Muziek in de gemeente.
Mijn visie op muziek in de gemeente is dat het een middel is om mensen bij het hart van God te
brengen en om zichzelf te mogen zijn, gewoon wie ze zijn. Dus met hun gevoelens, met hetgeen hen
overkomen is, met hun belevenissen, met hun schaamte, met hun schuld – zonden, hun blijdschap.
Maar ook dat liederen het hart versterken en bemoedigen om door te kunnen gaan. En hoe worden
harten versterkt en bemoedigd? Door God groot te maken, want dan komt alles in het juiste
perspectief te staan. Door te beseffen Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Dat zie je ook in de
Psalmen, daarin vertelt de schrijver van het lied zijn huidige situatie, maar ook dat God Degene is op
Wie hij zijn vertrouwen heeft gesteld, omdat Hij groot is.
Hoe kies je nu liederen uit voor de gemeente om te zingen? Op basis van de preek, de populatie in de
gemeente, de liturgie, gebruikte liedbundels? Maar het kan ook al biddend, welke liederen heeft de
gemeente nodig om gesterkt door Gods Geest weer door te gaan. En hoe leidt je als zangleider of
muzikant de liederen, zodat mensen weten waarom dit lied gekozen is om te gaan zingen.
De muzikanten mogen weten dat ze door accenten te leggen in de melodie ook gevoel mogen
meegeven in de liederen. Een goed gespeeld lied, een mooi gezongen lied, een lied met een vertelde
reden kan het hart raken en mensen voor de troon van God brengen.
Ik ben nog steeds onder de indruk van het verhaal dat in de gevangenis mannen geraakt werden
door gezongen gospelmuziek. Daar kan soms geen preek tegenop.
Ook in de maatschappij is muziek erg belangrijk, kijk maar naar alle muziekprogramma’s op tv. Hoe
belangrijk is het dus dat we kiezen voor goede melodieën en teksten. Niet om een show neer te
zetten als doel. Muziek is een middel, een gebed uit het hart om God te aanbidden (vakje 4/1/3) of
om een zorg bij Hem neer te leggen (vakje 4/5), een geloofsgetuigenis (vakje 1/3/9), bemoediging
(vakje 7/8), schuldbelijdenis (vakje 5/2/1/3), een toepassing voor het dagelijks leven (vakje 6).

Met de blauwdruk kun je daarom ook richting geven aan de gezongen liederen. Is er een balans in de
gekozen liederen, of is het erg eenzijdig? Dan kun je bewuster liederen bekijken.
Muziek is belangrijk in de gemeente. Niet voor niets waren er in de tijd van David Levieten die de
zangdienst leiden. In Handelingen wordt ook genoemd dat de gelovigen liederen die de Geest hen in
gaf zongen. En in de vervolgde kerk zijn ‘harte-liederen’ belangrijk in het standhouden.
Zegen tijdens het zingen toegewenst!
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