir 

kennisoordrag en gesag is verby. 

Hulle het nie veel erg aan kerklike grense of verskille nie, rnaar srnag 

eerder na egte en lojale vriende. 

Die Generasie X'er dink nie-linieer, en vra veel eerder na egtheid, 

eerlikheid en opregtheid as na logika. 

Hutchcraft maak die volgende twaalf stellinge oor die Generasie X'ers, 

wat vir ons 'n goeie aanduiding gee van wie dit is met wie ons vandag 

te doen het (1998:1): 

1. Verhoudinge en vriendskappe 

belangrik as reg of verkeerd, 

is die belangrikste: 

goed of sleg 

veel meer 

2. Aanvaarding is krities: om te behoort en iemand te wees is vir 

hierdie geslag hoe prioriteit 

3. Pyn is die drywer: hulle is slagoffers van gebroke huise en 

stukkende verhoudinge met soveel seer wat hul keuses beinvloed 

4. Opgekropte woede: hierdie kinders word gou kwaad en leef met 

groot bitterheid en seer in hul harte 
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5. Die verharding van hul harte kom gouer: teen die tyd dat hulle 

in graad 2 is, dink hulle alreeds soos tieners 

6. Musiek is allesoorheersend: musiek is die grootste troos en 'n 

veilige hawe vir die tiener 

7. Waarheid is nie die belangrikste nie en relatief: hulle gee 

eenvoudig nie om of iets waar of reg is nie 

8. Daar is geen grense nie: daarom is daar nie 'n reg of verkeerd, 

goed of sleg nie 

9. Soeke na outoriteit: daar is 'n groot behoefte aan rigting en 

duideliker grense om binne te beweeg 

10. Nou is belangriker as die toekoms: vandag is belangrik - 'hoe kom 

ek deur vanaand?' 

11. Seks word van jou verwag: 

"wanneer" en "hoe" 

12. Diep geestelike behoeftes: 

bonatuurlike belewenisse. 

die vraag is nie "of" nie, maar 

hulle stel belang in spirituele en 

,,.. 
3.3 HOE LYK DIE LEEFWERELD VAN DIE HEDENDAAGSE 

TIENER? 

3.3.1 'n Post-moderne same1ewing 

Dat ons tans in 'n oorgangstydperk op pad na 'n nuwe era is, kan glad 

nie meer betwyfel word nie (Pieterse 1993: 15). Daar is vandag 'n 

duidelike veranderende wereldbeskouing, wat 'n nuwe tydvak in die 

geskiedenis van die mensdom inlei {Heitink 1993:49), en wat veel meer 

as bloot net 'n nuwe manier van dink vergestalt {Tittley 1997:3). 

Hierdie wereldbeeld sluit 'n fundamentele verandering in terme van 

waardes en geestelike bewustheid in {Roxburgh 1993:9). 'n Ommeswaai 

van een stel waardes na 'n ander, 'n totaal nuwe bewuswording van die 

lewe, met heeltemal nuwe konsepte as waarmee in die verlede gewerk is, 

ontwikkel tans (Meiring en Joubert 1992:27). "Die praktiese 

implikasies van die verskuiwing in wereldbeskouing onder verskillende 

kulturele groeperinge in SA word orals sigbaar" {Meiring en Joubert 

1992:24). 
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Die verskuiwing van die wereldbeeld bestaan basies uit twee aspekte: 

'n verwerping van waardes wat vir baie lank as basiese waarhede in die 

samelewing gefunksioneer het; 'n soeke na alternatiewe waardesisteme 

wat die samelewing kan transformeer (Kwok 1998:1 c). 

/ 

Alhoewel die kenrnerke van hierdie wereldbeeld nog ietwat vaag is (Kwok 

1998:1 d), en ons selfs nog nie eens 'n behoorlike naam daarvoor het 

nie - vandaar post-modernisme - kan ons dit beslis nie meer ignoreer 

nie (Pieterse 1993:15). Vos is egter van mening dat 'n geskikte term 

om hierdie wereldbeskouing van ons tyd te beskryf, miskien 

'modernisasie' kan wees (1995:193). In die modernisasie val die klem 

op anti-fundamentalisme, die relativering van die tradisie en dogma 

in die lig van veranderde historiese, taal en kultuur konsepte (Vos 

1995:194). 

Die tradisionele modernistiese lewensbeskouing het rondom die begin van 

die twintigste eeu vanwee die volgende f aktore begin kwyn, wat op sy 

beurt weer die geboorte van die post-modernisme tot gevolg gehad het 

(Tittley 1997:1): 

Einstein se teorie van relatiwiteit het die Verligtingswetenskap van 

Newton en sy tydgenote (soos die Aristoteliese logika en rede) omver 

gegooi. Einstein beweer dat daar geen objektiewe gesigspunt is nie -

alle standpunte is relatief tot tyd en ruimte, en in sekere 

omstandighede, kan subjektiewe ervaringe selfs die plek van objektiewe 

metinge inneem. Ruimte en tyd is dus relatief en nie absolute konsepte 

nie! 

Nietszche se aanvalle teen die Christendom in die laat negentiende eeu, 

asook sy verwerping van moraliteit bo die vrye wil, het ook tot die 

afbreek van die modernistiese wereldbeeld aanleiding gegee. Hy preek 

'n "evangelie" van verwerping van die storie van God (Nihilisme), 

waarin hy pleit vir 'n menseras wat moet leer om sonder sy gode en 

mitiese godsdienstige verhale klaar te kom (Kwok 1998:1 b). 

Darwin se teorie van evolusie het ook bygedra tot die die ontstaan van 

'n post-modernistiese denkpatroon deurdat die teorie van evolusie deur 

natuurlike seleksie, die Genesis narratief vervang het. 
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Stadig maar seker het hierdie invloede vanuit die wetenskaplike 

gemeenskap begin oorvloei na die kunste en media. Uiteindelik het dit 

meegebring dat die bestaande fundamentele raamwerk vir die wyse waarop 

ons oor kultuur dink en realiteit ervaar, begin verander het (Vos 

1995:193). 

Post-modernisme kan op die volgende vlakke onderskei word: 

Waar die sentrale punt in die modernisme die "verligting" was, is die 

kernpunt van die post-modernisme die "dekonstruksionisme" (Kwok 1998:1 

a). Kenmerke hiervan is onder andere dat daar geen objektiewe waarheid 

meer is nie, en geen objektiewe realiteit nie, maar slegs die 

realiteite binne ons eie bewuste. Opinie word net so belangrik as die 

feite (Tittley 1997:2). 

Daar is dus geen absolute waarheid of konsepte nie ! Waarheid is 

relatief. "You have your truth and I have mine" (Tittley 1997:2). "In 

physics today you can say anything you want" (Postmodernism conference 

1997:2). 

Kwok sien hierin die volgende implikasie: 

"If all truth is relative, we have no right to impose what we 

believe on others. We are in no position to say that others are 

wrong. Tolerance is the highest virtue in the postmodern world. 

No judgement ~hould be passed" (1998:1 e). 

Die werklikheid is in die post-modernisme veelduidig en meer

dimensioneel. Die samelewing is gedifferensieerd (Heitink 1993:45), 

en het talle dimensies waarvan el keen kan geldig wees ( Pieterse 

1993:16). Die krag van die samelewing en daarom ook die kerk le juis 

in sy diversiteit (Senter 1994:43). 

Subjektiewe ervaringe gaan logika en objektiewe feite vooraf - "Don't 

confuse me with the facts" (Tittley 1997:2). · Gevoelens en verhoudinge 

is belangriker as logika en rede. "Relationships are a draw" (Fields 

1998:195). Vir die tiener van vandag is betekenisvolle verhoudinge een 

van die grootste behoeftes. 
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"If there is no absolute and everything is perspectival, 

there is no point to argue with others on what is true or 

not. Let's stop all the so-called intellectual discussions 

and instead focus on our subjective feelings and spiritual 

welfare" (Kwok 1998:2 e). 

'n Verskuiwing weg van die rasionele na die gevoelsmatige, intulsie 

en verbeelding kan waargeneem word (Roxburgh 1993:112). Waarheid word 

nie alleen op die weg van die rasionele en wetenskap bereik nie (Kwok 

1998:1 e). Vir die modernisme was waarheid rasioneel, en dit kon 

beoordeel en verstaan word deur die menslike intellek (Vos 1995:193). 

Vir die post-modernisme is waarheid egter nie-rasioneel en selfs 

emosioneel en intul tief. Naas die rasionele is daar ook plek vir 

intulsie en belewing (Roxburgh 1993: 113) . Hierdie filosofie staan 

skepties teenoor die rol wat aan die rede toegeken word, en verbreed 

die kille rasionaliteit tot 'n ryke redelikheid waarin emosionaliteit, 

estetiek en retoriek 'n sentrale funksie verkry (Vos 1995:197). 

Post-modernisme laat ruimte vir die bestaan van realiteite wat die 

wetenckap :iie kan meet n:i_e; byvoorheeld die bonatuurlike, trans

rasionele, en die geestelike en ewige dimensies van die werklikheid. 

Hier word nie meer gevra: "Wat dink jy ?" nie, maar: "Hoe voel jy?". 

Hoe mense voel is belangriker as wat hulle dink (Postmodern Conference 

1997:3). 

Post-modernisme adem 'n gees van anti-fundamentalisme. Bloudrukke, 

strukture, patriargiee en hierargiee word verwerp. Gesag, status, 

orde en tradisie dra geen groot waarde nie (Borgman 1997:23). 

Die onvol tooidheid van die mens like denke word goed besef. Daar 

bestaan groot pessimisme oor die vermoens van die mens, omdat die 

moderne mens met sy rasionele denke en tegnologiese vooruitgang ook 

vernietiging en armoede gebring het. Die tegnologie en wetenskap was 

nie net meer 'n seen nie maar het ook 'n vloek geword (Vos 1995:194). 

Kenmerkend van die nuwe wereldbeeld is 'n skeptisisme ten opsigte van 

die sentrale plek wat aan die rede en die menslike subjek as 'n 

rasionele wese toegeken word (Vos 1995:193). 

-28-



Groter waarde word aan gemeenskap geheg, waar die modernisme meer klem 

op die individu geplaas het (Roxburgh 1993:94). Modernisme het kennis 

opgebreek en gekompartementaliseer terwyl dit die individu en sy of 

haar vermoens verheerlik het. Post-modernisme poog daarenteen om 

hierdie kennis weer te verenig en gemeenskap asook holisme te 

beklemtoon. Daar bestaan dan 'n groeiende behoefte aan "wholeness", 

in reaksie op die modernisme. 

'n Swaar klem word op geestelike belewenis geplaas - 'n soeke na, en 

hernieude belangstelling in, die bonatuurlike is hiervan 'n teken 

(Roxburgh 1993:114). Selfs die bestaan en aard van God is relatief -

"You have your god and I have mine" (Tittley 1997:2). Deel hiervan is 

die verwerping van die gedagte dat slegs dit wat ons kan sien, voel, 

proe en hoor werklik is en die res bloot 'n illusie. 

Die post-modernistiese wereld kan ook as post-Christelik beskryf word. 

"In general it means that our culture and it's media are less 

influenced by Christian and modern ideals or principles than ever 

before" (Borgman 1997:22). Ander instellinge in die samelewing 

ontwortel hul al hoe meer aan die invloed van die kerk (De Villiers 

1995:2). Met modernisme het dit in godsdiens gegaan om wat die 

waarheid is. Vandag is godsdiens eerder 'n persoonlike voorkeur - 'n 

keuse (Kwok 1998:1 e). Ons glo waarvan ons hou. 

Wie met die tiener en sy leefwereld erns wil maak, sal moet kennis dra 

van die post-modernisme, omdat die tiener van vandag opgroei in 'n 

wereld wat sterk deur hierdie denke bel.nvloed word. "A general 

understanding of post modernism is important for youth ministers 

because young people are strongly influenced by it's styles and ideas 

or are strongly reacting against it" (Borgman 1997:23). 

3.3.2 Ta11e subku1ture 

Binne die tienerkultuur, wat as subkultuur wereldwyd aan die groei is 

en 'n duidelike teken van die gedif f erensieerdheid van die samelewing 

is, bestaan daar ook talle subkulture (Senter 1994:40). "The general 

subculture of youth (distinct from a dominant adult society) may be 
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further divided among it's own ethnic, geographical and class 

groupings or special subcultures" (Borgman 1997:72). Om vandag bloot 

van "die tiener" te praat, is oorvereenvoudig. "Popular music not only 

is a key to understanding the youth culture, but also identifies 

specific groups within that culture. Different types of music are the 

adhesive of various subcultures" (Borgman 1997:182). 

Sulke subgroepe kan in kleredrag, gedrag, taalgebruik, musiek en 

belangstellings onderskei word. Borgman onderskei "Contracultures", wat 

die hedendaagse waardes bevraagteken en selfs opponeer, en 

''Countercultures", wat alternatiewe waardestelsels wil vestig 

(1997:72). Soos die familie- en skoolsisteem in effektiwiteit afneem, 

het hierdie groepsisteme al hoe meer 'n invloed in tieners se lewens. 

Alhoewel ons reeds na 'n klompie algemene kenmerke van adolessensie 

gekyk het, moet daar hier onmiddelik bygevoeg word dat die 

tienerkultuur vandag baie divers is! (Vos en Muller 1989:64). 

Die ou onderskeid van "Inners", die kerngroep van leiers en sosiaal 

hoes, die "Outers", wat die meerderheid van die skoolpopulasie 

uitmaak, en die "Gangsters", die klein "uit" groepies, het meer 

kompleks geword as ooit tevore (Youthworker 1994:39). 

Hierdie verskynsel kan veral duidelik gesien word in die verskillende 

musiekkulture onder tieners. 'Rap' musiek byvoorbeeld, ontstaan 

oorspronklik in die "hip-hop" kultuur van die 'Bronx'; 'reggae' kom 

weer uit 'n spesifieke groep in Jamaica; die verskeie vorme van 'heavy 

metal' soos byvoorbeeld 'industrial', 'gothic' of 'death', vind sy 

ontstaan in die werkersklas; 'straight-edge heavy metal' is deel van 

die 'punk' kultuur; 'alternative' musiek word gevind onder denkende 

jeug; 'rave', 'house', en 'dance' musiek wat veral in die 

negentigerjare posgevat het, trek weer die tipiese 'ravers' (Borgman 

1997: 182) . 

Die implikasies wat dit vir jeugbediening inhou, is duiselingswekkend! 

Verby is die dae van enkele suksesmodelle wat op die groot gros tieners 
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gefokus was (Senter 1994:39). Senter praat eerder van die fasilitering 

van "entrepreneurial ministries", waarbinne elke subkultuur op 'n 

unieke maar inkarnasionele wyse bedien sal moet word {1994:43). 

As dit waar is van jeugbediening in die algemeen, hou dit ook 

verreikende gevolge in vir die bediening van kerkmusiek aan tieners! 

3.3.3 Musiek as 1eefwyse 

Om te poog om die tiener sonder sy of haar musiek voor te stel, is byna 

onmoontlik. Hart som dit so op: 

"Trying to imagine students in contemporary youth culture without 

the sounds, sights and styles of their music, is an almost 

impossible task. They listen to their music, they talk about it, 

they study it. It often shapes their appearance, their attitudes, 

even their identities." (Dunn en Senter 1997:456). 

Die adolessent bestudeer sy of haar musiek ! Hulle ken die fynste 

detail van hul gunsteling groepe se albums asook persoonlike lewens. 

Hulle leef letterlik saam met hul musiek! 

Musiek is daarom ook die tiener se stem. Hulle luister na iemand wat 

hul gevoelens en emosies uitsing (Hutchcraft 1998:3). Tieners 

identifiseer met en verstaan musiek as 'n uitdrukking van liefde, meer 

as wat hulle die gesproke woord as 'n uitdrukking van liefde ervaar 

(Youthworker 1997: 37). "It seems to many young people that no one 

hears, no one cares, except the stereo and his or her favourite 

group" (Borgman 1997: 181). "Sometimes only their music seems to 

understand and appreciate the sufferring and angst they feel" (Borgmann 

1997:28). 

Musiek is vir hierdie redes oral saam met hulle, en is deel van alles 

wat hulle doen. Gedurende die laaste klompie jare het dit dan ook 

f isies moontlik geword om musiek op enige plek en enige tyd te luister 

(Orr 1991:34). 
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Omdat musiek onlosmaaklik deel van die tiener se lewe is, hou dit ook 

in dat hedendaagse geestelike musiek vir gelowige adolessente nie net 

meer tot eredienste alleen beperk is nie (Kirgiss 1997:22}. Jongmense 

sing dit tydig en ontydig - oral! Die tyd van "kerkmusiek" wat slegs 

in die erediens gebruik word en daarom sy eie unieke styl het, is 

verby. Tieners soek kerkmusiek wat deel van hul alledaagse lewe kan 

word, en wat hulle sender ongemak en wereldvreemdheid kan sing, 

terwyl dit die brandpunte van hul lewens aanraak en in hul behoeftes 

vervul. 

Musiek is daarom die beste kontak met tieners. "It's a vital lifeline 

connection to the kids: an immediate communication tool, a hard

hitting method of illustrating spiritual truths" (Kirgiss 1997:21). 

Borgman brei hierop uit: "Through their music we not only enter the 

hearts of young people, but can also be introduced into their culture. 

Popular music is the tribal music of the youth culture" (1997:181}. 

Tog is daar steeds volwassenes wat die impak van musiek op die tiener 

onderskat, en dit selfs wil ignoreer of veroordeel (Borgman 1997:181}. 

Hieroor se Hart: 

"Youth workers can not afford to choose any such tactics. Many 

students identify with their music so closely that ignoring and 

condemning the music is tantamount to ignoring and condemning the 

students themselves" (Dunn en Senter 1997 :456). 

"Attack it, or even focus on the evident negative features of the 

music, and you will be identified as a 'tribal enemy'" (Borgman 

1997:181). 

Hutchcraft stem saam dat om 'n tiener se musiek aan te val, is om die 

tiener self aan te val (1998:3}. "Such action exacerbate the problems 

and belatedly imposing musical censorship, will only make matters 

worse" (Mackenzie 1986:220). 
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Ons taak in die samelewing, meen Hart, is nie om die jeugkultuur te 

veroordeel of daarvan weg te vlug nie, maar om so deur God se Woord 

en Gees verander te word dat dit die wyse waarop ons daaroor dink en 

daarteenoor optree, transformeer (Dunn en Senter 1997:469). 

3.3.4 'n Wye b1ootste11ing 

'n Ander dimensie wat aandag moet verdien, is die feit dat die tiener 

van vandag blootgestel word aan 'n wye verskeidenheid van musiekstyle. 

Ook binne die jeuggroep van 'n bepaalde gemeente is daar 'n wye 

verskeidenheid van musieksmake aanwesig, juis vanwee hierdie wye 

blootstelling (Dunn en Senter 1997:470). Dit impliseer dat die tiener 

die heel beste op musiekterrein gewoond is en nie deur swak kwaliteit 

van enige aard aangespreek word nie. 

Ons dillemma is: die blootstelling aan die klassieke Geneefse 

musiekstyle is gewoonlik slegs beperk tot die kerklike terrein - dit 

wil se die erediens en miskien jeugbyeenkomste. Die kans is daarom 

baie goed dat die hedendaagse tiener se oor glad nie op hierdie musiek 

ingestel sal ~·!ees nie ! Kerl<musici mag dalk meen hul musiek is 

hoogstaande, maar die jongmense nie noodwendig nie, omdat hulle 

totaal ander maatstawwe volg! (Dunn en Senter 1997:465}. 

Sal ons dit kan verander? Sal ons vir die tiener van vandag 'n liefde 

daarvoor kan aankweek? Ongelukkig word die gaping tussen die tiener 

en tradisionele kerkmusiek by die dag net al hoe groter. Ten spyte van 

soveel opregte pogings in gemeentes om j ongmense aan tradisionele 

kerkmusiek bloot te stel, is daar steeds 'n groeiende antagonisme by 

groot groepe te bespeur (Wilkerson 1979:45). Natuurlik le die probleem 

nie eens altyd by die liedere of style self nie, maar by die wyse 

waarop dit geYnterpreteer, voorgeskryf en begelei word. 

Tog is dit belangrik om te onthou, aldus Hart, dat hierdie 

blootstelling aan 'n wye verskeidenheid van musiekstyle, nie beteken 

dat die tiener noodwendig van alle musiek hou nie. Hulle groepeer 

hulself volgens hul smake van musiek (Dunn en Senter 1997:457}. Dit 

maak die uitdaging vir hedendaagse kerkmusiek net soveel groter. 
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3.3.5 'n Ander lewenstyl 

"Youth seem to have a hard time with the average worship service. If 

there is a universal stereotype about students at church, it is that 

they think the whole thing is boring." (Dunn en Senter 1997:471). 

"When the singing is lifeless, the prayers ritualistic, the 

preaching uninteresting or unchallenging, and the people enduring 

it all instead of enjoying it, can we blame our children for 

losing interest in church?" (Wilkerson 1979:45). 

Dit is selfs baie moeilik om hulle aan die sing te kry in 'n erediens 

of jeuggroepopset. "They do not sing with the radio - unless they are 

alone - so they are not going to sing out loud with you", meen Hart 

{Dunn en Senter 1997:471). Om hardop te sing kan hulle ongemaklik en 

selfbewus laat voel, veral in 'n kleiner groep. 

Van die grootste redes vir hierdie verskynsel van antagonisme by 

tieners teenoor kerkmusiek, is die volgende: 

3.3.5.1 'n Ander ervaring van musiek 

Die hedendaagse tiener beleef sy of haar musiek op 'n toenemend ander 

wyse as vorige generasies. Hart verduidelik hierdie stelling: "In the 

days of transistor radios, three or four channels of television, and 

concerts that came to town once a year, kids had to really concentrate 

to find the music they loved" (Dunn en Senter 1997:471). Vandag is 

musiek vier en twintig uur oral beskikbaar! En dit is letterlik oral: 

radio, televisie, winkelsentrums, eetplekke, sportstadions, openbare 

toilette, gimnasiums en noem maar op! Musiek is eenvoudig deel van al 

hul ander aktiwiteite. Dit het agtergrondmusiek geword vir werk, 

speel, studeer en ontspan. By die skool, huis, in die motor, by 

byeenkomste - eenvoudig oral. 

Op 'n manier het die tiener van vandag uiteindelik "musiekvoos" geword. 

"Students immediate impulse is, therefore, to talk to their neigbour 

as soon as music starts to play" (Dunn en Senter 1997:471). "We not 
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only cease to listen, we cease to hear. We become musically comatosen 

(Johansson 1984:49). Die enigste teenvoeter hiervoor, is nie rnusikale 

uitvoerings nie, rnaar aktiewe deelnarne op 'n rnanier wat die tiener 

weer sal aanspreek! 

3.3.5.2 'n Ander behoefte 

Hedendaagse tieners openbaar die behoefte aan 'n punt van vergelyking -

iets waarrnee hulle kan assosieer en as hulle eie kan identifiseer (Dunn 

en Senter 1997:471). Baie ouer rnense in die kerk het dit reeds. Hulle 

het 'n bepaalde verhouding met God asook 'n spesifieke konnotasie met 

'n erediens binne 'n besondere spiritualiteit, wat vir hulle bekend 

en betroubaar is, en waarin hulle kan tuisvoel. Familiariteit met 

kerkmusiek en die orde en elernente van die erediens, herhaaldelike 

positiewe aanbiddingservaringe, rnooi herinneringe en emosionele 

verbintenisse is uiteindelik alles aangeleerde ervaringe. 

Die meeste tieners het dit nog nooit vir hulself beleef nie. "Many 

young people have sought for a meaningful religious experience. At the 

very time they needed some answers to lif2 's problems, 

nonen (Wilkerson 1979:45). 

they f0w1d 

Die rnusiek in die erediens is gewoonlik vreernd en die woorde antiek en 

arga1es. Niks hiervan word beskryf in die taal van hul alledaagse 

leefwereld nie. "The result is repeated Sunday after Sunday in 

churches everywhere: students sit around listless and bored waiting for 

something to relate to.n (Dunn en Senter 1997:472). 

Tieners het ook die behoefte aan spesiale oomblikke van aanbidding wat 

direk verband hou met hul eie dag-tot-dag realiteite. Oomblikke waarvan 

hulle kan getuig: "Ek kon werklik 'n ontrnoeting met die Here ervaar." 

"Though some adults may say that it is impossible to enjoy the 

pounding, incessant beat of Rock, it still is very popularn (Mackenzie 

1986:220). 
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3.3.5.3 'n Ander uit1aatk1ep 

Nou ontstaan die vraag natuurlik: het tieners dan geen behoefte 

daaraan om God te loof en te besing nie? Hierop antwoord Hart: "Just 

because kids are not responding at church, does not mean they are not 

responding." (Dunn en Senter 1997:473). 

Wie werklik wil ervaar hoe tieners die aanbidding van hul 'musiekgod' 

uitleef, moet maar net 'n "Rock" konsert of "Rave" bywoon! Selfs die 

VCSV Gospelfeeste gee ons 'n goeie idee van die reaksie van tieners op 

kontemporere geestelike musiek. "The urge to worship is definitely 

present", oordeel Hart (Dunn en Senter 1997:473). Maar dit word nie 

noodwendig tans in 'n tradisionele kerkopset of erediens bevredig nie. 

3.4 DIE KLOOF TUSSEN KERKMUSIEK EN 

MUSIEKKULTUUR VAN DIE MODERNE TIENER 

DIE 

Uiteindelik kan ons nie anders as om te vra hoe lewenseie aan die mens 

van vandag, die huidige kerkmusiek is nie. Is dit werklik deel van 

die hedendaagse mens en veral die tiener se leefwereld bui te die 

erediens? Kan die adolessent van vandag daarrnee assosieer? Wie 

redeneer dat die erediens in vorrn en styl 'n ander karakter rnoet he as 

die leefwereld waarin die erediensganger horn of haar bevind, hou glad 

nie rekening met die konteks van die mens en die invloed daarvan op sy 

of haar godsdiensbelewing nie. 

Wanneer die erediens of kerkmusiek vreemd geword het, sal dit nooit 

die mens op wie dit gerig is, aanspreek nie. Musiek is vir die 

hedendaagse tiener rneer as net 'n ritrne of rnelodie - dit is die taal 

van hierdie generasie ! (Hutchcraft 1998: 2). Wanneer 'n sendeling 

geroep word tot sending, is die eerste ding om te doen tog om die 

betrokke taal aan te leer. Wat anders word van jeugbediening vandag 

verwag as om binne die taal van die tiener die boodskap tuis te bring?! 

Hutchcraft pleit dringend: "Put the message in the language of the 

people you are trying to reach." (1998:2). 
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Outentisiteit in aanbidding le uiteindelik nie net in een musiekstyl 

nie - "no matter how hallowed by the great masters of the musical past" 

(Orr 1991:36). Relevansie beteken egter ook nie om bloot die 

hedendaagse style aan te neem en alle tradisionele style weg te gooi 

nie! Dan sal ons maar weer in dieselfde situasie beland waar die 

kerkmusiek mettertyd stereotiep en dood raak, en die verkeerde waarde 

daaraan geheg word. 

En tog, se Orr: 

"Let's face it; many, if not most of our congregations, cannot 

worship with much of the great sacred art music simply because it 

no longer is relevant to their musical lifes - it has become a 

foreign tongue; and no matter how beautiful and elegant that 

tongue may have been at one time, for many it has become a dead 

language" (1991:36). 

Vanwee die verskynsel van post-modernisme, het ons vandag met 'n nuwe 

geslag j ongmens in die kerk te doen wat anders oor kerkmusiek, die 

erediens en aanbidding dink. "In today's society the generation gap is 

becoming wider" (Mackenzie 198 6: 219) . "Certainly we have been 

teenagers, but we have never had to face the kind of world that they 

face" (De Vries 1994: 95) . 

Clark bekom die volgende insiggewende antwoorde op die vraag: "Which 

of the following statements comes the closest to your view of the kind 

of music to be used in worship?" (1994:31): 47% van die respondente 

voel enige musiek is gepas solank die gemeente dit tot eer van God kan 

aanwend; 24% voel dat omdat musiek 'n lofoffer aan God is, slegs die 

beste goed genoeg is. 

Wat hier van belang is, is die ouderdomgroeperinge rondom die 

antwoorde! Van die 186 persone wat die tweede opsie gekies het, was 

slegs 25% onder die ouderdom van 51 jaar. Van die 372 persone wat die 

eerste opsie uitgeoefen het, was byna 60% ender die ouderdom van 51 

jaar. 

-37-



Mense ouer as die mediaan, het onder andere 

eredienste en die gebruik van Nagmaal aangedui, 

ook die bywoon van 

toe hulle gevra is 

wanneer hulle die naaste aan God voel. Daardie mense jonger as die 

mediaan, het op hierdie vraag gereageer deur diens aan hulpbehoewendes, 

kleingroepe en gebedsgroepe asook stap langs die see aan te dui! Die 

jonger mense het op die vraag na hul geestelike uitlewing, veel meer 

aangetoon dat hulle in klein groepe Bybelstudie hou en hul geloof met 

ander deel, as die ouer groep. 

Alhoewel 'n mens nie sommer summier hieruit kan aflei dat jonger mense 

minder in formele aanbidding belangstel nie, dui dit minstens aan dat 

hulle 'n veel breer geestelike belewing en betrokkenheid ervaar (Clark 

1994: 33) . 

Een ding is egter duidelik: die lidmate in ons gemeentes is aan die 

verander. "In the Philippines, Australia, Kenya, South Africa, Great 

Britain, Russia, Canada, United States and elsewhere, rapid changes 

are taking place among young people and in the popular (pop) culture" 

(B0r(]JT'ann 1997:2). 

Vandag moet ons oop wees vir alle musiekstyle en -soorte wat beskikbaar 

en gepas is om die mens van vandag te help om tot eer van God te sing. 

"Ons leef tog nie meer in die sestiende eeu nie", verklaar Konig tereg 

(1998:71). 

3.5 DIE GEESTELIKE BEHOEFTES VAN DIE TIENER 

Na aanleiding van die invloed van post-modernisme op die hedendaagse 

tieners, kan daar nou ook 'n paar duidelike behoeftes op geestelike 

gebied onderskei word: 

Vir die hedendaagse tiener is 'n praktiese en f isiese geloof sbelewing 

noodsaaklik. 'n Sterk soeke na konkrete antwoorde op alledaagse vrae 

kenmerk die tiener se lewe. 

Emosionele belewenis en persoonlike ervaring van God speel 'n al hoe 

groter rol, terwyl ervaring van persoonlike sinvolheid en betekenis van 

die grootste belang is. 
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Om te behoort in die kerk - 'n geestelik tuiste met ruimte vir 

persoonlike uitlewing - weeg baie swaar. 

Geloofsekerheid, geestelike troos en vastigheid word dringend gevra, 

terwyl die belewenis van hoop en vreugde al hoe meer 'n belangrike 

behoefte word. 

Wie met kerkmusiek vir tieners wil besig wees, moet van hierdie en 

ander geestelike behoeftes intens bewus wees. Kerkliedere wat tieners 

wil aanspreek, sal tematies hierby moet aansluit, en met relevante 

temas soos hierdie moet begin spog. Lofliedere aan God, opsigself, 

sonder om hierdie konkrete behoeftes van die adolessent raak te sien, 

sal maar sukkel om aan te spreek en tuis te kom. 

3.6 SAMEVATTJ:NG 

Die vraag wat Hart voel ons ui teindelik moet vra, is: "What can be 

learned from the world of Rock without compromising the gospel?" (Dunn 

en Senter 1997:473). 'n Tweede vraag verdien ook aandag: as daar 'n 

inherente aanbiddingsimpuls in die wese van die tiener bestaan, hoe kan 

ons daardie energie positief omkeer sodat dit uiteindelik op God fokus? 

Met hierdie vrae in die agterkop, het ons nou uiteindelik by 'n nuwe 

def inisie van kerkmusiek gekom. 
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HOOFSTUK VIER 

'N HERDEFINIERING VAN KERKMUSIEK 

4.1 WAAROM 'N HERDEFINIERING? 

4.1.1 Die di1emrna van kerkmusiek vandag 

4.1.1.1 Kerkmusiek in 'n veranderde situasie 

Van der Colf som die krisis waarin kerkmusiek vandag verkeer, raak op 

in 'n onderhoud met die Kerkbode van 6 Februarie 1998: 

"Die Afrikaanse Psalms in die bundels kom ui t 'n tyd toe die manne 

nogmanel en strikdas gedra het en half Nederlands gebid het. Die 

Gesange kom uit die tyd toe die meisies ewe deftig hoed opgesit 

lu::t -- toe het di t gepas. Deesdae word daardie tyd se taal as 

oudtyds ervaar. In ons ingewikkelde tye soek mense direktheid.n 

Terwyl die samelewing radikaal verander het, het die kerk maar 

voortgegaan asof niks gebeur het nie (Orr 1991: 24). Na 1950 het 

geskeide pare viervoudig verdubbel, terwyl saamwoonpaartjies tienvoudig 

toegeneern het! Kinders wat by 'n stiefouer woon, het tussen 1970 en 

1985 drie maal meer geword, terwyl tradisionele huisgesinne met twee 

ouers en ten minste een kind ender 18 jaar drasties afgeneem het. 

Daarmeesaam het seksueel permissiewe lewenstyle soos voorhuwelikse 

seks, homoseksualiteit, asook aborsies en dwelmgebruik al hoe meer 

aanvaarbaar geword (Orr 1991:23). 'n Hurnanistiese uitkyk op die lewe 

het die botoon begin voer. 

"We are experiencing the highest rates of child abuse, spouse 

abuse, desertion, neglect, and sedativism ever within the family. 

There has been a steady ten-year increase of adolescent suicide; 

the highest rates of alcoholism and drug dependency ever seen; the 
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highest rate of teenage pregnancy (despite the increase in sex 

education and the easy availability of contraceptives), and the 

highest rate of violent crime for juveniles. It is clear we have 

suffered significant disintegration in the family during the last 

two decades" (Van Pelt 1997:83). 

"In the past few years more and more parents have been hurt, 

baffled or angered to discover their high school and college age 

children have no interest in or respect for the religion in which 

they were reared. Things have certainly changed" (Wilkerson 

1979: 43). 

Terwyl hierdie krisisse verdiep het, het die kerk 'n al hoe kleiner 

rol in die samelewing begin speel, maar steeds met die tradisionele 

vorme van bedieninge voortgegaan, en dit net al hoe beter probeer 

doen. Waar mense begin het om kritiese vrae oor die aktualiteit van 

kerkprogramme, kerkmusiekstyle, taalgebruik, en aanbiddingstradisies 

te vra, het kerk- en musiekleiers bloot teruggeval op die filosofiese 

argument van artistieke uitmuntendheid - dat God ons immers geroep het 

om net die beste vir Hom te gee! In die afgelope veertig jaar het die 

kerk dan ook die hoogtepunt in artistieke en estetiese kerkmusiek 

beleef. 

Dieselfde kan egter nie van gemeentegroei gese word nie. In die soeke 

na net die beste musiek vir die kerk, het gemeentes begin om lidmate 

te verloor. Alhoewel die motiewe suiwer was, het die kerk steeds 

voortgegaan om dieself de liedere oor en oor te sing terwyl gemeentes 

en lidmate met hul behoeftes onder ons neuse verander het ! (Orr 

1991:25). Iewers langs die pad het die kerk in sy strewe na musikale 

uitmuntendheid die fokus van sang deur die gemeente na sang vir die 

gemeente, van die gemeente tot aanbidding begelei na optree voor die 

gemeente, laat verskuif. 

Hierdie voortbeur teen verandering het voortgeduur selfs terwyl die 

kerkmusiek van die verlede self ook maar sy inherente probleme gehad 

het, wat die gaping net verder vergroot het. "Ons besef nie hoe 
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vasgevang ons sit in vormlike verstandsgodsdiens nie. Al te veel 

Gesange is beredenerings in plaas van gebede, beskrywings van God in 

plaas van lof, preek in plaas van lied." (Van der Colf 1998:7). 

Die probleem met die Psalms, meen van der Colf, le selfs nog dieper: 

dit is tans hoogmode - ook in die nuwe Psalmberymings - om die Psalms 

as afgeronde letterkundige eenhede te sien wat net so in sy Ou 

Testamentiese gewaad berym moet word. Hoe die Psalms egter in Christus 

vervul is, 

oordeel, 

hoe ons oor die Ou Testamentiese teologie daaragter moet 

en hoe dit betrekking het op ons eie unieke omstandighede 

hier en nou, word nie genoegsaam in berekening gebring nie. Hoe sing 

'n Christelike gemeente 'n vloekpsalm?! Hoe kan 'n hedendaagse Nuwe 

Testamentiese gemeente 'n onbekende Joodse koning van toentertyd 

besing?! (Van der Colf 1998:7). 

Kan ons dan nog enigsins verwag dat ons tieners en kinders enige seen 

en sin uit die sing van sulke liedere moet put? 

4.1.1.2 Kerkmusiek in 'n post-kerkku1tuur 

Vandag speel die kerk 'n totaal ander rol as in die verlede (Meiring 

en Joubert 1992: 26). Dit dien 'n nuwe "kerkgemeenskap", · 'n kerk wat 

nie meer in 'n nuwe Suid-Afrikaanse konteks in die sentrum van die 

samelewing staan nie. In die praktyk beteken dit dat die kerk sy fokus 

sal moet verander van institusionele onderhouding na 

gemeenskapsuitreik. Die kerk funksioneer nou - meer as ooit - in 'n 

sendingveld! Hier gaan dit nie meer oor die kerk as instituut nie, 

maar oor mense - die eintlike kerk! "Most important, the church can 

work on serving people, not programs, and building care groups, not 

new fellowship halls" {Orr 1991:25). Vir die kerk moet die fokus altyd 

op mense le, en nie op byvoorbeeld musiek of aanbiddingstyle nie. 

Die veranderde status van die kerk herdefinieer selfs die rol van 

musiek. Nie meer kom mense kerk toe net omdat hulle moet of omdat dit 

die regte ding is om te doen nie. Mense kom kerk toe op soek na 

betekenis en sin, waarde en vervulling. Veral tieners woon glad nie 

meer tradisionele eredienste by soos ons dit graag sou wou sien nie. 
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En al probeer ons hoeveel keer om mense te oortuig dat eie behoeftes 

nie die rede vir die erediens is nie, maar wel om God te verheerlik, 

het dit net nie meer die gewensde effek nie, omdat ons nie noodwendig 

met modellidmate wat in 'n lewende verhouding met Christus staan, te 

doen het nie! 

In die post-kerkkultuur vra mense na betekenis, en na die sinvolle 

aanspreek van hul behoeftes (Orr 1991:27). "Theology brings an 

appreciation of God's story as it intersects our story and make sense 

of my story" (Borgmann 1997:xviii). 

4.1.1.3 Kerkmusiek in 'n sti1istiese "ba11ingskap" 

Veertig jaar gelede was dinge heelwat eenvoudiger, omdat daar soveel 

minder keuses en opsies as vandag was. Vandag is daar soveel 

verskillende tipes musiek beskikbaar dat die keuse vir kerkmusiek al 

hoe moeiliker raak {Orr 1991: 32) . Di t maak nie saak watter soort 

liedere gekies word nie, daar sal altyd maar nog steeds mense wees wat 

daaroor ongelukkig voel of nie daardeur aangespreek word nie! 

Die probleem word verder vererger deur die wye verskeidenheid van 

musiekstyle wat vandag bestaan. Met soveel soorte, word dit al hoe 

meer kompleks om musiek te vind wat die middeweg kan volg en wye 

bevrediging meebring. Die vraag is natuurlik of dit nog die bedoeling 

met kerkmusiek moet wees? 

Ons het hier met 'n redelik resente probleem te doen. Gedurende die 

grootste deel van die Christelike era, het die kerk slegs een 

aanvaarbare musiekstyl in 'n bepaalde era geken. Om die waarheid te 

se, voeg Orr by, was dit nie voor die middel van die negentiende eeu 

dat kerkmusici 'n ware stilistiese keuse kon uitoefen nie (1991:32). 

Selfs toe het die gemiddelde gemeente nog onaangeraak deur die 

groeiende belangstelling en ontwikkeling in musiek, voortgegaan. 

Hierdie verandering het meer as vyftig jaar geneem voordat dit 'n bree 

impak op die algemene Protestantse aanbidding gehad het. Tot so 
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onlangs as die vyftigerjare, het die gewone kerkmusiekleier maar slegs 

twee stilistiese keuses gehad. In die sestiende eeuse musiek was daar 

nog 'n stilistiese eenheid tussen die verskillende genres wat bestaan 

het. "There was little difference between the features of a melody 

originally associated with a secular text and one written particularly 

for a sacred text" (Johansson 1984:50). 

Intussen het daar egter 'n diep kloof ontstaan, grotendeels vanwee 

kerkmusiek se gebrek aan groei oor die afgelope paar eeue. Die 

vloedgolf van musiekstyle, was vir baie kerkmusiekleiers wat nog in 

die vyftiger en sestigerjare opgegroei het, ontstellend - veral as 

gevolg van die appel wat dit op kerkmusiek gemaak het. Hul 

konserwatiewe musiekopleiding met sy modernistiese invloed, het dit net 

nog moeiliker gemaak om aan te pas by die veranderende musiekwereld 

rondom hulle (Orr 1991:34). 

Vir 'n bepaalde tyd was dit moontlik om die vloedgolf te stuit deur van 

die nuwere style vir gebruik in die kerk te probeer aanpas, maar 

uiteindelik het die wal meegegee. Die style van populere musiek het 

in lidmate se smaak begin val, en hul belangstelling in die 

tradisionele kerkmusiek het begin taan. Orr is van mening dat hierdie 

belangstelling dalk nooit eens so diep en sterk was soos baie 

kerkmusici geglo het nie - dalk het mense hulle net nooit so daaroor 

uitgespreek nie (1991:34). Hoe dit ookal sy, teen die tagtigerjare het 

dinge reeds radikaal verander. 

Johansson voel sterk daaroor dat ons nie nou weer in die tipiese of /of 

debat tussen nuwe en ou style van kerkmusiek moet verval nie. 

"Exclusive commitment to a liturgical-musical past imprisons the church 

in it's past history" (1984:14). 

Enige kerkmusiek moet uiteindelik die balans en integrasie van die 

totale spektrum van menslike kreatiwiteit meebring (Johansson 1984:14). 

Dit beteken dat alle musiekstyle van vandag met erns deur kerkmusici 

bejeen moet word. 
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4.1.2 Die invloed van die modernistiese were1dbee1d 

4.1.2.1 Modernisme se invloed op kerkwees 

Modernisme se invloed op die kerk en selfs tradisionele kerkmusiek, 

kan ook nie meer langer gel.gnoreer word nie. Die modernistiese 

wereldbeeld vind sy wortels in die geniale vermoens van geleerdes soos 

Bacon, Descartes, Newton, Galileo en Kopernikus wat die westerse 

wereld getransformeer het, en wie se ontdekkings die mens se verstaan 

van sy wereld radikaal verander het {Roxburgh 1993:51). 

Die modernistiese era het tot stand gekom gedurende die kwyning van die 

middeleeue en met die geboorte van die 'Renaissance' {Tittley 1997:1). 

In hierdie periode van die geskiedenis is die mens deur die wetenskap 

vrygemaak van bygelowe, mites en irrasionele denke. Tydens hierdie 

era, wat ook as die Verligting of Aufklarung 'n Europese 

intellektuele beweging van die sewentiende en agtiende eeu wat die 

menslike rede en waardes hoog aanslaan - bekend staan, het kennis dit 

geword wat 'n mens deur middel van sisl.E:iL1atie.::;e, empiriese en 

rasionele denke kon vaspen {Vos 1995:193). 

Daar het 'n skeiding tussen feite en waardes gekom, en die mens is in 

die tyd van die modernisme van sy basiese vlakke van bestaan en ook die 

natuurlike orde vervreem. Godsdiens en ervaring is grootliks vervang 

met tegniek, metodiek en wetenskaplike prosesse. Die innerlike is van 

die uiterlike geskei, terwyl die rasionele denke die maatstaf geword 

het waarvolgens alles beoordeel is. Rasionele denke het die enigste 

wyse van ken geword {Vos 1995:194). 

Ook in die kerk en ontwikkeling van die teologie het die intellek 

voorop begin staan, terwyl gevoel en emosie as swak en selfs sondig 

beskou is {Kwok 1998: 1). "Gereformeerd" is in lyn gebring met die 

oorheersing van die rasionele. Augustinus se credo: "Ek glo sodat ek 

verstaan" het in die tyd van die Verligting verword tot die credo: "Ek 

verstaan sodat ek kan glo". Wat in talle opsigte as 'Gereformeerd' 

beoordeel is, was dikwels eerder modernisties van aard! 
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Die enigste wyse waarop teoloe die aanslae van die wetenskap op die 

Christelike geloof kon afweer, was om die wetenskapswereld van die 

geloofswereld te skei. So het byvoorbeeld die leer van die kerk dat 

God die Skepper van die kosmos is, 

persoonlike keuse (Roxburgh 1993:51). 

die Christelike leer beskerm kon 

wetenskap! 

ontaard in 'n blote saak van 

Op hierdie wyse, is geglo, sou 

word teen die kritiek van die 

Daar het ook 'n skeiding tussen feite en waardes gekom. Feite is as 

'n openbare saak beskou, terwyl waardes as privaat gesien is omdat dit 

op die vlak van persoonlike keuse le. Feite is dus 6f reg 6f verkeerd, 

waardes n6g reg n6g verkeerd. 

Ongelukkig het die westerse Christendom op hierdie wyse deel geword van 

die wereldbeeld van die 'Aufklarung' . Die hartseer gevolg hiervan was 

dat die Christelike leer in 'n duidelike dualisme ontaard het (Roxburgh 

1993:53). Al hoe meer het die klem begin val op die persoonlike 

verhouding tussen God en mens, waar alleen op die innerlike gefokus 

is. Modernisme het die individu beskou as iemand wie se identiteit 

eerder in horn- of haarself le, eerder as in die groter gemeenskap. 

Ook redding is 

kerkbyeenkomste, 

verstaan 

samekomste 

as 

van 

die indi vi du se 

individue geword 

saak, terwyl 

het (Roxburgh 

1993: 55) . "Christians may be content to compartmentalize their 

politics and religion and let the church only speak to their personal 

concerns" (Borgmann 1997:71). 

Selfs die bose is op hierdie wyse ge1ndividualiseer! "Our society may 

be more willing to put a long stream of killers away for life, than 

to find out what is causing our social tragedies" (Borgmann 1997:70). 

Die groot krisis waarin die kerk en ook kerkmusiek dan op die oomblik 

verkeer, bestaan juis vanwee hierdie tipiese dualistiese 

lewensbeskouing. Volgens die modernistiese wereldbeeld word as 

uitgangspunt aanvaar dat die werklikheid uit twee kontrasterende vlakke 

bestaan, met name die geestelike wereld met die hemel aan die een kant, 
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en die gewone natuurlike en sigbare wereld aan die ander kant 

(Potgieter 1995:206). 

Die geestelike of metafisiese wereld is onsigbaar en bo-werelds en 

omvat die godsdienstige lewe van die mens, waarvan die kerk, engele 

en God deel uitmaak. Die natuurlike of fisiese wereld besit gewone 

natuurwette wat die gang van sake bepaal, wat nagevors kan word en 

daarbinne leef die mens sy of haar gewone alledaagse lewe. Geestelike 

realiteite word sodoende van die alledaagse lewe losgemaak. 

So word die lewe dan in twee verdeel: 'n geestelike en 'n gewone deel! 

(Potgieter 1995:211). Die geloof in God word tot die kerklike en 

geestelike aspek van die lewe beperk, terwyl die sekulere wereld as 

"werelds" en selfs sondig beskou word. "Too many theologies fall back 

on simplistic and sometimes negative views of society" (Borgman 

1997:49). Byvoorbeeld hou hierdie dualisme in dat dit wat op 'n Sondag 

gedoen mag word, geskei word van die res van die week, sodat selfs 

die erediens dan maklik in 'n lewensvreemde ritueel, vreemd aan die 

res van die week en lewe, mag ontaard'. 

Louw onderskei op hierdie selfde trant tussen die piramidebenadering 

van leef, waar die gelowige se hele lewe in kompartemente verdeel is, 

en waarvan God en godsdiens maar 'n bepaalde deeltjie uitmaak. 

Hierteenoor staan die sirkelbenadering waarbinne Christus sentraal 

funksioneer, en alles wat ons doen - "werelds" of "geestelik" - alleen 

tot sy eer is - Ef 5:10 (1993:135). Wanneer Christus dan ons lewe is, 

soos Paulus ook in Fil 1:21 verklaar, verander ons hele siening van 

die wereld ook! 

"When the sacred became secular at Bethlehem, the secular was 

honoured. The Christian faith honors the secular - it does not condemn 

it" (Schuller 1986:93). Om sekuler te wees, is geen sonde nie! Om 

voedsel, seks, klere, geld en ander 'materiele' dinge te geniet en 

ook te waardeer, is nie noodwendig verkeerd nie (1 Tim 6:17). 
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Sekularisme is wel sonde. Dit is die filosofie wat die menslike lewe 

slegs deur menslike hulpbronne wil onderhou, sender enige Goddelike 

inspraak (Schuller 1986: 93) . So 'n filosofiese ui tgangspunt wil 

voorgee dat niks meer nodig is nie. Dit vra om 'n vermindering van 

godsdienstigheid en kerklikheid (Vos 1995:198). Die invloed van die 

godsdiens word gerelativeer en uiteindelik slegs tot die private lewe 

beperk. Tog is sekuler nie noodwendig sekularisme nie! 

Die sekulere en die geestelike moet sinvol ge1ntegreer word. Schuller 

meen: "The evolution of your soul and spiritual life is more 

significant and beautiful when integrated with the secular world" 

(1986:294). So het dit tog imrners in Christus gerealiseer: "The 

Christ of youth ministry is very human as well as fully divine; 

interested in material life as well as spiritual life" (Borgman 

1997:230). 

4.1.2.2 Modernisme se inv1oed op kerkmusiek 

Binne hierdie dualisme is kerkrnusiek dan ook van "gewone" musiek 

geskei. Twee probleme in die kerkrnusiekkader illustreer hierdie wye 

aanslag op die eenheid van die Christelike lewe: 

Eerstens gaan dit juis om die heilig-sekuler kompartementalisasie (Kwok 

1998:1). Binne hierdie gefragmenteerde digotomie het sekere dele van 

ons bestaan 'n geestelike baadjie verkry en ander dele weer 'n wereldse 

baadjie (Johansson 1984:63). 

Invloede vanuit die sekulere musiekwereld word binne hierdie 

perspektief as negatief en afbrekend beoordeel. Kerkrnusiek word 

daarenteen as "heilig" en selfs "Goddelik" beskou, en mag geensins 

aangetas of vervang word nie. 

Vir baie jare het die kerk op musiekterrein in sy eie klein wereldjie 

verkeer, met sy eie musiek en eie styl. Sodoende het die gevoel begin 

ontwikkel van 'n 'ons' en 'hulle' situasie. "For years Christian music 

was unaware of what the mainstream world was producing - especially for 

teens" (Kirgiss 1997:21). 
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Ongelukkig het musiek binne die kerk in hierdie heilig-sekuler debat 

verstrengel geraak, 

1984:63). 

met tragiese gevolge vir die kerk (Johansson 

Baie van die tradisionele kerkmusiek het ook binne hierdie denkkader 

ontstaan, terwyl bestaande kerkliedere volgens dualistiese en 

modernistiese waardes geevalueer is. Dit het onder andere daartoe 

aanleiding gegee dat kerkmusiek in die verlede gans te eng gedefinieer 

is. Di t wat tradisioneel as kerkmusiek bekend staan, is 

verteenwoordigend van slegs 'n klein deeltjie van die kerklike 

geskiedenis, gekenmerk deur die belnvloeding van 'n bepaalde musiekera 

- hoofsaaklik die Geneefse tradisie. Vir baie lank is daar in die 

kerk vasgehou aan 'n bepaalde styl en tradisie van kerkmusiek wat 

geldealiseer is as die enigste ware musiek vir die kerk. 

Dit het egter 'n geweldige kloof tussen die hedendaagse mens en 

kerkmusiek veroorsaak. Vir dekades het daar vanwee hierdie 

ge1dealiseerde kerkmusiektradisie geen of weinig groei, vernuwing en 

ontwikkeling plaasgevind. Die jongste melodiee in die huidige Psalm

en Gesangebundel van die NG Kerk byvoorbeeld, is al 'n volle 25 jaar 

oud! Die gemiddelde ouderdom van hierdie kerkliedere se melodiee is 'n 

skokkende 306 jaar! 'n Mens wonder of daar dan regtig geen ware groei 

binne kerkmusiek in die afgelope jare plaasgevind het nie?! Groot is 

die dilemma verder omdat daar in dieselfde tydperk 'n geweldige 

ontploffing op die sekulere sowel as 'ligte' geestelike musiekterrein 

gekom het. Dit het die kloof tussen tradisionele kerkmusiek en ander 

musiek - insluitende "Gospelmusiek" - net nog verder vergroot! 

Vanwee hierdie dualistiese wereldbeskouing word kontemporere musiek 

vandag nog steeds in baie kringe as "werelds" beoordeel. Hedendaagse 

musiek word daarom op 'n musikologies en selfs teologies laer vlak geag 

(Barnard 1981:582}. In sommige kerklike kringe word selfs neergesien 

op talle liedere in die Jeugsangbundels! Om egter op musiek neer te 

kyk bloot omdat dit "anders", musikaal "vreemd" - vir sommiges - en 

kontemporer is, is 'n fatale fout. 

-49-



"Die probleem kom telkens wanneer die kerk aan 'n bepaalde 

sangwyse en musiekvorm bly vashou oak nadat dit in die samelewing 

in onbruik geraak bet. So word dit 'n wereldvreemde en vir die 

mens onbekende sangwyse. Later word di t as heilig en sakraal 

beskou" (Studiestuk Algemene Sinode 1994:1). 

Wanneer ons 1 Kor 10:31 egter korrek verstaan, is so 'n on

Skriftuurlike dualistiese siening net nie meer aanvaarbaar nie. Omdat 

die Heilige Gees in ons woon, en Christus reeds die oorwinning behaal 

het, het alles nou 'n geestelike karakter! Wat 'n mens ookal doen, 

word immers gedoen tot eer en verheerliking van God, en daarom is die 

gelowige altyd met geestelike dinge besig (Potgieter 1995:218). 

Kirgiss verstaan dit ook so: 

''I know that many people label art as being Christian or non

Christian. But it's the meaning of the art that defines it. It's 

possible to glorify God in everything we do - even writing a song 

about cars - as well as writing about Jesus and relationships" 

{1997:21). 

"Music is one of the many images of society. 

itself" (Mackenzie 1986:xiii}. 

Music is not evil in 

"Deur die volkome verlossing wat Christus bewerk bet, bet God ans 

uit genade 'nuwe mense' gemaak (2 Kor 5:17). Daarom kan 

musiekbeoefening 'n wonderlike manier word waarop ons God kan 

verheerlik. Di t geld vir al le vorme van musiek waarmee 'n 

Christen hom besig hou - nie net spesifiek godsdienstige of 

kerkmusiek nie" (AJK 1984:3). 

Onvermydelik ontstaan die vraag nou: wat word dan met "werelds" bedoel? 

Potgieter reageer hierop deur eers te verduidelik hoe tipies daaroor 

nagedink word: Die wereld word tradisioneel deur mense gesien as die 

nie-kerklike lewe wat gewoonlik met geld, mag en plesier saamhang. 

Mense word gewaarsku teen die verleiding van die wereld en word 

aangemoedig om liewer saam met die kerk die pad te loop (1995:217}. 
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Volgens die Skrif het 'werelds' egter 'n heel ander betekenis. Die 

wereld is 'n bose struktuur, met name die koninkryk van satan (Joh 

12:31). Dit behels alles wat in vyandskap met God kan verkeer - geld, 

mag, plesier, ja, maar selfs ook by tye die kerk en sy praktyke! (Mat 

16:23). Daar is aldus Potgieter geen waarborg dat 'n kerk nie ook 

ongehoorsaam en dus vyandig teenoor God kan wees nie (1995:217). Al 

is die wereld binne hierdie paradigma dan vyandig teenoor God, is God 

nie vyandiggesind teenoor die wereld nie, maar het Hy die wereld lief 

(Joh 3:16), en wil Hy he dat die wereld gered moet word (2 Pet 3:9). 

Vir die Skrif le die kwalif ikasie van "werelds" dus in vyandskap teen 

God en die misbruik van die goeie vir die doel van die bose. Dit kan 

egter selfs waar wees van die erediens en kerkmusiek, omdat enigiets, 

hoe goed oenskynlik ookal, misbruik en deur sonde aangetas kan word -

sekulere musiek sowel as kerkmusiek! (Kwok 1998:1). 

Met die koms van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees, is 

hierdie skeuring egter herstel (Borgman 1997: 177). Wie bloot wil 

beweer dat kontemporere musiek opsigself "werelds" is, en daarom nie 

in die kerk tuishoort nie, hou geensins genoegsaam rekening met die 

implikasies van Christus se oorwinning oor die bose nie (Luk 11:21 en 

22; Kol 2:15). Wanneer ons immers bely dat Christus die Here oor die 

skepping is, hou dit ook in dat Hy Hoof en Koning oor alle musiek en 

musiekstyle is. 

Borgman som dit goed op: "God is in this world overruling distinctions 

between secular and Christian, conservative and liberal, old and 

young. And we have to find out what God is doing" (1997:2). 

"The church can be and remain a church, but unless it becomes 

secular it loses it's mission posture, it's mission role, it's 

call, it's commitment. If our music, for instance, must all 

be 'religious', every selection used in morning service needing 

to contain references to God or Jesus or the Holy Spirit, or to 

sin or salvation, we are going to reduce our effectiveness as a 

mission. Will we not dare to sing 'The impossible dream' on a 
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Sunday morning? Might it not be more suitable at a special moment 

than anything in the hymnbook?" (Schuller 1986:94). 

Wanneer die 'heilige' dan sekuler word - soos in die inkarnasie - het 

die kerk weer 'n sending en 'n missie! Dan is dit weer Jesus Christus 

wat mens word in Betlehem. 

Aan die ander kant, voel Schuller, as die 'heilige' heilig bly, staar 

die kerk die dood in die oe. Sodra die kerk in vrees probeer om 

sakraal te bly, om haarself teen 'verwereldliking' te beskerm, deur 

'n eie soort taal, musiek, kleredrag, struktuur, argitektuur of wat 

ookal te skep, is dit sterwend. "When the sacred dares to die, there's 

hope", is Schuller se konklusie (1986: 95). Daarom moet godsdiens 

menslik word (Schuller 1986:96). 

Ter wille van 'n volledige teologiese perpektief moet egter bygevoeg 

word dat die mens se opstand en sonde 'n spanning tussen Christus en 

kultuur gebring het. Vanaf die sondeval, en tot en met die voleinding 

van hierdie wereld, sal ons indi viduele en korporatiewe lewens 

natuurlik nooit ten volle heel kan wees nie. Dit geld natuurlik net 

soveel binne as buite die kerk - vir die verlede en die hede. Maar tog 

streef ons na hierdie eenheid en na die integrasie van ons lewe met die 

wereld, ons spel en aanbidding, God se koninkryk en die samelewing 

(Borgman 1997:178). 

Tweedens het hierdie dualistiese aanval van die modernisme op die 

eenheid van die geloof slewe ook op 'n ander vlak in die kerkmusiekkader 

'n effek gehad. 'n Wanbalans tussen emosie en rede - in musiek en 

godsdiens - het ontwikkel (Johansson 1986:63). Gou-gou is onderskeid 

begin tref tussen kerkliedere wat sober, nugter en ordelik van aard 

is, teenoor liedere wat emosioneel meesleurend is. Laasgenoemde is 

vanwee die modernistiese klem op die rasionele, as gevaarlik, 

opswepend, mensgesentreer en emosiebelaai beskou (Barnard 1981:581). 

Die Skrif ken die mens egter as 'n volledige holistiese wese. Musikale 

uitdrukking in aanbidding, se Johansson met goeie rede, moet beide 

-52-



'n intellektuele en emosionele aspek bevat, omdat dit eie is aan die 

aard van die mens, asook aan die aard van musiek en godsdiens! "Man 

is not a creature moved by reason on Monday, and emotion on Tuesday, 

but his reason is emotional and his emotions reasonable" (1986:68). 

As daar enigiets is wat kerkmusiek van enige ander musiek onderskei, 

dan is dit nie 'n bepaalde styl nie, maar juis hierdie eenheid wat 

terselfdertyd die eise van ons rede en emosies in balans hou! "Music 

is one of the deepest holistic forms of human communication, speaking 

to us physically, emotionally, intellectually and spiritually in ways 

that touch us deeply" (Borgman 1997:175). 

4.1.3 Die behoefte aan kontemporere kerkmusiek 

4.1.3.1 Deel van die kerk se wese 

Die behoefte aan kontemporere kerkmusiek is eg eie aan die kerk binne 

'n betrokke tyd en si tuasie. "Die kerk is al tyd deel van die 

gemeenskap waarin hy leef en werk" (Vos 1995: 193). Daarom is dit 

vandag geensins vreemd dat lidmate ook op hierdie terrein vra na 

vernuwing nie! 

Regdeur die geskiedenis het teoloe God se waarheid in die musiekstyl 

van hulle tyd verwoord (Warren 1995:282). So byvoorbeeld word die Ou 

Testament gekenmerk deur musiekstyle en -instrumente wat eie was aan 

daardie tyd (Barnard 1981:583). 

"In die Bybel en in die vroee kerk is gesing op dieselfde wyse as 

wat die gemeenskap gesing het. Die kerk het deur sy lang 

geskiedenis ook gebruik gemaak van die heersende wyse van sang en 

musiek, byvoorbeeld die himnes in die vierde eeu en die 

Gereformeerde lied in die sestiende eeu" (Studiestuk Algemene 

Sinode 1994:1). 

Die lyn tussen sekulere en geestelike musiek is nooi t duidelik of 

absoluut nie. Eerder is daar 'n deurlopende historiese verhouding 
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tussen die musiek van hierdie wereld en die musiek van die Christelike 

geloof (Borgman 1997:176). 

"Di t was die idioom en melodie waarin mense tuis gevoel het. Di t 

was die musiek van die tyd en die geloofsverstaan van die tyd wat 

daarin gereflekteer is" (Konig 1998:70). 

Selfs in die tyd van die Hervorming was dit dan glad nie anders nie. 

Hier is Martin Luther seker een van die beste voorbeelde van iemand wat 

van die sekulere melodiee van sy tyd "geleen" het en dit vergeestelik 

het met die doel om dit in die erediens te gebruik! (Borgman 

1997: 176). Luther se gebruik het selfs 'n naam gehad, naamlik 

"contrafacta": die voeg van geestelike woorde by 'n reeds bestaande 

sekulere melodie (Johansson 1986:50). Sy Hervormingslied byvoorbeeld, 

die bekende Ges 217, se melodie is oorgeneem uit 'n populere 

musiekstuk van daardie tyd (Warren 1995:282). 

Charles Wesley het verskeie populere melodiee uit operahuise in 

Engeland oorgeneem vir c:i.:..~ s:cryf van sy kerkmusiek (Borgman 1997: 178) . 

Selfs Johannes Calvyn het twee sekulere musiekskrywers van sy dag 

gehuur om melodiee vir sy lirieke te skryf ! 

Toe "Stille nag" aanvanklik gepubliseer is, het George Weber, 

musiekdirekteur van die Mainz katedraal, dit as "vulgar mischief and 

void of all religious and Christian feelings" uitgekryt. Handel se 

"Messias" is wyd deur kerkleiers van sy tyd as 'n "vulgar theater" 

veroordeel (Warren 1995:283). 

Percy en Ruth Crowford het die klanke van groot dansorkesse in die 

dertiger en veertiger jare gebruik om Christelike koortjies te skryf 

(Borgman 1997: 176). "Gesang 133, daardie aangrypende lydensgesang, 

se melodie was glo 'n kroegliedjie!" (Konig 1998:70). 

Oat daar steeds vandag ook 'n behoefte bestaan om kerkmusiek in die 

baadj ie van sy tyd te klee, kan nie ontken word nie (Barnard 

1981:581). 
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Joubert voel baie sterk daaroor: 

"As ons nie bereid is om die evangelie vandag vars en nuut aan te 

bied nie, wag daar swaar tye op ans kerk. Natuurlik bly die 

evangelie altyd dieselfde, maar die manier waarop ons dit by 

andere uitkry, en dit ook uitleef, moet in ons dag op 'n nuwe 

manier gestalte kry." (Kerkbode 6 Maart 1998:10). 

Wie dus "sekulere" musiekstyle aanwend in die lofbetuiging aan God, 

tree eg kontekstueel en aktueel op. Gelowiges het nog altyd die 

musiekstyle van hul tyd gebruik tot eer van die Here. Dit is immers 

die wese van die reformerende kerk om in sy tyd en taal te spreek - net 

soos sy Verlosser dit gedoen het. Daarom hoef dit ook nie vandag so 

'n moeilike beginsel te wees om te aanvaar nie. As Gereformeerde kerk 

wat steeds ook reformerend voortgaan, sal ons opnuut weer die beginsel 

van "Semper Ref ormanda" moet ontdek. 

Van der Colf merk met reg op: 

"'n Bybelse kerk wat die lewende God dien, bly steeds verander 

om te kan saam voortbeweeg met sy verlossingsplan deur die eeue. 

Die 'priester' in ons wil graag die tradisie bou, maar dan 

stagneer ons en sterwe langsamerhand. Die Gees van God maak ons 

ook profete, om saam met Hom die wereld in te beweeg, en so vars 

sy getuies te wees. Eietydse liedere is deel van die boodskap." 

(Kerkbode: 6 Feb 1998). 

'n Skriftuurlike fundering vir die verskeidenheid van die kerklied, 

word veral in twee gedeeltes gevind: Ef 5:19: " ... en sing onder mekaar 

psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele 

hart tot eer van die Here." en Kol 3:16: "Met dankbaarheid in julle 

harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot 

eer van God sing." 
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Alhoewel Barnard tereg meen dat daar nie met sekerheid gese kan word 

hoe hierdie drie soorte liedere verstaan of onderskei moet word nie, 

is dit wel seker dat dit die kerklied in sy ryke verskeidenheid beskryf 

(1981:585). Hierdie twee tekste laat beslis die ruimte vir 'n 

verskeidenheid van style en liedere! 

4.1.3.2 Dee1 van die mens se wese 

Die behoefte aan verskeidenheid en kontemporere kerkmusiek le egter 

selfs nog veel dieper. Mense het eenvoudig nou maar net eenmaal 

verskillende spiritualiteite, aangesien nie alle mense byvoorbeeld 

linkerbreindominerend is nie. Dit is juis hierdie skeppingsdiversiteit 

wat om verskeidenheid pleit! 

Ware onderskei vier soorte spiritualiteite van lidmate binne die 

Christelike kerk (1995:59). Dit kan as volg voorgestel word: 

SPEK.ULATIEWE AS (DENK.E/W AARNEMINO) 

ENK.RATISM RASIONALISME 
(AK.TIWITEIT) (VERSTANDELIK.E) 

APOFATIESE AS 
(MISTERIEUS) 

KWl£TISME 
(STILTE) 

OPWEK.K.INGS- INTELLEK.TUELE 
LIED ERE LIED ERE 

TAIZE 
LIED ERE 

4 1 

3 2 

HART 
LIED ERE 

AFFEKTIEWE AS (OEVOEL/ERVARINO) 
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PI£TISME 
(BELEWING) 



Ware beskryf elkeen van die vier spiritualiteite soos volg(l995:60): 

Tipe vier: Aktiewe spiritua1iteit: 

(Enkratisme) 

Wil graag dinge doen 

Behoefte aan deelname en aktiwiteit 

Gehoorsaamheid aan God is belangrik 

Klem op die uiterlike 

(gehoorsaamheid) 

Indien te ver gevoer: Moralisme en 

wettisisme 

Tipe drie: Sti1te-spiritua1iteit: 

(Kwietisme) 

Wil graag iets wees 

Behoefte aan innerlike stilte 

Eenheid met God is belangrik 

Klem op die innerlike 

(selfvervulling) 

Indien te ver gevoer: onttrekking en 

askese 

Tipe een: Kop-spiritua1iteit: 

(Rasionalisme) 

Wil graag oor dinge dink 

Behoefte aan orde 

Kennis van God is belangrik 

Klem op die innerlike 

(kennis) 

Indien te ver gevoer: Ortodoksisme 

Tipe twee: Bart-spiritua1iteit: 

(Pietisme) 

Wil graag dinge voel en beleef 

Behoefte aan interpersoonlike 

warmte 

Liefde vir God is belangrik 

Klem op die uiterlike 

(geloofsgemeenskap) 

Indien te ver gevoer: Mistisisme 

Soos reeds vroeer ook aangedui, verteenwoordig die huidige tradisionele 

kerkmusiek hoofsaaklik die spiritualiteit van tipe een - vanwee die 

modernistiese be1nvloeding! Wat egter belangrik is om hier van kennis 

te neem, is dat al vier hierdie soorte van spiritualiteite elkeen 'n 

gelykwaardige plek in die kerk behoort te he, omdat al vier soorte 

mense in ons gemeentes lidmate is! (Ware 1995:60). 

Die behoefte aan kontemporere kerkmusiek bestaan dus nie alleen vanwee 

die tyd waarin ons leef nie, maar in die eerste plek vanwee die 

diversiteit van God se skepping wat op 'n verskeidenheid van wyses in 

die behoeftes en persoonlikhede van mense vergestalt word. 
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4.1.4 Konklusie 

Wat die tiener betref, word sy of haar behoefte aan kontemporere musiek 

tans grootliks deur die sekulere mark bevredig. Ons kan as gelowiges 

met 'n Godgegewe passie vir siele, tog nooit hiermee tevrede wees of 

di t bloot ignoreer nie ! "The other side is presenting some really 

terrible messages" (Kirgiss 1997: 24) . "The message the Rock star 

conveys to your child may be false, but repeated often enough it 

becomes fairly convincing" (Mackenzie 1986:222). 

Ons leef immers in 'n siniese tyd, in die geselskap van 'n siniese 

geslag. 

"Kids want up-front music. If kids are into nihilistic secular 

rock and all we give them as an alternative is pablum, warm

fuzzy, God's-my-pal music, we're not offering them real, 

substantial hope that comes from knowing Christ and his love" 

(Kirgiss 1997:24). "A church should provide for the needs of the 

persons in it's community" (Schuller 1986:25). 

"It is a sad reflection on the Christian Church that during these 

last one hundred and fifty years, it has almost entirely succumbed 

to the spirit of romantic sentimentality in it's music making" 

(Mackenzie 1986:1). 

Christelike musiek het vandag meer as ooi t die geleentheid om vir 

tieners 'n alternatief te bied op die donker boodskap van wanhoop en 

woede wat deur talle sekulere musikante uitgedra word, maar dan sal 

dit geklee moet word in die taal en styl van die tyd! 

Dit het dringend noodsaaklik geword om kerkmusiek vandag opnuut en veel 

wyer te definieer. Wanneer ons dit doen, sal gemeentes op die pad 

van "Semper Reformanda", onder leiding van die Gees en die Woord, hul 

taak in die wereld kan volvoer en sodoende God se koninkryk kan laat 

kom. 
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4.2 WAT IS KERRMUSIEK? 

4.2.1 Daar is nie iets soos 'geestelike' musiek nie! 

Tradisioneel word kerkrnusiek beskou as 'n bepaalde musiekstyl wat 

geskik is vir die erediens. Daar is egter nie iets soos geestelike 

musiek nie - slegs geestelike lirieke. "Music is nothing more than an 

arrangement of notes and rythms - it is the words that make a song 

spiritual.n (Warren 1995:281). Geen musiek of selfs musiekinstrurnent 

is dus "heilig" nie. Selfs die mooiste Geneefse styl of musiek sal 

tot oneer van God strek wanneer die lirieke nie tot eer van die Here 

is nie ! "Sang in die kerk en die wereld het baie in gemeen. Die 

wesenlike verskil is egter die Bybel se inhoud en boodskap in alle 

kerksangn (Studiestuk Algemene Sinode 1994:1). 

Daar is tog irnrners geen "Goddelike" of "hemelse" musiek aan mense gegee 

om God mee te loof nie, en selfs al sou daar sulke musiek bestaan, 

watter mens sou di t kon ui tvoer of sing? "Die Bybel ken geen 

'heiiige', 'hemeJse' o.F 'sakrale' musiek in onderskei.ding van 

'sondige', 'wereldse' of 'duiwelse' musiek nie" {Studiestuk Algemene 

Sinode 1994:1). 

Dit beteken nou nie dat enige musiekstyl sondermeer in die kerk en 

veral die erediens aangewend moet word nie. Natuurlik mag 'n bepaalde 

musiekstyl binne die konteks van die erediens nooi t steurend of 

afbrekend aan die aard en atmosf eer van die ontmoetingsgebeure wees 

nie, rnaar selfs die term 'steurend' of 'afbrekend' kan op meer as een 

wyse ge1nterpreteer word, en sal deur verskillende mense verskillend 

gedefinieer word. 

Daar is vir dieselfde rede eintlik ook nie iets soos 'kerkrnusiek', 

soos oor die algemeen maar beskou word nie (Barnard 1981:582). Daar 

is slegs meer gepaste style wat beter in 'n eredienssituasie inpas. 

Wel is daar sekere style wat meer as ander geskik is vir die konteks 

van die erediens, maar die vraag bly steeds: hoe eng moet ons daardie 
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style afgrens, en hoe bepaal ons vanuit 'n Nuwe Testamentiese teologie 

waar daardie grens le? 

4.2.2 Kerkmusiek is meer as net die melodie 

Een van die groot dillemmas van tradisionele kerkmusiek, is juis die 

feit dat die inhoud in taalvorme en begrippe vasgevang is wat geheel 

en al lewensvreemd geword het aan die leefwereld van veral die kind en 

die tiener {Schuller 1986:260). Soveel geykte terrne en cliches 

oorstroom die lirieke van die liedere dat dit geen of weinig impak in 

die lewe van vandag se jongrnens het nie. 

Schuller beskryf die dilemma goed: 

"One need only look at the average hymn language to understand how 

meaningless much of the theological language is. 'Seraphim' and 

'Teraphim' are familiar words from an old hymn. But what in the 

name of seraphim do these words mean to unchurched people?" 

{1986:261). 

"By die kerklied spreek die musiek of melodie eerste aan. Dit 

staan egter nie op die voorgrond nie, maar wel die woord, die 

teks, die boodskap, die inhoud van die lied. Die musiek is baie 

belangrik; dit staan egter nie op homself nie, maar moet die 

inhoud en boodskap van die lied ter sprake, na die hoarders 

oordra" {Studiestuk Algemene Sinode 1994:3)~ 

Musiek belnvloed en beweeg mense. Dit kan egter self geen konkrete 

boodskap oordra nie. Die krag van musiek le eerder in die stemming wat 

dit skep en kommunikeer. Daardie krag kan wel nooit onderskat word 

nie, maar kan ook nie sonder die ondersteuning van 'n goeie teks 

alleen staan nie! Inhoud wat aanspreek en sin maak, kan selfs die 

swakste melodie dra, soos al so dikwels in die verlede gesien is. 

4.2.3 Kerkmusiek is meer as net die liriek 

Alhoewel dit waar mag wees dat dit in kerkmusiek eerstens om die inhoud 

en nie die vorrn gaan nie (Johansson 1984:35), mag ons egter nooit die 
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belangrikheid van die vorm waarin die lied gegiet is, ignoreer nie. 

In die verlede het die voorstanders van tradisionele kerkmusiek juis 

net soveel vir die vorm as die inhoud gestry. 

Kerkmusiek het met baie meer as slegs die inhoud - teks, liriek en die 

Woord - te doen. Dit gaan verseker ook om styl! Wat word bedoel met 

styl? Clark definieer dit helder: "In general usage, style means the 

form or manner of a· thing as opposed to it's content or subject matter" 

(1994:72). Ons kan nie die feit wegredeneer dat die melodie 

onlosmaaklik deel vorm van die kommunikasieproses en van die 

verkondiging van die inhoud nie (Johansson 1984:37). Musiekstyle dra 

die woorde, ondersteun dit, gee dit dimensie, bring dit tuis en maak 

dit kragtig. "The medium is the message" (Johansson 1986:42). 

In musiek is die styl 'n baie kritiese faset van die betekenis van die 

lied (Clark 1994:72). Die medium is nooit neutraal nie, juis omdat 

dit 'n dinamiese krag is. Dit kan of die woorde kleur en versterk, 

of weerspreek. Woorde is belangrik omdat dit die besondere gedagte van 

die inhoud van die evangelie oordra, 

eintlik die lied dra. 

maar dit is die l"'!~lodie wat 

Styl kan egter ook die woorde kragteloos maak. Dit gebeur wanneer die 

betrokke styl lewensvreemd is aan die konteks van die singende 

gemeente. Dit gebeur ook wanneer die betrokke styl negatiewe 

assosiasies het. Hoe goed, mooi en waar die inhoud ookal mag wees, 

word die lied gekelder wanneer die pakkie waarin dit verpak is, mense 

nie aanspreek nie! 

Van der Colf gebruik 'n goeie illustrasie om die punt te maak: hy 

vermeld dat ons maar kan gaan kyk watter Psalms geneurie word of 

sender 'n boekie by byeenkomste gesing word (Kerkbode 6 Feb 1998). Dit 

is gewoonlik rnelodiee soos die van Ps 100, 146, 23, 33, 84, 116. Wat 

opmerklik hiervan is, is die feit dat die eerste vier rnelodiee hierbo 

genoern, na-Geneefs is! "Hoe goed die meeste ou wysies ookal was of is, 

ons sing dit nie", konkludeer van der Colf. 
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Wie dus in kerkmusiek onder die indruk verkeer dat die inhoud - hoe 

waar ookal dit mag wees - alleen genoeg is om die lied 'n sukses te 

maak, begaan 'n besliste flater! Talle geestelike liedere met swak 

en selfs twyfelagtige inhoud is vandag uiters populer omdat die melodie 

goed is. Dit moet 'n les wees vir kerkmusici wat nog met 

ondergemiddelde of onsingbare melodiee wil probeer tref. 

4.2.4 Kerkmusiek is vir die mens gemaak 

Wanneer ons binne die nuwere wending van die praktiese teologie erns 

met die mens en sy of haar geloof shandelinge as teks begin maak, hou 

dit in dat die mens 'n meer sentrale plek sal inneem. 

As ons dan oor kerkmusiek nadink, kom die vraag onomwonde ter sprake: 

is die mens vir kerkmusiek gemaak, of kerkmusiek vir die mens? In 

die verlede het die gevoel bestaan dat die mens maar eenvoudig moes 

aanpas by die styl waarin kerkmusiek gegiet is, sender in agneming van 

konteks en behoeftes. Barnard voel byvoorbeeld dat die menslike 

bevinding of eie streling of smaak nooit in die kerklied in die 

middelpunt mag staan nie (1981:589). 

Wel is dit so dat die erediens tot eer en verheerliking van God strek 

{Barnard 1981: 582) - nie vir die gemeente gehou word nie (Barnard 

1990: 41) - en omdat Hy daarin sentraal staan is dit daarorn op Horn 

gefokus (Vos en Muller 1989: 9), maar steeds vind die erediens sy 

ontstaan en funksionering binne die leef- en verstaanwereld van die 

mens! Sodoende word dit toeganklik en funksioneel vir die mens se 

ontmoeting met die lewende God. 

Die erediens skep dus 'n ontmoetingsruimte binne tyd en ruimte, 

konteks en situasie, waar in dialoog met die ewige en onsienlike God 

getree kan word. Daarorn geskied die erediens binne tyd en ruimte, 

binne bepaalde natuurwette, menslike wette en taalkodes, geklee in 

'n rnenslike kleed! Waar die mens dan in gesprek met God tree, sal 

dit tog altyd geskied binne die konteks en vermoens van die mens, wat 

natuurlik dan vir die kerklied ook rnoet geld! 
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Die hele evangelie loop oor van 'n almagtige God wat Homself as die 

Ge1nkarneerde, in 'n mensekleed aan die mens bekend stel, sodat die 

mens met sy beperkte vermoens Hom kan ken. So het Jesus Christus mens 

geword en onder ons kom woon (Joh 1:14), nie ter wille van God nie 

(alhoewel tot sy eer), maar ter wille van die mens. 

God het sy wil aan ons geopenbaar in die Skrif, op mensgemaakte 

papier, onder leiding van die Gees deur aardse skrywers, in aardse 

taal en menslike begrippe. Christus self het in sy prediking die 

konteks, styl, taal, begrippe, en behoeftes van mense ernstig 

opgeneem. Selfs die twee sakramente, en veral die Nagmaal, is 

ingestel ter wille van die mens en sy of haar geloofsversterking! 

"Where did Jesus preach? 'By the sea', 'on the way', as He went'. 

What was His subject matter? Usually He told stories, wonderful 

secular stories, and yet they were about the Kingdom of God. The 

common people heard Him gladly" (Schuller 1986:96). 

Sender twyfel sal die Inkarnasieteologie ernstig opgeneem moet word in 

die besinning rondom die erediens. Immers, wanneer jy God-gesentreerd 

is, sal jy ook mens-gesentreerd wees (Schuller 1986:108). In hierdie 

sin is die erediens dan vir die mens gemaak! Wel is die erediens tot 

eer van God, op Hom gef okus en is Hy die einddoel van alles (Vos en 

Muller 1989:9), maar dit staan uiteindelik steeds in diens van die 

mens se kommunikasiehandelinge tot God! Kerkmusiek is altyd ook in 

diens van die ontmoetingsgebeure tussen God en mens. 

Daarom is die mens nie vir kerkmusiek gemaak nie, maar kerkmusiek vir 

die mens. Op hierdie self de trant het Jesus ook oor die sabbat 

geoordeel: "Jesus bet verder vir hulle gese: 'Die sabbatdag is vir 

die mens gemaak en nie die mens vir die sabbatdag nie'" (Mark 2:27). 

Dit vra natuurlik na 'n ernstige omgaan met die behoeftes van die mens 

binne sy of haar konteks, juis omdat die mens en die praxis meespreek 

in die praktiese teologie (Barnard 1990:41). Hier word ook gevra om 

'n in-diepte ondersoek na die geestelike behoeftes van die hedendaagse 
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mens, sowel as na die leemtes om dit binne ons huidige kerkliedereskat 

aan te spreek. 

Omdat een van die groot funksies van die kerklied juis is om binne die 

dialogiese gebeure van die erediens, die mens in staat te stel om op 

God se openbaring te antwoord, kan dit dan nie anders as om in 'n 

menslike kleed gegiet te wees nie! 

Dit kan ook nie anders as om die behoeftes van mense aan te spreek nie, 

aangesien die mens nie op God se woord kan antwoord anders as binne sy 

of haar eie menslikheid en konteks nie ! "Die Bybel se inhoud en 

boodskap vir die kerklied moet afgestem word op die konkrete mens, 

bier en nou. Dit moet geskied in die taal, bevatlikheid en leefwereld 

van die mens van vandag" (Studiestuk Algemene Sinode 1994:2). 

Die vraag is egter nie net na die behoeftes van die mens in die sin van 

wat hy of sy wil sing nie, maar nog meer belangrik selfs as dit, wat 

hy of sy kan sinq - met ander woorde die musikale vermoens van mense! 

Talle kerkliedere is nie net onverstaanbaar nie, maar ook onsingbaar. 

Hieroor voel Johansson byvoorbeeld dat die lidmaat in staat moet wees 

om die musiekmateriaal te kan hanteer {1986:39). 

"Die gemeente is nie 'n uniforme grootheid nie, maar is baie 

gedifferensieerd in terme van geslag, ouderdom, werk, 

opleiding, geestelike peil, behoeftes, musieksmaak en 

musiekkennis. In die kerklied, na inhoud en sangwyse, moet 

gereken word met hierdie groot diversiteit. Dit geld ook die peil 

en moeilikheidsgraad" (Studiestuk Algemene Sinode 1994:2). 

4.3. WANNEER IS MUSIEK KERKMUSIEK? 

Huidig bestaan die dilemma random kerkmusiek juis in die eng 

tradisionele siening daarvan wat di t beperk tot 'n sekere styl en 

bepaalde genre. 
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Dressel verwys na 'n opmerking van Killinger wat baie sterk voel dat 

ons as Christengelowiges vry is om enige musiek te gebruik (1987:108). 

Dit geld selfs vir "pop" musiek! 

Killinger maak die volgende kritiese stelling: 

"If we are not free to experiment with various kinds of music, we 

are not finally free to uncover our identities today. If a 

restoration faith is truly operative in the church, then what we 

will feel with regard to the music we engage in, may be 

characterized as freedom: freedom to use sensual music, even 

freedom to use traditional music". 

Christensen voel dieself de oor die aanwending van die bree spektrurn van 

musiekinstrumente: 

"However, why not also organize an ensemble of guitars? Or form 

an orchestra of a dozen instruments to play religious music? 

There is nothing like a blaring trumpet to create excitement and 

celebration, plus the steady beat of the drum." (Dressel 

1987:108). 

Wat die Skrif betref, is dit onbetwisbaar, veral vanuit die Psalms, 

dat alle beskikbare musiekinstrurnente binne die musiekstyle en genres 

van daardie tyd, tot lof van God aangewend is (Ps 150:1-6). 

Die vraag is nou: is musiek slegs kerkrnusiek wanneer sekere 

geselekteerde style daarvoor gekies word? Indien dit waar is dat daar 

nie geestelike musiek is nie, maar slegs geestelike lirieke, sou dit 

beteken dat alle musiekstyle aanvaarbaar sal wees binne 'n 

eredienssituasie? 

Natuurlik sal nie alle musiekstyle en -soorte noodwendig sondermeer 

geskik wees vir 'n erediens nie, maar wel daardie style wat steeds aan 

die karakter van die erediens gestand doen. Oor wat presies dit egter 

in die praktyk behels, is daar nie klaarheid nie, omdat nie almal 

dieselfde hieroor sal oordeel nie! Ook sal nie alle eredienste oop 

wees vir dieselfde soort musiekstyle nie, wat egter nie beteken dat 
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dit nooit daar sal kan tuishoort nie. Die soort musiek wat in die 

erediens sal hoort, gaan uiteindelik afhang van die tipe gehoor asook 

die fokus van die geleentheid. 

Ons kan egter 'n paar basiese beginsels neerle vir melodiee en lirieke 

om as kerkmusiek te kwalifiseer: 

I MELODIE 

'n Sterk interessante melodie wat 'n mens aanspreek en ontroer (AJK 

1984:4) 

Klankverskeidenheid en wisselende harmoniee 

Voortdurende wisseling van harde en sagte klanke, hoe en lae tone 

(AJK 1984:5) 

Smaakvol - esteties verantwoord 

Gebalanseerd - rasioneel en emosioneel 

Harmoniese eenheid tussen woord- en toonverhoudings 

Goeie musikale bou en struktuur 

LIRIEK 
!!::====================:-.,.-=~'"===============~ 
Verstaanbaar en maklik singbaar 

Beide Skrif- en situasiegebonde 

Relevant en direk 

Tempo, toonhoogtes, ritme, dinamiek, frasering, tekstuur en 

komposisie meet saamvloei tot 'n ekspressiewe eenheid wat die teks 

sinvol dra 

Die ritme van die teks en die musiek moet tot 'n harmonies eenheid 

saarnvloei (Studiestuk Algernene Sinode 1994:3). 

Binne hierdie raarnwerk sou enige rnusiek en musiekstyl egter onder die 

loep kon kom. Een ding is wel seker: kerkmusiek sal vandag veel meer 

moet wees as die klassieke Geneefse styl uit 'n bepaalde era van die 

kerkgeskiedenis! 

Orr rnerk op: "What seemed like a menacing threat is really an 

opportunity in disguise" (1991:35). Vandag het die kerkrnusiekleier 

en musikant soveel keuses en tegnieke soos nooit tevore nie! Eerder 

as om weg te vlug van die nuwere style of dit af te kraak, kan ons dit 
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sinvol en verantwoordelik integreer. "Seeing that all musical styles 

can be used means that we can draw upon the limitless array of music 

and styles to bring depth, meaning, and genuine communication with 

the congregation" (Orr 1991:35). Deur hierdie kommunikasie te 

bewerkstellig, vind daar uiteindelik ook sinvolle kommunikasie plaas 

tussen die mens en God - en dit is tog wat uiteindelik maar die 

bedoeling met kerkmusiek moet wees! 

4.4 'N FILOSOFIE VIR KERI<MUSIEK 

Oor die algemeen, dink kerkmusici vanuit twee filosofiese rigtings oor 

kerkmusiek na: 

Estetika: 

Estetika maak erns met die tegniese karakteristieke van musiek wat aan 

dit die artistieke waarde en skoonheid vir 'goeie' kerkmusiek verleen 

(Johansson 1986:4). Volgens Clark gaan dit in estetiese beoordeling 

om twee sake: oordele rondom egtheid - hoe eg aan die lewe die kunswerk 

is, en oordele random die kunstigheid - hoe artisties die kunswerk 

uitgebeeld is {1994:69). 

Daar bestaan egter 'n paar probleme hiermee: 

Die artistieke en kreatiwiteit kan nie beperk word tot die nakom van 

bepaalde vooropgestelde teoretiese reels wat ontstaan vanuit die wyse 

waarop dinge in die verlede gedoen is nie. 

Die estetiese poog om skoonheid te definieer vanui t 'n gegewe en 

bepaalde sisteem van denke - beperk tot die raamwerk van die persone 

wat daarby betrokke is. 

Die estetiese kan uiteindelik aanleiding gee tot verafgoding van 'n 

bepaalde styl - "We worship the Creator, not the created" (Johansson 

1986:5). Die risiko bestaan dan dat artistiese skoonheid uiteindelik 

'god' kan word. 

In aanbidding, is dit egter nie net die estetiese wat 'n rol speel 

wanneer ons musiek beoordeel nie (Clark 1994:69). Teologiese en 

liturgiese oorweginge sowel as die gehoor, is van net soveel belang. 

Pragmatisme: 
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Hierdie is 'n tweede filosofie wat ook dikwels as uitgangspunt vir 

kerkrnusiek dien, en wat uitgaan van die veronderstelling dat goeie 

kerkrnusiek enige musiek is wat effektief aan die doel beantwoord. Die 

doel heilig die middele, word gevoel. 

Ook hiermee is daar egter probleme: 

Pragmatisme mag 'n skerp digotomie tussen medium en boodskap skep. Die 

musiek en die boodskap moet steeds organies 'n eenheid vorm, terwyl 

die uiteinde van die evangelie altyd die middele moet bepaal. 

Binne so 'n siening bestaan daar nie meer objektiewe standaarde nie, 

omdat die goeie of slegte bepaal word deur elke individu en deur die 

eindresultate. 

Pragmatisme kan ook maklik ontaard in 'n verabsolutering van sekere 

waardes (Johansson 1986:6). 

Nie estetika of pragmatisme kan dus 'n f ilosof ie vir kerkrnusiek vorm 

nie. Alleen vanuit 'n Bybelse gesigspunt kan so 'n fondament gevestig 

word. Vervolgens word kortliks gekyk na 'n paar Skriftuurlike riglyne 

vir die vorming van 'n teologie vir kerkrnusiek. 

4.4.1 Die leer van die skepping 

God skep 'ex nihilo' - met ander woorde uit niks. Die mens aan die 

ander kant, kan nie uit niks skep nie. God as Skepper het wel sekere 

kreatiewe gawes aan die mensdom gegee, maar steeds is die mens van God 

en die skeppingsorde afhanklik om te skep. Wat ookal die mens maak, 

daarvoor het hy of sy die rou-materiaal wat reeds bestaan, nodig. 

(Johansson 1986:9). 

Aan die ander kant, is daar ook 'n sekere onafhanklikheid en vryheid 

nodig vir die mens om te kan skep. Uit Gen 1 blyk dit duidelik dat die 

mens die opdrag het om iets van die harmonie en skoonheid wat God se 

skepping kenmerk, deur hul eie 'skeppingswerke' tot stand te bring 

(AJK 1984:3). So is die mens beide afhanklik en onafhanklik! 

Die leer van die skepping stel egter nie net belang in die 

oorspronklike skepping - 'creatio ex nihilo' - nie, maar veral in die 
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onderhouding en voortgaande skepping - 'creatio continua'. Die werk 

van die skepping is nooit klaar nie, en die 'creatio continua' is 

gedeeltelik die verantwoordelikheid van die mens (Gen 1:28). " God, 

who has treated us from the beginning as stewards and co-creators or 

partners in the work of this world, now asks us to make the Word 

understandable in all cultures of the earthn (Borgman 1997:32). 

Volgens die Bybel word ons tog opgeroep om 'n nuwe lied tot eer van God 

te sing! ( Ps 14 9: 1) . Maar om bloot te se 'n lied is nuut, is nie 

genoeg nie. "New means nothing if it is not creative - that which 

breaks new ground imaginatively and with integrityn (Johansson 

1986:19). Dit vra van die mens 'n stuk kreatiwiteit: om te skep met 

kunstige ui tmuntendheid wat steeds die waardigheid van die 

skeppingsdinamiek vergestalt, terwyl dit tog ook die konkrete mens op 

'n vars wyse aanspreek. 

4.4.2 Die 1eer van 'Ima.gio Dei' 

Die r1ens is na die beeld van God geskep - Gen 1: 26 {Heyns 1970: 100). 

Hierdie beeld verwys in besonder na die verhewendheid en die 

verantwoordelikheid wat die mens in die skepping geniet (Vos en Muller 

1989:3). Alhoewel die beeld van God in die mens deur sonde aangetas 

is, is dit nie totaal deur sonde vernietig nie (Vos en Muller 1989:5). 

Die 'Imagio Dei' kan nie deur sonde verlore gaan nie, reken Heyns, 

want dan sou die mens ophou om mens te wees (Vos en Muller 1989:5). 

Hierdie beeld van God het wel verskeie perspektiewe vanuit die Skrif, 

maar ons staan hier slegs stil by die 'Imagio Dei' wat te make het met 

die mens se innerlike - die skeppingsmandaat met die opdrag tot 

voortgaande kreatiwiteit. In hierdie sin word die mens se skepping na 

die beeld van God verstaan as sy vermoe om ook te skep. "The creative 

force is deeply ingrained in his nature; it is the core of his beingn 

{Johansson 1984:24). 

In die praktyk hou dit in dat die kerkmusikus God moet toelaat om sy 

inherente kreatiwiteit na die oppervlakte te laat kom. Kerkmusiek wat 

nie duidelik 'n ware kreatiwiteit weerspieel nie, het geen plek in die 
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kerk nie aangesien dit die hele 'Imagio Dei' beginsel weerspreek. 'n 

Musiekstuk, om werklik 'n kunswerk te wees, moet op sy beurt iets van 

die verskeidenheid van die klankweelde in die skepping op klein skaal 

opvang en deurgee (AJK 1984:5). 

In die nouere sin beteken 'Imagio Dei' dat alhoewel alle mense na die 

beeld van God geskep is, dit Christengelowiges is wat bewus moet wees 

van die onus wat op hulle rus om esteties, artisties en kreatief voor 

God te leef. 

Die kerk stel dus 'n hoe standaard ook wanneer dit by musiek kom, sodat 

God daardeur verheerlik kan word. Hierdie eise tot kwaliteit verloor 

egter nooit kontak met die werklikheid en die leefwereld of vermoens 

van die lidmaat nie. Ook is dit nooit 'n standaard wat aan 'n bepaalde 

musiekstyl of paradigma gekoppel word nie, maar aan musiek in die 

bree. Wie hierdie pe rspektiewe in gedagte hou, mag na 'n hoe 

standaard in kerkmusiek streef. 

4.4.3 Die 1eer van die inkarnasie 

4.4.3.1 Die inkarnasie 

"In coming to man, God came in terms people could understand" 

{Johansson 1984:34). Hy wat woon waar geen mens kan kom nie, wat 

groter is as die betekenis van enige mensewoorde of simbole, en wat 

nie andersins as God geken kan word nie, kom na die mens op die mens 

se terme, en in 'n vorm wat die mens kan inneem en verstaan {Joh 1:1 

en 14). God word onmiskenbaar relevant! (Kol 1:15; 2:9 en 10). "In 

the incarnation of Jesus Christ, the sacred became secular, the Word 

became flesh" (Schuller 1986:93). 

Op hierdie wyse word Christus ons inkarnasionele model: 

"As Christ left heavenly status and security to enter human life 

and a particular culture, our Lord has sent all Christians into 

spesific cultures - John 20:21" {Borgman 1997:19}. Hiertoe roep 

Paulus ons pertinent op in Fil 2:5-7. 
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Beide die inkarnasie en die kunste kan gesien word as 

komm.unikasiemetodes! (Heyns 1970:102). "Music is communication", 

konkludeer Borgman (1997:173), en later brei hy hierop uit: 

"Music can say things that no other form of communication can. We 

may think of music as a kind of cosmic communication - expressing 

our ultimate longings for significance at levels that finally 

demand communion and affirmation from God" (1997:179). 

Daarom geld dieselfde inkarnasiebeginsel ook vir kerkmusiek. 

Kerkmusiek moet betekenis vir die gemeente he. "We disobey Him if what 

we do and sing and say and pray is unintelligible to those who come, 

or to whom we go" (Johansson 1984:34). 

En tog moet kerkmusiek aan die ander kant ook nie maar bloot vermaak 

word nie. 

"We Further disobey Him if we dress up the truths of the Gospel 

so that they appeal only in a romantic light. The irrelevancy of 

Christianity, as it appears to many, lie8 pa.:rtl:r· in CU.!'.' 

inability to communicate, and also partly because what we 

communicate is only part of the truth, or a dressed up version of 

it" (Johansson 1984:34). 

Om werklik gehoor te word, moet die Woord in die wereld van die 

jongmens inkom (Borgman 1997:19). Ons moet praat in die taal wat mense 

verstaan, maar nog steeds moet ons getrou bly aan die inhoud van die 

boodskap. Alhoewel Jesus Christus mens geword het en onder ons kom 

woon het (Joh 1: 14) , het Hy steeds sondeloos gebly ! Nooi t mag 

relevansie ten koste van die beginsels van die evangelie beklemtoon 

word nie. Borgman maak daarom 'n sinvolle onderskeid: "All music can 

be an act of worship. But in our present life we must distinguish 

between music of entertainment and music of worship." (1997:177). 

Relevansie in kerkmusiek is nooit in die eerste plek 'n kwessie van 

populariteit of intrinsieke waarde nie, maar 'n kwessie van 

identifikasie met die musiek! (Johansson 1984:39). Die musiek moet 

iets aan dit he wat dit herkenbaar en gewoon maak - iets wat mense 
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normaalweg ook in die algemene kultuur sou vind. Mense kom na die kerk 

toe op soek na verbindinge tussen hul eie lewe en die lewe van Jesus 

Christ us. Om gedurigdeur gekonfronteer te word met aanbidding wat 

irrelevant is aan hul eie belewenisse, sal hulle uiteindelik wegdryf ! 

Clark vind die volgende: "At the center of a successful music program 

is a vital connection between music and the life of faith of a 

particular congregationn (1994:3). Die doel van 'n kerklike 

musiekprogram is immers om die geloof van mense te help manifesteer en 

te artikuleer. 'n Suksesvolle musiekbediening druk beide die vorme en 

geloof van die gemeenskap waarbinne dit funksioneer, uit. Dit hou in 

dat die persone wat met 'n betrokke gemeente se kerkmusiekprogram te 

doen het, genoeg moet weet van die geloof sbelewing van die mense wat 

hulle bedien (Clark 1994:10). 

Die leer van inkarnasie vra dat die musikus nie in die eerste plek op 

die musiek sal fokus nie, maar op die mens {Johansson 1984:34). Nooit 

mag 'n spesif ieke styl van musiek so belangrik word dat mense daaronder 

begin ly nie! 

4.4.3.2 Die opstanding 

Aan die ander kant, "the secular must become sacred" (Schuller 

1986:100). In die inkarnasie, word die 'heilige' sekuler; in die 

opstanding, word die 'sekulere' heilig! Christus het immers opgestaan. 

Hy leef vandag - nou. Hy leef in en deur mense, ons hande word sy 

hande, ons stemme word sy stem, ons harte word sy hart (Ef 2:13). Die 

sekulere kan heilig word wanneer Christus in my leef, en alles nuut 

word (Gal 2:20; Ef 4:23). 

Deur sy opstanding staan ek ook op (Ef 2:5), en word my hele sekulere 

lewe heilig. My lewe word sy lewe, my beroep word sy beroep, my geld 

word sy geld. In God se hande word alles wat sekuler was, heilig, 

omdat dit syne word (Schuller 1986:101). "Alles wat God gemaak bet, 

is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik 

nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig.n 

1 Tim 4:4 en 5. So kan selfs 'sekulere' musiekstyle kerkmusiek word -
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en die kerkgeskiedenis het dit bewys - omdat dit instrumente word in 

die hande van die lewende opgestane God wat die dood, 

bose oorwin het. 

sonde en die 

Christus is immers nie teen die samelewing of kultuur nie, en staan 

nie in opposisie daarteen nie (Borgman 1997:79). Die "Christ against 

culture" uitgangspunt, wat dikwels begrond word uit byvoorbeeld 1 Joh 

2:15; 2 Kor 6:17; Ef 5:11, kan dus nie water hou nie. 

Aan die ander ekstreme kant kan ons egter ook nie die "Christ of 

culture" uitgangspunt voorstaan nie - 2 Kron 1:12; Ps 2:8; Jes 60:3. 

So 'n model is in totaliteit positief teenoor die wereld, en 

beklemtoon die fundamentele ooreenstemming tussen Christus en kultuur 

(Borgman 1997:80). 

'n Meer verantwoordbare teologiese standpunt, is die van Niebuhr, 

naamlik "Christ transforming culture" - 'n inkarnasionele beskouing 

soos alreeds hierbo uiteengesit, waar God se ingrype in die wereld 

transformasie meebring (Borgman 1997:81). 

4.4.4 Die leer van rekreasie 

"Like drama, music seems to have been given to humanity to relieve and 

to inspire." (Borgman 1997:178). Ons kan humor, musiek en selfs wyn, 

sien as Godgegewe verligting vir die inspanning en lyding van die mens. 

Spr 17: 22 verklaar immers: " 'n Vrolike mens is 'n gesonde mens, 'n 

neerslagtige mens raak uitgeput." 

In Ps 104:14 en 15 staan die volgende: 

"U laat gras uitspruit vir die diere, en groen plante vir die 

mens sodat hy sy kos uit die aarde kan kry: wyn om mense se harte 

bly te maak, olie om die gesig te versorg, kos om die mens nuwe 

krag te gee". 

Wanneer ans op hierdie trant vanuit 'n Bybelse perspektief oor musiek 

nadink, blyk dit dat een van die redes waarom God aan die mens hierdie 
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artistieke vermoe gegee het, onder andere ook is om daaruit vreugde 

te put! In Gen 31:27 blyk dit dat musiek en liedere die opgewektheid 

van 'n mens se hart vergestalt: "Ek sou jou laat vertrek het met 'n 

fees van liedere, met tamboeryne en met liere." Selfs in Luk 15:22 

en 25 word musiek met vreugde en feesviering in verband gebring: "En 

bring die vetgemaakte kalf, slag ham en laat ans eet en feesvier; Toe 

die oudste seun terugkom en naby die huis was, hoar hy die musiek en 

singery." 

Musiek en sang openbaar nie alleen 'n aanbiddingsfunksie nie, maar is 

ook daar vir die genot en plesier van mense. Wie besing immers die 

Here sonder vreugde en dankbaarheid? Ervaar ons dan nie juis die 

heerlike opgewektheid en innerlike bruising waar God met oorgawe aanbid 

word nie? In Ps 147: 1 beskryf die psalmdigter spesifiek hierdie 

emosies: "Di t is goed om tot lof van God te sing, di t is 'n genot om 

die loflied te sing wat Hom toekom." 

Hoe kan 'n mens die Almagtige Skepper en Vader besing, oor sy goedheid 

rviri.i.nk en dan nie opgewonde raak nie? ! Hoe kan ons Hom aanbid en dit 

nie geniet nie?! Natuurlik het hierdie vreugde met 'n fokus op die 

Here te doen, maar steeds is dit die mens wat dit ervaar en vir wie 

dit kragtig aanspreek. Konig merk op: "Dit sal vreeslik wees as ans 

nie ans lof aan God geniet nie. Het ons Hom dan nie lief nie?" 

(1998:85). 

"Entertainment can be resurrected to become something wonderful. 

If it only distracts from reality it is secular. But if it 

uplifts, inspires, amuses, lightens loads, helps us see 

ourselves and stimulates the positive emotions to produce more 

fulfilled persons, then entertainment becomes an ally and not an 

enemy of the Christian enterprise" (Schuller 1986:102). 

Om daarom die positiewe emosie en ervaring uit sang en musiek te haal, 

is nie net onmoontlik nie, maar summier on-Skriftuurlik. 
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4.4.5 Die leer van aanbidding 

Aanbidding sal vandag veel wyer as in die verlede verstaan moet word, 

toe dit bloot tot 'n bepaalde eng paradigma beperk is. 

Dit sou as volg gedefinieer kan word: 

"Setting my mind's attention and heart's affection on God" 

"Worship is Worth-ship ... it is attributing worth to the One Who 

is worthy ... Worthy is the Lamb!" (www.worshiphim.com). 

Musiek en sang is 'n suiwer reaksie op God en sy openbaring. Dit is 

gewyd, nie in die sin van rustig, stil of stemmig - soos dit dikwels 

ge1nterpreteer word nie - rnaar gewyd orndat dit op God gefokus, aan Horn 

gewy, is. 

"Die argument dat alles so stemmig en waardig moet gaan ui t 

eerbied vir God, 

'Al j ulle volke, 

jubelende stem'. 

sou 'n mens ook kon bevraagteken met 'n Psalm: 

klap julle hande; juig tot eer van God met 'n 

Die Psalmdigter dink skynbaar juis di t is 

eerbiedig om vir God hande te klap en te jubel" (Konig 1998:85). 

Sang en rnusiek hoef dus nie noodwendig 'n formele of selfs stywe 

karakter te he nie (Konig 1998:72). Ook die rnees opgewekte, lewendige 

en dinarniese lofprysing, gepaardgaande met jubelende stemrne en 

galmende simbale (Ps 150:3-5), is gewyd omdat dit op God konsentreer. 

Ook dan word Hy verheerlik, en het ens lof 'n aanbiddingskarakter. 

Aanbidding moet dus veel wyer verstaan word. Lofprysing reflekteer tog 

'n prentjie van God! Dit is rnoeilik om tieners te oortuig dat ons 'n 

alrnagtige, opwindende, en lewende God aanbid wanneer selfs 

volwassenes in die erediens gaap! 

"Kinders word dus groat met een oorheersende besef: in die 

erediens moet 'n mens stil wees. Dit stempel 'n mens se belewenis 

van die erediens so sterk dat enige spontane1teit en vrye beweging 

as'onbehoorlik en oneerbiedig beleef word" {Konig 1998:72). 
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Gelowiges kan egter tot eer van God en eie verryking alle moontlike 

gemoedstemminge en lewensituasies in musiek beleef ! (AJK 1984:7). 

Daar is ook 'n tweede rede waarom die tradisionele verstaan van 

aanbidding te eng mag wees. Paulus roep ons in Rom 12:1 op tot lewende 

en heilige offers wat vir God aanneemlik is. 

Hart bevestig: 

"Worship is more than what is done on Sunday mornings or Wednesday 

nights. It is more than what takes place inside the church walls. 

It is certainly more than the music we use. It is what we do with 

people's lives that constitutes the ultimate in worship" (Dunn en 

Senter 1997 :472). 

Daarom kan aanbidding s6 verstaan word: "Worship is our response - both 

personal and corporate - to God for who He is and what He has done, 

expressed in and by the things we say and the way we live" 

(www.worshiphim.com). 

Wanneer ons aanbidding bloot beperk tot musiek en sang of die erediens, 

mag mense dalk die idee kry dat aanbidding - en God - eendimensioneel 

en selfs vervelig is! (Dunn en Senter 1997:472). 

4.5 'N NtJWE DEFINISIE VIR KERI<MUSIEK 

Om nou 'n nuwe definisie vir kerkmusiek te skryf, moet eers gevra word 

na die doel van hierdie musiek. Kerkmusiek behels tog dat dit nie maar 

bloot net geestelike musiek in die bree sal wees nie, maar spesifiek 

musiek wat in die erediens gepas sal wees. Dit vra dus om 'n lied van 

eenvoud wat deur alle lidmate gesing en geniet kan word, 'n lied wat 

nie steurend of afbrekend aan die atmosfeer van die erediens is nie, 

maar aan die ander kant vra dit ook om 'n lied wat nie net tot die 

erediens beperk sal wees nie! 

Net soos ons graag die Woord nie net deel van die eredienskonteks wil 

maak nie, maar juis wil sien dat dit deel van mense se leefwyse en 

leefwereld word, so sal ons tog ook graag met kerkmusiek dieselfde wil 
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sien gebeur! Wat sou tog immers die doel van enige liturgiese element 

van die erediens wees as dit alleen tot die erediens beperk word en net 

daar sin bet?! Dit bet juis die beboefte van die bedendaagse mens 

geword om die geestelike praktyke van die kerk te konkretiseer en 

sodoende weg te beweeg van die abstraksie daarvan! 

By di~ beoordeling van enige musiekvorm en -styl gaan di t om die 

geskiktheid daarvan om die boodskap van die Bybel te vertolk en sinvol 

(effektief} oor te dra. Wanneer musiek aan hierdie vereiste voldoen, 

is dit meer as net geskik om as kerkmusiek te dien. 

"Die kerk se nee vir 

selfverheerlikende musiek; 

alle egosentriese, 

ook vir alle wilde, 

outonome en 

ongebreidelde, 

destruktiewe en verstand-bedwelmende musiek; die kerk se nee vir 

musiek wat die teks wat dit dra weerspreek, wat die mens weglei 

van God en die aanbidding van God" (Studiestuk Algemene Sinode 

1994:3). 

Om nou by 'n nuwe def inisie van kerkmusiek te kom, is die volgende 

uitsprake van die grootste belang: "Die kerk se ja vir alle musiek wat 

die teks dra en die boodskap van die Bybel duidelik laat spreek" 

(Studiestuk Algemene Sinode 1994:3). "Geen musikale styl(e) en vorm(s) 

van welke aard ookal mag gekanoniseer word as die enigste verantwoorde 

kerklike styl(e) en vorm(s) nie" (Studiestuk Algemene Sinode 1994:3). 

Vanuit bostaande beteken 'n herdefiniering van kerkmusiek, meer as ooit 

tevore, 'n wyer, breer akkomodasie as in die verlede. 

'n Def inisie van kerkmusiek vir hedendaagse tieners kan nou as volg 

geformuleer word: 

"Kerkmusiek is daardie musiek en lied wat die hedendaagse tiener 

in staat stel om binne sy of haar eie leefwereld en 

verstaanswereld, konkreet te antwoord op die openbaring van God 

in Christus en sy Woord." 
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Hierdie werkbare definisie impliseer 'n groter verskeidenheid van 

musiekstyle en genres, wat ruimte vir die hedendaagse adolessent laat 

om God as volledige mens te aanbid. Sou ons vanuit so 'n definiering 

van kerkmusiek werk, sou dit ook vir die tiener geleentheid bied om 

werklik in lof en aanbidding tot God te kom. 

So sal die groot gaping tussen die tradisionele kerklied en die moderne 

tiener moontlik nouer gemaak kan word, en sal die tiener van vandag 

effektief aangespreek kan word! 

Dit is op hierdie pad wat kerkmusiek sal moet gaan om werklik relevant 

en dienend tot die verhouding tussen God en mens te wees. 

Semper Reformanda! 
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