
VAN PSALM TOT POP 
OVER HET GEBRUIK VAN  SECULIERE POPMUZIEK BINNEN 

DE PROTESTANTSE KERK NEDERLAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Joletta Kroon 

Studentnummer: 5661161 

Cursus: Eindwerkstuk BA Muziekwetenschap (MU3V14004) 

Datum: 8-7-2020 

2019-2020, blok 4 

Universiteit Utrecht 

Begeleider: dr. Petra Philipsen 



2 
 

Abstract 

Sinds het begin van de 21e eeuw is een nieuwe ontwikkeling binnen het christendom gaande: 

het gebruik van seculiere popmuziek. Muzikale kenmerken en vorm van seculiere popmuziek 

binnen het christendom, zoals de inzet van een band als begeleiding van de samenzang in de 

kerk, werden al langer gebruikt. Maar nu worden ook de teksten van de seculiere popmuziek 

overgenomen. Bekende Nederlandse voorbeelden hiervan zijn de Top2000 diensten van de 

Protestantse Kerk Nederland. Het gebruik van seculiere teksten binnen het christendom roept 

vragen op over de rol van muziek in kerkdiensten.   

Daarom wil ik in deze scriptie de muziekteksten uit een Top2000 dienst met de teksten van 

muziek uit een jeugddienst van de Protestantse Kerk Nederland met elkaar vergelijken. De 

volgende aspecten zullen bekeken worden: de tekst, op welke manier de tekst verbonden is 

met het thema van de dienst en op welke manier de tekst verbonden is aan de plaats van de 

dienst. Daarnaast kijk ik ook naar de dieperliggende rol van muziek binnen een kerkdienst van 

de Protestantse Kerk Nederland.   

De bevindingen leid ik terug naar verschillende theorieën over het gebruik van muziek uit 

andere subculturen binnen het christendom en op welke manier seculiere popmuziek een rol 

kan vervullen binnen de Protestantse Kerk Nederland.  

Na het vergelijken van de teksten uit de Top2000 dienst en de jeugddienst blijkt dat seculiere 

popmuziek vooral de oppervlakkige rollen van muziek in een kerkdienst kan vervullen. Een 

christelijke tekst is nodig om de verbindingen te leggen tussen kerkgangers en kerkgangers en 

God, wat een verdiepende functie van muziek in een kerkdienst van de Protestantse Kerk 

Nederland is.  
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Inleiding 

Binnen het christendom wordt al vanaf het begin van de jaren zestig populaire muziek 

gebruikt.1 Door de opkomst van de pop- en rockmuziek in die tijd begaven sommige 

christenen zich tussen twee culturen: de populaire cultuur, waar ze zich op muzikaal gebied 

tot aangetrokken voelden, en de christelijke cultuur, waar ze zich konden vinden in de normen 

en waarden. Zo ontstond het genre christelijke populaire muziek: christelijke teksten op 

populaire muziek.2 Sindsdien is dit fenomeen uitgebreid en vooral onder jongeren zeer 

populair geworden. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de jaarlijkse EO-Jongerendag, waar 

duizenden jongeren bijeenkomen om populaire christelijke artiesten uit verschillende landen 

op te zien treden en samen hun geloof te beleven.3  

Sinds het begin van de 21e eeuw is er echter een nieuwe ontwikkeling gaande rondom 

het gebruik van muziek binnen de Protestantse Kerk in Nederland: het gebruik van seculiere 

popmuziek.4 De meest bekende vorm hiervan is de Top2000-dienst, die meestal plaatsvindt in 

de Protestantse Kerk Nederland (in het vervolg als PKN geschreven), rond kerst en oud en 

nieuw. Opvallend hieraan is het feit dat een popnummer nu in zijn geheel wordt overgenomen 

vanuit de seculiere populaire cultuur, waar eerst alleen de muzikale kenmerken overgenomen 

werden om er een christelijke tekst op te zetten. Dit roept vragen op over de functie van 

muziek binnen de PKN en specifiek over de rol die tekst speelt bij het beleven van een 

kerkdienst. Als de muziek die binnen het christendom gebruikt wordt geen christelijke teksten 

meer heeft, hoe kan zij dan een uiting zijn van de religie? Wat voor rol krijgt de seculiere 

muziek binnen het christendom, ondanks dat de inhoud van de liederen niet aansluit bij de 

uiting van het geloof?  

In mijn scriptie ga ik onderzoek doen naar het gebruik van seculiere popmuziek in de 

Top2000 diensten. Dit wil ik doen aan de hand van de vraag: Welke rol heeft seculiere 

popmuziek in Top2000 diensten bij het deelnemen aan de kerkdiensten? Als eerste ga ik 

dieper in op de rollen die muziek vervult binnen de kerkdiensten van de PKN. Als tweede wil 

ik onder andere uiteenzetten wat Top2000 diensten inhouden, waar ze vandaan komen en wat 

het doel is van de diensten. Dan wil ik de teksten uit een Top2000 dienst vergelijken met de 

teksten uit een jeugdkerkdienst van de PKN en onderzoeken hoe de teksten zich verhouden tot 

                                                             
1 Tim Dowley, “I wish we’d all be ready: The Contemporary Christian Music Industry,” in Christian Music: A 

global history (revised and expanded), red. Tim Dowley (London: SPCK, 2018), 274. 
2 Ibid.  
3 Linda Duits, “Ondersteboven van Jezus op de EO-Jongerendag,” in Popvirus: Popularisering van cultuur en 

religie, red Monique Aerts en Marcel van den Haak (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), 14-15. 
4 Fred Omvlee e.a., “Een radiointerview,” in Van Elvis-viering tot U2-dienst: Het gebruik van popmuziek in de 

kerk, red. Fred Omlee e.a. (Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2019), 15.  
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de rollen die muziek kan hebben binnen de kerkdiensten van de PKN. Ik heb zelf 

meegespeeld in een Top2000 dienst en een jeugddienst van dezelfde gemeente binnen de 

PKN; de muziek uit deze diensten zal ik gebruiken. Deze diensten zijn zeer geschikt voor het 

onderzoek in deze scriptie, omdat het muziek uit diensten uit dezelfde gemeente betreft, met 

dezelfde muzikale begeleiding en in dezelfde vorm. Het enige verschil is dat in de Top2000 

dienst seculiere popmuziek ingezet wordt. Mijn doel in deze scriptie is om te onderzoeken 

welke rol deze seculiere popmuziek kan hebben binnen de Top2000 dienst.  

Seculiere popmuziek wil ik in deze scriptie definiëren als industrieel geproduceerde muziek 

van na 1950, geschikt voor een grote massa.5 Op het moment dat er hierbij sprake is van een 

tekst met een christelijke inhoud, kan men spreken van christelijke popmuziek.  

 

Muziek in de kerkdienst van de PKN 

Een belangrijke institutie binnen het christendom is de kerk. Hier vinden onder andere de 

ontmoetingen tussen christenen plaats, maar ook de ontmoeting tussen christenen en God.6 

Muziek in de kerkdiensten is een manier voor christenen om te kunnen participeren aan de 

kerkdienst, in de vorm van samenzang. De muziek die gebruikt wordt in een kerkdienst, in de 

vorm van een liturgie, is door de hele geschiedenis van kerkmuziek heen onderhevig aan 

veranderingen. Zo heeft het orgel al eeuwenlang een belangrijke rol bij het begeleiden van de 

samenzang en het vormen van de stijl van de liturgie, maar veranderde dit met de komst van 

de Evangelische Beweging en het ontstaan van het muzikale genre christelijke popmuziek.7 

De piano, gitaar en drum kregen een steeds grotere rol binnen de kerkelijke diensten. En ook 

de rol van de gemeente werd steeds groter, door bijvoorbeeld de toevoeging van het opheffen 

van de handen als aanbidding bij de aanbiddingsnummers, zoals bij de bekende opwekking uit 

Nederland of Engelstalige Worshipnummer uit Amerika.8 De muziek die hiervoor gebruikt 

wordt valt onder de naam aanbiddingsmuziek, wat de verbinding tussen christenen en 

christenen en God als doel heeft.9  

                                                             
5 Ryoto Akiyama, “Sing to the Lord a new song”: The interaction of religion and popular music in the case of 

Posaunenchor in the protestant church in Germany,” in Popular Music Studies Today: Proceedings of the 

International Association for the Study of Popular Music 2017, ed. Julia Merrill (Springer: Springer Nature 

2019, 2017), 194.  
6 M.J.M. Hoondert, “Een performatieve benadering van muziek in de eredienst,” Theologia Reformata 58, nr 4 

(2015), 339-340.  
7 Frederik Gerrit Immink, “De kerkdienst als religieuze praxis,” in Het heilige gebeurt: Praktijk, theologie en 

traditie van de protestantse kerkdienst (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012),19. 
8 Ibid., 17 
9 Ibid. 
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Op het moment dat een band een lied inzet, wordt er een situatie geschept waarin het 

mogelijk wordt voor christenen om zich met elkaar te verbinden. Christenen horen de muziek, 

worden van binnenuit bewogen om mee te doen en uiten dit met samenzang.10 Muziek is nu 

geen product, maar een ervaring.11 Dit is wat Christopher Small ‘musicking’ noemt. In zijn 

boek Musicking: The Meanings of Performing and Listening stelt hij dat de basis en de 

betekenis van muziek liggen in de actie rondom en de ervaring van muziek.12 In een 

kerkdienst zijn de christenen die actief meedoen met de samenzang onderdeel van de 

uitvoering van de muziek.13 Volgens Small ontstaat hier ‘musicking’ doordat er relaties 

worden gevormd tussen de uitvoerenden, in dit geval de christenen, en tussen de christenen en 

het christendom en tussen christenen en God.14 In de kerk gaat het dan dus niet zozeer om een 

bepaalde psalm, gezang of opwekking, maar om de ervaring die men krijgt die wordt 

gecreëerd in de verbondenheid tussen christenen die ontstaat door de muziek. Dat zou 

betekenen dat muziek als christelijk kan worden beschouwd, maar dat het ook mogelijk is om 

op een christelijke manier met muziek om te gaan.15   

Op dit punt rijst de vraag of seculiere popmuziek hier een rol in kan spelen. Als de 

uitvoering van de muziek zorgt voor de relatie tussen christenen en tussen christenen en alle 

andere factoren van het christendom, moet de muziek zelf dan een christelijke tekst hebben? 

Ook is hier een kritisch punt dat de betekenis van muziek binnen een kerkdienst voor een deel 

afhangt van de kerkganger en in hoeverre de kerkganger zich inzet voor de participatie rond 

het uitvoeren van de muziek. Op het moment dat een kerkganger bijvoorbeeld weigert om 

mee te zingen, zou de vorming van de betekenis van de muziek minder soepel kunnen 

verlopen en de verbinding tussen de kerkgangers minder sterk kunnen zijn.  

Naast de verbinding tussen christenen is de kerk ook een plek voor ontmoeting met 

God. Volgens Jeffers Engelhardt heeft muziek ook hier een functie in. Hij stelt dat de muziek 

in een kerkdienst bijdraagt aan het creëren van een christelijke waarheid.16 Tekst is hierbij 

zeer belangrijk. Volgens Debra en Ron Rienstra heeft de tekst bij aanbidding meerdere 

functies en dimensies: namelijk de functie dat christenen zich uit kunnen drukken, een 

                                                             
10 Hoondert, “Een performatieve benadering van muziek in de eredienst,” 344. 
11 Christopher Small, “Prelude: Music and Musicing,” in Musicking: The meanings of performing and listening, 

red. Christopher Small (London: Wesleyan University Press, 1998), 9. 
12 Ibid.  
13 Immink, “De kerkdienst als religieuze praxis,” 17. 
14 Small, “Prelude: Music and Musicing,” 13. 
15 Gavin Hopps, "Theology, Imagination and Popular Music," in The Bloomsbury Handbook of Religion and 

Popular Music, red. Christopher Partridge, Marcus Moberg (Londen; New York: Bloomsbury Academic, 2018), 

78.  
16Jeffers Engelhardt, “Music, Sound and Religion,” in The Cultural Study of Music: A Critical Introduction, red. 

Martin Clayton e.a. (New York: Routledge, 2012), 302. 
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esthetische waarde, tekst kan een lerende functie hebben en als laatste kan de tekst 

herinneringen oproepen.17 Muziek in een kerkdienst zorgt dus voor een verdieping van het 

geloof van christenen en een diepere relatie met God en de combinatie van muziek, tekst en 

zang is hierbij essentieel voor het uitdrukken van verschillende gemoedstoestanden. Zo kan 

het lied een uitdrukking zijn van ontzag voor God, berouw van zonden of verdriet over dingen 

die gebeuren in het leven.18 Tekst is dus een belangrijk aspect van de muziek bij het creëren 

van een relatie tussen de christen en God. Tekst heeft hier de kracht om christelijke zaken 

letterlijk te benoemen, wat extra diepgang geeft aan de betekenis van de muziek binnen de 

kerkdienst. Ook hier ontstaat de vraag op welke manier seculiere popmuziek hierin een rol 

kan vervullen. Als tekst zo belangrijk is bij het maken van de verbinding tussen God en 

christenen, zou men ervan uit kunnen gaan dat de tekst in een kerkdienst een christelijke 

inhoud zou moeten hebben. Toch is dat niet het geval bij de muziek in een Top2000 dienst.  

 

De Top2000 dienst  

De Top2000 diensten zijn een voorbeeld voor het gebruik van seculiere popmuziek binnen het 

christendom in Nederland. Een belangrijk voorman van de Top2000-diensten is dominee Fred 

Omvlee.19 Hij werd geïnspireerd voor het concept ‘Top2000 dienst’ toen hij aanwezig was bij 

het Top2000-journaal in studio Beeld en Geluid in Hilversum. Hij vond het naar eigen zeggen 

opvallend dat de popmuziek van vroeger zo verbindt, door bijvoorbeeld samen herinneringen 

op te halen.20 Dat wilde hij ook in kerkdiensten en door middel van de Top2000-diensten is 

dit gelukt.21  

In 2013 vond de eerste Top2000 dienst plaats.22 Het doel van deze diensten is volgens 

Omvlee ‘het enthousiast maken van rand- en buitenkerkelijken en te zorgen voor aanloop naar 

de kerk’. Reguliere kerkdiensten zijn volgens Omvlee te afstandelijk voor sommige mensen. 

De plaats die een popmuzikant krijgt binnen een kerkdienst is een soort brug tussen deze 

mensen en de kerk: omdat de popmuzikant ‘welkom’ is in een kerkdienst, zijn mensen sneller 

geneigd te denken dat zij dat ook zijn.23 Ook sluiten psalmen en gezangen niet meer zo aan bij 

                                                             
17 Debra Rienstra en Ron Rienstra, “The Dimensions of Language in Worship,” in Worship words: discipling 

language for faithful ministry (Michigan: Baker Academic, 2009), 29. 
18 Immink, “De kerkdienst als religieuze praxis,”, 20. 
19 Omvlee e.a., “Een radiointerview,” 15. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 “Ons verhaal,” over ons, Top2000 Kerkdienst, geraadpleegd 30 April 2020, 

https://www.top2000kerkdienst.nl/over-ons/  
23 Omvlee e.a., “Een radiointerview,” 16. 

https://www.top2000kerkdienst.nl/over-ons/
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het levensgevoel van de meeste mensen. Zo ontstaat er een tijd van de zogenaamde Nieuwe 

Kerk van de 21e eeuw: niet meer het begrensde model, waarbij de kerk een afgesloten 

instituut is, maar een centrerend model. De kerk is in dit laatste model het centrum van de 

religie, maar volgens Omvlee ook toegankelijk voor mensen die verder van religie afstaan.24 

Het gebruik van seculiere popmuziek is hier een mooi voorbeeld van.  

Hier kan men zich afvragen of juist doordat er vrij grote verschillen ontstaan tussen de 

kerkgangers met hun persoonlijk geloof, het lastiger wordt om de verbinding tussen de 

kerkgangers te creëren. Sommige aanwezigen bij de Top2000 dienst zullen diepgelovig zijn 

en de seculiere popmuziek op een christelijke manier in kunnen vullen, maar anderen zullen 

aan de rand van de kerk staan of helemaal niet religieus zijn. Bij deze mensen zal de betekenis 

van de muziek minder christelijk gevormd zijn. Hierdoor ontstaat er een minder sterke 

verbinding tussen de kerkgangers, wat een belangrijk doel van een kerkdienst is en waar 

muziek ook een belangrijke rol speelt.  

De opzet van een Top2000 dienst is hetzelfde als een reguliere kerkdienst, met als enig 

verschil dat de christelijke liederen vervangen worden door seculiere popmuziek uit de 

Top2000. Ook de seculiere popnummers worden meegezongen door de kerkgangers, onder 

begeleiding van een band. Men kan informatie vinden over de Top2000-diensten en waar en 

wanneer ze plaatsvinden op de website van Stichting Top2000-diensten.25 Hier kunnen kerken 

ook handvaten aangereikt krijgen bij het organiseren van een dienst, kan men stemmen op een 

Top2000-dienst en wordt vanuit de stichting hulp aangeboden voor promotie van een 

bepaalde Top2000-dienst.26  

 

Seculiere popmuziek in een Top2000 dienst 

Een belangrijk aspect dat verandert bij het gebruik van seculiere popmuziek in plaats van 

christelijke muziek is de tekst, de tekst heeft namelijk geen christelijke inhoud meer. 

De muziek in een kerkdienst hoeft volgens B.J. van der Graaf en C. van den Berg echter ook 

niet uitsluitend christelijke inhoud te hebben. Er zijn daadwerkelijk manieren waarop 

seculiere popmuziek een rol kan spelen in het leven van een christen.27 Zo kan de muziek ons 

                                                             
24 Ibid.  
25 “Beleidsplan,” over ons, Top2000 Kerkdienst, geraadpleegd 30 april 2020, 

https://www.top2000kerkdienst.nl/wp-content/uploads/2019/09/Beleidsplan-Stichting-Top2000-Kerkdienst-

2019-2022-webversie.pdf  
26 Ibid.  
27 B. J. van der Graaf en C van den Berg, “De betekenis van popmuziek voor geloven vandaag,” Theologia 

Reformata 58, nr.4 (2015): 380. 

https://www.top2000kerkdienst.nl/wp-content/uploads/2019/09/Beleidsplan-Stichting-Top2000-Kerkdienst-2019-2022-webversie.pdf
https://www.top2000kerkdienst.nl/wp-content/uploads/2019/09/Beleidsplan-Stichting-Top2000-Kerkdienst-2019-2022-webversie.pdf
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een spiegel voorhouden over in wat voor tijd we leven en hoe men denkt. Ook kan seculiere 

popmuziek een reflectie van existentiële vraagstukken zijn, zoals de zoektocht naar liefde of 

vragen over ons bestaan.28 Dit komt overeen met de functies van tekst die Debra en Ron 

Rienstra benoemen, namelijk het uitdrukken van bepaalde emoties die kerkgangers kunnen 

hebben en dat tekst bepaalde herinneringen op kan roepen. In een Top2000 dienst krijgt dit 

vorm doordat de nummers uitgezocht worden op basis van het thema van de dienst. Op deze 

manier wordt seculiere popmuziek ingezet om emoties rondom het thema van de dienst op 

een makkelijke manier uit te drukken.  Dit zou betekenen dat er in plaats van alleen psalmen, 

gezangen en aanbiddingsliederen ook seculiere popmuziek kan worden gebruikt om het 

christendom te ervaren en er inhoud aan te geven.  

Toch zijn er ook theorieën die stellen dat muzikale stijl en culturele achtergrond van 

muziek wel degelijk uitmaken als het gaat om de rol van muziek in de kerk. Zo benadrukt 

Jonathan Arnold dat muziek een belichaming is van een sociale en culturele realiteit.29 Op het 

moment dat de tekst van muziek verandert binnen de kerk, betekent dit ook dat de sociale en 

culturele realiteit verandert: de christelijke cultuur wordt verstoord. Het zingen in een 

kerkdienst is een manier om verbinding te maken met elkaar en God. Als de tekst geen 

christelijke inhoud meer heeft, zal deze verbinding minder sterk zijn; de muziek vindt haar 

kracht in een christelijke tekst.30 Monique M. Ingalls schrijft in haar artikel over 

aanbiddingsmuziek in de kerk dat muzikale stijl en tekst ook een communicatiemanier is; 

muziek is nooit neutraal. Dit wil zeggen dat de tekst uit de seculiere popmuziek niet begrepen 

kan worden door de kerkgangers als ze niet begrijpen hoe de teksten functioneren binnen de 

seculiere popcultuur, waar de tekst vandaan komt.31 De teksten van de seculiere popmuziek 

krijgen als éerste betekenis binnen de seculiere popcultuur. Dit heeft invloed op de betekenis 

die deze teksten hebben in een kerkdienst. De teksten zullen volgens Ingalls een zwakkere 

betekenis in een kerkdienst hebben.32 Voor de kerkganger betekent dit dat hij/zij zelf de 

betekenis moet geven aan het nummer. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld de dominee die 

in zijn uitleg het nummer aanhaalt en een christelijke draai geeft aan de tekst van het nummer.  

                                                             
28 Ibid.  
29 Jonathan Arnold, “The Performers I: Within the Context of Religious Worship,” in Sacred Music in Secular 

Society, red. Jonathan Arnold (Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2014), 42. 
30 Lester Ruth, "How “Pop” Are the New Worship Songs? Investigating the Levels of Popular Cultural Influence 

on Contemporary Worship Music," Global Forum on Arts and Christian Faith 3, nr. 1. (2015): 5.  
31 Monique M. Ingalls, “Style Matters: Contemporary Worship Music and the Meaning of Popular Musical 

Borrowings,” Liturgy 32, nr. 1 (2017): 7-8.   
32 Ibid., 13-14. 
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Mijn hypothese na aanleiding van deze theorieën is dat de seculiere popmuziek vooral 

de oppervlakkige rollen van muziek in een kerkdienst kan vervullen. Seculiere popmuziek kan 

dus een informatieve functie hebben en de muziek kan een makkelijke uitleg zijn van 

onderwerpen die in de dienst aan bod komen. Daarmee wordt het doel van een Top2000 

dienst gehaald: de inhoud van de dienst is ook bereikbaar voor mensen die niet religieus zijn 

of mensen die aan de rand van de kerkelijke gemeente staat. Mijn kritische punt zit in het feit 

dat de seculiere popmuziek minder een verdiepende functie kan vervullen, doordat de 

verbinding tussen de kerkgangers wegvalt en de relatie tussen God en de kerkganger minder 

sterk is. In mijn hypothese stel ik dat de oorzaak hiervan ligt in het feit dat door het gebruik 

van seculiere teksten God en christelijke aspecten niet letterlijk bezongen worden. De 

volgende vergelijkingen tussen teksten uit verschillende diensten van PKN zullen laten zien 

hoe dit in de praktijk in elkaar zit. 

 

Top2000 dienst versus jeugddienst: een vergelijkend onderzoek 

In dit deel van mijn onderzoek wil ik teksten van muziek die gebruikt wordt in verschillende 

kerkdiensten gaan vergelijken om te kijken naar welke rollen seculiere popmuziek kan hebben 

in een kerkdienst. Het gaat hier om muziek uit een Top2000-dienst en een jeugddienst. Ik heb 

hier gekozen voor diensten van de Pauluskerk in Wezep. Deze gemeente maakt deel uit van 

de Hervormde Kerk Nederland (onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland).33 

Een jeugddienst is een kerkdienst gericht op de jongeren van de gemeente. Dit betekent 

meestal dat het thema van de dienst gericht is op zaken die jongeren bezighouden, zoals 

keuzes maken in het leven en relaties. De preek is korter dan bij een reguliere dienst en de 

woorden die de dominee spreekt laagdrempeliger. Deze laagdrempeligheid komt ook terug in 

het gebruik van de muziek. Waar bij reguliere kerkdiensten het orgel nog een plaats heeft, 

heeft in een jeugddienst een band de muzikale begeleiding overgenomen. Daarnaast is er meer 

ruimte voor aanbidding, ingevuld met muziek uit bijvoorbeeld de opwekkingsbundel of met 

Hillsongnummers. Het doel van deze diensten is om jongeren van de gemeente te bereiken.  

Bij een Top2000 wordt getracht dit bereik nog te vergroten door mensen van buiten de 

kerkelijke gemeente aan te spreken, door middel van de inzet van seculiere muziek.                              

Er zijn twee plekken binnen de dienst waarvan ik de nummers wil vergelijken: het 

nummer voor de dienst en het nummer na het stil gebed, votum en groet. Ik heb gekozen voor 

                                                             
33 “Wie zijn we,” Pauluskerk Wezep, geraadpleegd 15 mei 2020, https://www.pauluskerkwezep.nl/wie-zijn-

we.html.  

https://www.pauluskerkwezep.nl/wie-zijn-we.html
https://www.pauluskerkwezep.nl/wie-zijn-we.html
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deze plekken in de dienst omdat de muziek een belangrijke rol heeft op de betreffende 

plekken en omdat op deze plekken in de Top2000 dienst duidelijke voorbeelden staan van 

seculiere popmuziek. Op andere plekken in de dienst is de muziek minder overtuigend van 

seculiere aard. Deze nummers wil ik vergelijken op de volgende punten: tekst en op welke 

manier het nummer verbonden is met het thema van de dienst en de plaats in de dienst. Ik heb 

gekozen voor deze vergelijkingsvragen omdat vooral het gebruik van seculiere teksten in een 

kerkdienst een opvallende verandering is binnen het muziekgebruik in de kerk. Andere 

muzikale kenmerken vinden al langer plaats binnen het christendom en in de kerk, zoals de 

inzet van een band in plaats van een orgel.34 Daarnaast blijkt uit de theorieën dat tekst 

specifieke functies heeft aanbiddingsmuziek, zoals in de theorie van Debra en Ron Rienstra. 

Daarom zal ik mij uitsluitend richten op de teksten die gebruikt worden in de diensten.  

De jeugddienst vond plaats op 1 december 2019 en had als thema: ‘Geloof jij dat 

nog?’ De vraag die hier gesteld wordt betreft dus twijfel over wat de kerkganger gelooft. De 

Top2000 kerkdienst vond plaats op 2 december 2018 en had als thema ‘Geluk: Still haven’t 

found?’ In deze kerkdienst is het onderwerp hoe de kerkgangers geluk kunnen vinden en 

welke rol religie hierin speelt.  

In beide diensten werd de muzikale begeleiding verzorgd door praiseband UP! Deze 

band is sinds 2012 in te huren voor het muzikaal begeleiden van een kerkdienst en bestaat uit 

piano, een zanger en twee zangeressen, basgitaar, gitaar, drum en elektrische gitaar.35 De 

bezetting die gebruikt wordt bij het uitvoeren van de muziek is in beide diensten hetzelfde.  

De arrangementen in de Top2000 dienst werden zo veel mogelijk bij het origineel gehouden 

bij de uitvoering.   

 

Muziek voor de dienst 

Het nummer voor de dienst heeft een belangrijke functie. Kerkbezoekers komen vanuit hun 

eigen persoonlijke levens en stappen bewust de bubbel van de christelijke cultuur in. Muziek 

is hierbij een hulpmiddel om die culturele transformatie te bewerkstelligen.36 Zo zullen 

kerkgangers bekende christelijke muziek weten te associëren aan christelijke gedachten of 

zullen ze christelijke teksten herkennen in de tekst van de muziek. Dit zorgt ervoor dat de 

realiteit van het dagelijks leven van de kerkganger op de achtergrond raakt en dat de 

                                                             
34 Dowley, “I wish we’d all be ready’: The Contemporary Christian Music Industry,” 274. 
35 “Praiseband UP!” Facebook, geraadpleegd 16 mei 2020, https://www.facebook.com/PraisebandUP.   
36 Emre Ulusoy en Sharon Schembri, “Subculture as Learning Context: Subcultural Music Consumption as 

Language, Channel and Journey,” Consumption Markets & Culture 21, nr. 3 (april 2018): 249. 

https://www.facebook.com/PraisebandUP
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kerkganger zich echt kan richten op het geloof. De eerste muziek die klinkt in het kerkgebouw 

heeft dus een belangrijke functie.37  

In de reguliere kerkdienst staat hier opwekking 797 – ‘Breng ons samen’. In de Top2000 

dienst staat ‘Dust in de Wind’ van Kansas op deze plek.38  

De teksten verschillen erg van elkaar. In het opwekkingsnummer komt de oproep om naar de 

kerk te gaan en samen te komen erg duidelijk naar voren, wat bevorderlijk is voor de 

eerdergenoemde culturele transformatie. Daarnaast bevat de tekst een geloofsbelijdenis en een 

duidelijke uitroep van liefde en eendracht tussen christenen. Dit maakt dat de muziek een 

verbinding tussen God en christenen (door de geloofsbelijdenis) en een verbinding tussen 

christenen (door de liefde en eendracht) faciliteert, zoals Hoondert en Engelhardt 

beargumenteren.39    

‘Dust in de Wind’ is gebaseerd op een christelijke gedachte, namelijk dat men vanuit stof is 

gemaakt en tot stof zal wederkeren. De tekst van dit nummer kan bijdragen aan de culturele 

transformatie die men doormaakt op het moment van het binnentreden van de kerk, doordat 

het verwijst naar een christelijke tekst. Maar het gaat hier niet om een oproep voor christenen 

om samen te komen of om het geloof te belijden, wat in het opwekkingsnummer wel het geval 

is. De tekst is zelfs negatief ten opzichte van het leven. Dit maakt dat het nummer minder de 

mogelijkheid biedt tot het verbinding maken tussen christenen en christenen en God. De tekst 

is wel geschreven in de wij-vorm, wat het creëren van verbinding tussen de christenen 

makkelijker maakt.  

Het onderwerp van het nummer sluit wel aan bij het onderwerp van de dienst: omdat 

het leven tijdelijk lijkt, is het een belangrijke vraag of men het geluk al gevonden heeft. Dit is 

een voorbeeld van hoe seculiere popmuziek spiegel kan zijn van existentiële vraagstukken, 

zoals B.J. van der Graaf en C. van den Berg beweren. Hier is het nummer ‘Dust in de wind’ 

een weerspiegeling van de christelijke gedachte dat alles op deze wereld een begin en een 

einde heeft. Deze vergelijking tussen de teksten laat zien dat in dit geval de seculiere 

popmuziek wel de oppervlakkige rol van het makkelijk uitleggen van het onderwerp van de 

dienst kan vervullen, maar niet de diepere functie van het creëren van de verbinding tussen 

God en de kerkganger.  

 

                                                             
37 M.J.M. Hoondert, “Een performatieve benadering van muziek in de eredienst,” Theologia Reformata 58, nr 4 

(2015), 339-340. 
38 Zie de bijlage voor de teksten.  
39 M.J.M. Hoondert, “Een performatieve benadering van muziek in de eredienst,” 339-340. 
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Muziek na stil gebed, votum en groet 

De muziek na het stil gebed, de votum en de groet is als een richtingswijzer voor de 

kerkganger: op dit moment in de dienst wordt het onderwerp geïntroduceerd, door middel van 

een inleiding die de dominee geeft, maar ook door muziek. De muziek is hier als het ware 

onderdeel van de opening van de dienst.  

In de Top2000 dienst staat hier het nummer ‘Kijk omhoog’ van Nick en Simon. In de 

jeugddienst wordt hier ‘Thuis’ van Sela gespeeld.  

Het nummer ‘Kijk omhoog’ gaat over een bepaald punt in het leven van diegene die 

toegezongen wordt, de tekst staat in de ‘jij-vorm’ geschreven. De boodschap van het nummer 

is dat na donkere periodes er weer hoop kan zijn in het leven. Dit sluit aan bij het thema van 

de Top2000 dienst, waarin de vraag wordt gesteld of de kerkgangers het geluk al gevonden 

hebben. Het nummer kan dus op deze plek in de dienst een rol krijgen binnen de functie van 

de muziek op deze plek in de dienst: de tekst geeft de gemeente een denkrichting, een 

introductie voor de kerkdienst. Daarnaast is de tekst geschreven in de ‘jij-vorm’. Daardoor 

kunnen de kerkgangers zich meer aangesproken voelen, doordat de tekst echt over henzelf 

kan gaan. Hiertegenover staat wel dat de tekst doordat het in de ‘jij-vorm’ geschreven staat 

vrij individualistisch is, dus dat de verbondenheid tussen christenen minder gestimuleerd 

wordt. Dit is volgens Hoondert echter wel een belangrijke functie van muziek binnen de kerk 

en ook een reden voor christenen om naar de kerk te komen. En ook de verbondenheid tussen 

de kerkganger en God wordt hier niet gestimuleerd, doordat de tekst geen christelijke inhoud 

heeft. Wel zou de tekst christelijk geïnterpreteerd kunnen worden; dan zou het lijken alsof de 

tekst van God komt, dus dan zou het nummer gezien kunnen worden als een persoonlijke 

boodschap van God. Het kritische punt hier is dat op dit moment de tekst van de muziek voor 

de kerkgangers verschillende gevolgen heeft en op verschillende manieren inhoud geeft aan 

het persoonlijk geloof en de beleving van de dienst. De kerkgangers worden immers niet meer 

vanuit de tekst gestimuleerd om zich in het geloof met elkaar of met God te verbinden. Zoals 

eerder genoemd heeft de dominee dan hier de functie om de christelijke inhoud te geven aan 

de muziek.  

In de jeugddienst staat op dezelfde plek in de dienst het nummer ‘Thuis’. Ook deze 

tekst staat in de ‘jij-vorm’. Maar in dit nummer wordt er zonder twijfel over God gezongen, in 

de derde persoon. Dit geeft een andere verhouding tussen de kerkganger en God. Er is een 

minder directe relatie tussen de kerkganger en God dan bij het nummer ‘Kijk omhoog’, maar 

dit is alleen het geval als de kerkganger bij het nummer ‘Kijk omhoog’ inderdaad de ‘ik’ als 

God interpreteert. Het nummer ‘Thuis’ gaat over de plek die een christen kan hebben bij God. 
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De tekst creëert een gevoel van veiligheid en dankbaarheid voor wat God allemaal doet voor 

christenen. Daarmee speelt deze tekst een belangrijke rol bij het creëren van de verbinding 

tussen de kerkganger en God.  

Ook hier vervult de seculiere popmuziek vooral de oppervlakkige rollen van muziek in de 

kerkdienst en het opwekkingsnummer de diepere functies van muziek.  

 

Conclusie 

Het gebruik van seculiere popmuziek binnen het christendom is een nieuwe ontwikkeling van 

de inzet van muziek in een kerkdienst van de PKN. De onderzoeksvraag die ik aan het begin 

van deze scriptie formuleerde was welke rol seculiere popmuziek kan hebben binnen een 

kerkdienst. In de bespreking van het debat omtrent het gebruik van seculiere popmuziek 

binnen het christendom kwam naar voren dat er een tweedeling is in het wetenschapsveld, 

namelijk voorstanders en tegenstanders van het gebruik van seculiere popmuziek binnen het 

christendom. Hier was het belangrijkste argument van de voorstanders dat volgens B.J. van 

der Graaf en C. van den Berg seculiere popmuziek de kerkgangers kan helpen om 

verschillende vraagstukken die zowel in de seculiere popmuziek als binnen de kerk 

makkelijker te verwoorden. Het belangrijkste argument tegen het gebruik van seculiere 

popmuziek binnen een kerkdienst bestaat uit het feit dat vooral een combinatie van tekst, zang 

en muziek zorgt voor een bovennatuurlijke ervaring bij het aanbidden in een kerkdienst. Met 

het gebruik van seculiere teksten wordt deze combinatie van factoren verstoort.  

Mijn hypothese was dat seculiere popmuziek wel de oppervlakkige rollen kan 

vervullen (het uitleggen van christelijke thema’s), maar niet de diepere functies van muziek in 

een kerkdienst (verbinding maken tussen God en de kerkganger). 

De vergelijkingen die ik heb gemaakt tussen de teksten uit de beide diensten laten dit in de 

praktijk zien. De seculiere popnummers bezingen niet letterlijk christelijke onderwerpen zoals 

berouw van zonden of lofprijzingen naar God toe, terwijl dit wel een belangrijk vereiste is 

voor het contact maken met God. De vergelijkingen in deze scriptie hebben laten zien dat 

seculiere popmuziek de oppervlakkige rollen van kerkmuziek kan vervullen, maar dat een 

christelijke tekst nodig is om de verdiepende rol van het contact leggen met God en 

medekerkgangers te vervullen.  

De analyses die ik heb gemaakt kunnen echter niet resulteren in sluitende conclusies. 

Het betreft hier namelijk een zeer subjectief onderwerp. Ik heb hier getracht om de verschillen 

tussen de teksten terug te leiden naar bestaande theorieën over het onderwerp. Een interessant 
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vervolgonderzoek zou een kwantitatief onderzoek onder christenen kunnen zijn, om met 

behulp van interviews en enquêtes erachter te komen hoe het gebruik van seculiere 

popmuziek binnen het christendom wordt ervaren.  
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Bijlagen 

 

Muziek voor de dienst 

Opwekking 797 – Breng ons samen   Kansas – Dust in the Wind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Refrein: 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

(Refrein) 

 

Bridge 2x: 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde. 
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Na een lange val 

Klim jij weer uit het dal 

Kijk naar de tijd die komen zal 

Hoe vul jij die in 

Je weet het evenmin 

Je krijgt niet alles naar je zin 

En je hoofd vol zorgen 

Houdt je lichaam in zn macht 

Er komt altijd een morgen 

Ook na de langste nacht 

 

Kijk omhoog naar de zon 

Zoek niet naar een antwoord 

Laat het los hou je vast aan mij 

Deze weg wijst zichzelf 

Hij leidt je naar de toekomst 

Deze wolk drijft snel voorbij 

 

Er wordt een keerpunt aangeduid 

Je kunt nu weer vooruit 

Je voelt de zon op je gezicht 

Het wordt de hoogste tijd 

Dat jij je zelf bevrijdt 

Zie het in een ander licht 

Maar je hoofd vol zorgen 

Houdt je lichaam in zijn macht 

Er komt altijd een morgen 

Ook na de langste nacht 

 

Kijk omhoog naar de zon 

Zoek niet naar een antwoord 

Laat het los hou je vast aan mij 

Welkom thuis, 

hier mag je zijn.  

De Vader viert een feest.  

Welkom thuis, 

voor wie zoek was of op reis,  

te lang is weggeweest.  

Welkom thuis.  

 

Met zijn zegenende handen op je schouders  

geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  

heet Hij je welkom.   

Voel je thuis, je bent vrij. 

Je bent vrij.  

 

 Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  

Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 

heet Hij je welkom.  

Voel je thuis, je bent vrij. 

Je bent vrij.  

 

Kom maar binnen. 

Hij sluit je in zijn armen.  

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  

Deel in de vreugde en open nu je handen.  

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid. 

Muziek na stil gebed, votum en groet 

Nick en Simon – Kijk omhoog  Sela - Thuis 

  

 

 


