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WAT IS ’N GEREFORMEERDE LITURGIE?

J. Janse van Rensburg1

ABSTRACT

The current debate on a reformed liturgy is driven by opposition. On the one hand,
some protagonists for renewal embrace anything new that works, while on the other
hand traditionalists reject attempts to renew the liturgy, arguing that such efforts go
against the reformed liturgy. The question, however, is raised: “What is a reformed
liturgy?” The article endeavours to indicate principles for renewal, based on reformed
theology and not on the reformed tradition.

OPSOMMING

Die huidige debat oor liturgiese vernuwing word deur opposisie gekenmerk. Ener-
syds omhels voorstanders van vernuwing alles wat “werk”, terwyl gereformeerde
tradisionaliste weer die meeste vorms van vernuwing as ongereformeerd bestempel.
Die vraag is egter: “Wat is ’n gereformeerde liturgie?” Die artikel poog om beginsels
aan te dui waarvolgens vernuwing binne ’n gereformeerde teologie (nie tradisie nie),
geplaas kan word.

1. INLEIDING
Terwyl sommige hulle op ’n gereformeerde liturgie beroep en die huidige
vernuwingsprosesse as charismatiese foefies afmaak, reageer voor-
standers van vernuwing deur te vra: “Wat is gereformeerd?” Om een
of ander rede het ons nog nie werklik uitsluitsel hieroor nie. Die saak
is egter nie so eenvoudig nie. Daar is naamlik ’n hele aantal veran-
derlikes wat die soeke na ’n gereformeerde liturgie bemoeilik.

2. METODOLOGIE
Die huidige debat oor wat ’n gereformeerde liturgie is, word veral
gekenmerk deur stereotipering. Daarom het dit noodsaaklik geword
om ter wille van integriteit die navorsing so objektief as moontlik te
benader. Immers, die gebrek aan objektiwiteit in navorsing het tog
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wel etiese konsekwensies. Dit kan naamlik ’n groot versoeking wees om
op eklektiese wyse inligting te selekteer wat jou Archimedespunt sal
bevestig. Dan ignoreer jy die navorsing wat korrektiewe op jou voor-
opgestelde aannames bring en kom jy tot resultate wat jy aan die
begin van jou navorsing al as ’n voldonge feit beskou het. So ’n bena-
dering sou oneties wees en van navorsing ’n klug maak. Die vraag is
of ons die moed het om in die huidige liturgiese gesprek na die re-
sultate van objektiewe wetenskaplike navorsing2 te luister?

Die bespreking vind aan die hand van ’n aantal stellings plaas.
Die stellings is gebaseer op die bestudering van ’n verskeidenheid vak-
literatuur. Daar is egter al so baie oor die onderwerp gepubliseer dat
die literatuur wat in hierdie navorsing gereflekteer word, nie op vol-
ledigheid aanspraak wil maak nie.

3. HIPOTESES
Die navorsing is daarop gerig om die volgende hipoteses te toets:

3.1 Daar is ’n onderskeid tussen gereformeerde leer en gereformeerde
tradisie.

3.2 ’n Gereformeerde liturgie is gebonde aan gereformeerde beginsels.

3.3 Vernuwing staan nie noodwendig teenoor ’n gereformeerde liturgie
nie.

3.4 Persepsies oor ’n gereformeerde liturgie kan nie so maklik met ’n
beroep op die reformatore bevestig word nie.

4. DOELWIT VAN DIE NAVORSING
Die doel van die navorsing is om die gestagneerde debat oor wat ’n
gereformeerde liturgie is, te stimuleer. Daar sal ’n groter openheid
by onderskeie partye moet wees om na mekaar te luister. Dit word by
herhaling duidelik hoe opponerende stellings en beginsels die gesprek
vertroebel en voornemende gespreksgenote in verskillende kampe ver-
deel. Die doel van hierdie navorsing is om ’n ekwilibrium tussen

2 Die noodsaak tot “insider-research” (Dreyer 1998) word nie ontken nie. Vir die
doel van hierdie navorsing word slegs ’n keuse vir objektiewe navorsing gemaak
om redes wat hierbo verduidelik is.
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deling met die mens (“von oben”, aldus Barth) gefundeer. Dit het
twee konsekwensies:

5.2.1 Die verbond as uitwendige gestalte van die uitverkiesing
(Heyns 1978:223) is die grond van die gereformeerde liturgiese ont-
moetingsgebeure. Verbondmatig beskou, neem God monopleuries die
inisiatief. Dit veronderstel reeds dat die mens se aandeel aan die ont-
moetingsgebeure altyd responsories is en kwalitatief nie op dieselfde
vlak as God se Woord kan wees nie (Hahn en Bonhoeffer [s.a.]:9, 33).
Dit is daarom nogal verrassend dat Vrijland (1992:174) in die uiteen-
setting van sy struktuur vir die erediens van die mens se beweging
na God uitgaan en dan eers God se beweging na die gemeente aandui.
In só ’n struktuur speel die verbond nie ’n betekenisvolle rol nie. Daar
is egter wél ’n dupleuriese konteks waarin die liturgiese gebeure af-
speel. Die gemeente bewerk dus nie die teenwoordigheid van Christus
of die heil nie, maar vier dit deur aktiewe deelname. In navolging van
De Klerk (1990:14-17) sou ons in hierdie opsig van ’n liturgiese ver-
bondsverkeer (’n verbondmatige liturgiese resiprositeit) kon praat (sien
ook Bohren 1980:272-273). God spreek en die mens antwoord. Van-
dooren (1980:15-16) stel die vraag of hierdie twee-rigtingverkeer ons
nie noop om meer aandag aan die dialogiese karakter en die aktiewe
deelname van die lidmate te gee nie. Daar is gelukkig reeds duidelik
tekens dat die liturgie in vele N.G. gemeentes al hoe meer ’n gesonde
responsoriese karakter dra.

Saayman (2004) laat egter die beginsel van die verbond so volledig
in God se reddende handeling opgaan dat die mens se behoeftes ir-
relevant word. Daarom gaan dit na sy mening nie in die erediens oor
iets of iemand wat gesoek of gevind moet word nie, maar om die
ontdekking dat ons gevind is. Dit gaan ook nie om die liturgiese be-
hoeftes van die lidmate nie. Dit moet syns insiens gaan om die besef
dat ons tot rus kan kom in die wete dat God ons gevind het. Só ’n
benadering misken nie alleen die dupleuriese bestemming van die
verbond en die liturgiese resiprositeit nie, maar hou ook nie rekening
nie met die feit dat daar in die erediens mense mag wees wat kragtens
die uitverkiesing vir die verbond bestem is, maar nog nie tot geloof
gekom het nie (Heyns 1978:220; sien ook Janse van Rensburg 1996:
155-158). In die lig van hierdie sendingperspektief op die verbond
kan ons vra of die standpunt van Saayman gegrond en realisties is.



Meer nog: ons kan ook vra of daar in die lig van die sendingper-
spektief op die verbond teologiese gronde is om ’n oproep in die ere-
diens tot ’n geloofsbeslissing (die sogenaamde “altar call”) af te wys?

Liturgies moet daar dus tussen twee uiterstes gewaak word. Ener-
syds kan die goddelike werking via die prediking só oorbeklemtoon
word, dat die gelowige in die erediens tot stilswye en non-aktiwiteit
gedoem is. Toe die prediking tot ’n leerrede gereduseer is, het die ge-
meente ’n hoorgemeente geword en het die erediens in ’n luisterdiens
verander (Jonker [s.a.]:45). Maar andersyds kan die menslike deelname
tot konstituerende prinsipe vir die erediens verhef word, waardeur die
goddelike spreke en teenwoordigheid aan die menslike bydrae onder-
geskik gestel word. Dan gaan die erediens in lofprysing en gemeen-
telike deelname op, terwyl die Woordverkondiging in sommige gevalle
geen plek kry nie. Jonker ([s.a.]:38-39) sien juis die gevaar dat lidmate
nie meer kan of wil luister nie, dat hulle nie “tot rus kan kom” om die
waarheid van die Woord in te neem nie. Die relativering van die mens-
like bydrae tot die erediens het in die verlede tot formalisme gelei.
Vernuwing wat tot die mens se belewing van die ontmoeting met God
kon lei, is as dwaling verwerp. Jonker ([s.a.]:20-21) verwys in hierdie
verband na “liturgismes”. Die liturgie kan dus alleen lewendig wees
as dit saam met die gemeente groei en deur die geloofsdinamika van
die gemeente gevoed word.

5.2.2 Verder vind ’n gereformeerde spiritualiteit en teologie (li-
turgie) sy uitdrukking in die reformatoriese “solismes”. ’n Liturgie wat
as “gereformeerd” gekenmerk word, mag dus op geen wyse enige van
hierdie beginsels in gedrang bring nie. Waar die beryming of die
melodie, die handelinge of die preekinhoud op enige wyse die gere-
formeerde spiritualiteit in gedrang bring, moet dit as ongereformeerde
liturgie beskou word.

Hierdie uitgangspunt stel ons in staat om te sê wat ’n gerefor-
meerde liturgie nie is nie. Dit is egter moeiliker om ’n omskrywing
te gee van wat ’n gereformeerde liturgie wél is. Die uitdrukking skep
naamlik die indruk dat daar êrens ’n vaste liturgiese vorm of bloudruk
is wat as ’n gereformeerde liturgie bestempel kan word. Enige afwyk-
ing van die bloudruk sou dan ongereformeerd wees. Die waarheid is
egter dat daar nie ’n gereformeerd-liturgiese bloudruk bestaan nie.
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Weliswaar is daar ’n gereformeerde kultuur van aanbidding, ’n litur-
giese tradisie wat min of meer konstant gebly het. Dit sal egter spoedig
blyk dat dit nie die doel van die reformatore was dat ’n bepaalde
liturgiese vorm verewig moes word nie. ’n Gereformeerde liturgiese
tradisie, soos ons byvoorbeeld in die N.G. Kerk daaraan gewoond
geword het, kan dus nie as norm of maatstaf vir ’n gereformeerde li-
turgie aangewend word nie. Ons sal dus versigtig moet wees om aller-
lei afwykings van hierdie tradisie sonder meer as “ongereformeerd”
of “charismaties” te bestempel. Die vraag is dus nie of liturgiese ver-
nuwing met die gereformeerde tradisie in stryd is nie, maar of dit die
reformatoriese beginsels (teologie en spiritualiteit) in gedrang bring.

5.3 Die Skrif alleen — maar wat beteken dit?
Die Sola Scriptura-beginsel van die reformasie is vir die bespreking
belangrik. Dit is immers gereformeerd om nie iets te doen wat teen
die Skrif is nie. Wat dit vir die bespreking oor ’n gereformeerde liturgie
beteken, is egter nie so eenvoudig nie, en wel om die volgende redes:

5.3.1 Die Bybel is nie ’n wetenskaplike handboek vir die liturgie
nie. Die Skrif gee nie aan ons ’n volledig-uitgewerkte liturgie wat vir
alle tye en kulture geld nie. Daar is steeds ’n wesenlike gevaar (en dit
kom telkens in besprekings oor bedieningsvernuwing na vore) dat
ons vir elke handeling of aktiwiteit ’n teksvers soek. As iets dus nie
in die Skrif teruggevind word nie, word dit dan maklik as onskrif-
tuurlik of ongereformeerd afgemaak. As daar egter wél Skrifgegewens
oor ’n saak is (byvoorbeeld dat die eerste Christelike gemeente in huise
bymekaar gekom het), word sonder meer gekonkludeer dat ons ook
ons erediens só moet inrig. Met só ’n onverantwoordelike Skrifgebruik
en beroep kan ons nie teologiseer nie.

5.3.2 Waar daar wel in die Skrif liturgiese aanwysings oor aanbid-
ding is, sal dit kontekstueel vertaal moet word. Wat in die Israelitiese
religieus-kulturele konteks natuurlike handelinge was, kan nie net
so op ons eie tyd en kultuur oorgedra word nie. In hierdie verband
word dit al hoe belangriker om die Ou-Testamentiese aanbiddings-
proses te verstaan voordat ons tot allerlei afleidings kom. Jonker ([s.a.]:
23) het aangedui dat liturgiese besinning en vernuwing nie sonder
deeglike verrekening van die Ou-Testamentiese aanbidding kan plaas-

 



vind nie. As Liesch (1996:61-68) se fasemodel, gefundeer in die Israeli-
tiese tempeldiens as uitgangspunt geneem word, kom heelwat kon-
temporêre vraagstukke oor liturgiese vernuwing aan die orde. Wat by
die poorte van die tempel gedoen is, sou nie noodwendig in die hei-
ligdom van die tempel toegelaat word nie. Ons sal dus nie onkrities
’n beroep op Ou-Testamentiese Skrifgedeeltes (byvoorbeeld Dawid se
dans voor die ark uit) kan maak om daaruit vir die erediens liturgiese
afleidings te maak, sonder om die “Gattung” van die betrokke Skrif-
gedeeltes in aanmerking te neem nie.

Dit neem egter nie weg nie dat die Skrif duidelike beginsels stel
wat vir ’n gereformeerde aanbidding ononderhandelbaar is. Die Skrif
spreek byvoorbeeld duidelike taal oor vreugde, ootmoed, orde, stilte,
eerbied en ontsag as beginsels vir ons ontmoeting met God. Ons sal
gevolglik moet leer om met Skrifbeginsels te werk eerder as om na By-
belverse of bloudrukke vir die liturgie te soek.

5.4 Die liturgie moet koinoniaal van aard wees.
Sonder die liefde word die erediens ’n sinnelose geraas (1 Kor. 13). Die
korporatiewe aard van die aanbidding in liefde impliseer dat gelowiges
mekaar in die openbare aanbidding in aanmerking moet neem (Van
der Walt 1982:7). Liesch (1996:82) pleit ook vir verdraagsaamheid
onder gelowiges wat ons liturgiese verwagtings en behoeftes betref.
As ons in die kerk en gemeentes verdeeldheid skep omdat ons ver-
skillende standpunte en behoeftes ten opsigte van die liturgie het, kan
dit nie tot opbou van die gemeente wees nie.

Calvyn het juis ’n hoë premie daarop geplaas dat die uitwerking
van die erediens moet wees dat dit die gemeente voor God se aange-
sig in eenheid saambind. Ons sal dus met groter openheid na mekaar
se behoeftes moet luister en mekaar daarin verdra. Die goeie spreek-
woord is hier van toepassing: in noodsaaklike dinge moet daar eenheid
wees; in minder-belangrike aangeleenthede moet daar verdraagsaam-
heid wees; in alle omstandighede moet daar liefde wees.
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5.5 Die pastorale aard van die liturgie is ’n wesenlike deel
van die koinoniale gerigtheid

Waar die koinoniale gerigtheid op die onderlinge verdraagsaamheid
afgestem is, dui die pastorale aard van die liturgie op die liturg se ver-
antwoordelikheid om die ontmoetingsgebeure só in te rig en te fasi-
liteer dat daar iets pastoraal in die gemoed van die aanbidder plaas-
vind. In die liturgiese aanbidding behoort al die fundamentele reli-
gieuse behoeftes van die mens ontmoet te word (Willimon 1979:60-
62). Bouyer (1963:1-6; 58-60) wys tereg op die negatiewe gevolge van
die Rooms-Katolieke ignorering van die lidmate se liturgiese be-
hoeftes. Daarom behoort die liturgie so beplan te word dat die aan-
bidders se behoefte aan aanbidding, lofprysing, belydenis en restitusie
gefasiliteer kan word. Pastorale liturgie impliseer dus om nie alleen
vir die behoeftes van mense sensitief te wees nie, maar ook om enige
sweem van konkurrensie in die behoeftes van lidmate so ver as moont-
lik te vermy of uit die weg te ruim.

5.6 Die Reformasie bied in werklikheid talle beginsels vir
liturgiese vernuwing

Mag lidmate dan inspraak hê in die strukturering van die liturgie?
Vinnig kom die antwoord: “Nee, want lidmate het nie die teologiese
insig om te weet wat aanbidding behoort te wees nie”. “Daar word
deesdae te veel na die behoeftes van lidmate geluister”, word gesê.
Martin Luther het egter die behoefte van die lidmate so belangrik geag
dat hy ter wille van die lidmate se behoeftes op bepaalde teologiese
punte toegegee het ten einde die gemeente te akkommodeer. Die ere-
dienste het gevolglik ’n volkse karakter verkry en “leke” moes aktief
aan die erediens deelneem (Strydom 1994:55-56).

Met Johannes Calvyn was dit nie anders nie. Daar is duidelike
aanduidings dat Calvyn juis “ter wille van die swakheid van die vlees”
die menslike behoeftes ten opsigte van die sing van bepaalde liedere
geakkommodeer het. Navorsing in Europa het volgens Strydom (1994:
80) in die afgelope dekades daarop gedui dat Calvyn in hierdie opsig
’n dualisme openbaar het deur sy bereidheid om menslike behoeftes
te akkommodeer.

 



Dit lei ons na ’n tweede strydpunt: mag die melodieë van sekulêre
of volksliedere vir gemeentesang in die erediens gebruik word? Hier-
die vraagstuk is tans deel van die lewendige debat oor liturgiese ver-
nuwing. ’n Beroep op die Reformasie help ons nie deurslaggewend nie,
aangesien Luther ook die oorneem van sekulêre en volksliedere vir die
erediens toegelaat het. Weliswaar is die melodieë nie klakkeloos oor-
geneem nie (groter of kleiner aanpassings is gemaak), maar in die Lu-
therse tradisie is dit nie ’n vreemde praktyk nie. Die Luthers-reforma-
toriese benadering tot liturgiese musiek het dan ook geen dualisme
tussen gewyde en sekulêre musiek gehandhaaf nie. Omdat uit die
kultuurskat van die voor-reformatoriese en die kontemporêre liedere-
skat geput is, was die musiek eg eietyds en intiem met die mense se
daaglikse lewe verweef (Strydom 1994:62, 65).

Ook in hierdie opsig sal dit blyk dat Calvyn se benadering nie veel
van Luther verskil het nie. By Calvyn is daar egter ook ander aksente
waarneembaar. Hoewel Calvyn met Luther se waardering vir die kerk-
like musiek en lied saamgestem het, was hy tog agterdogtig oor die
verkeerde effek wat sang en musiek op die kerkganger kan hê. Daar
is naamlik ’n wesenlike gevaar, was Calvyn se vrees, dat die musiek op
die vleeslike en sintuiglike gerig sou wees en die sentraliteit van die
Woord sou verdring. Liedere wat die klem op die melodie vestig terwyl
die betekenis van wat gesing word, by die gemeente verby gaan, is
streng veroordeel.

Lidmate moet dus verstaan wat hulle sing, was Calvyn se vereiste.
Maar die verstaan mag nie net ’n intellektuele verstaan wees nie. Dit
gaan vir Calvyn om ’n geestelike verstaan wat die hart en die geloof
aanspreek. In die vroeë-Christelike kerk asook in die aanbidding
vandag was en is die teenwoordigheid van Christus die grond van die
belewing (Cullman 1962:37; Martin 1976:130). Dit gaan dus om
die belewing van wat gesing word (Strydom 1994:78-79). Hieruit sal
ons moet aflei dat liturgiese belewing ook reformatories begrond kan
word. Nog anders gesê: die Reformasie bied in werklikheid talle be-
ginsels vir liturgiese vernuwing.
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5.7 Kultuur is waarskynlik die belangrikste veranderlike
Ons het reeds daarop gewys dat kultureel-bepaalde liturgiese gebruike
nie verabsoluteer mag word nie. Ons sal tussen altyd-geldende be-
ginsels en tydbepaalde vorms moet onderskei. Die funksie van kerugma,
didaché en paraklese staan vas, maar die strukture waarin dit moet
geskied, is nie onveranderlik nie (Pieterse 1990:24).

Om dan te bepaal wat wesenlik en onveranderlik is en wat veran-
derlike en tydbepaalde vorme is, is waarskynlik die grootste uitdaging
vir liturgiese besinning oor vernuwing (White 1973:41). Dit is egter
nie ’n eenvoudige saak nie. Pelikan (1973:66-69) pleit naamlik daar-
voor dat ’n liturgie vir die toekoms aan die apostoliese tradisie moet
vashou. “It must be so deeply immersed in the tradition of yesterday
that it welcomes tomorrow…” (Pelikan 1973:68). Dit is mooi en waar,
maar hoe moet dit gedoen word? Impliseer sy betoog nie juis dat uit
die apostoliese tyd vaste en onveranderlike vorms vir aanbidding afgelei
kan word nie? En presies hoe is dit moontlik dat die liturgie só diep
in die tradisie ingebed kan wees en tog die toekoms kan akkommodeer?

Die probleem en relevante vrae verdiep nog meer wanneer ons
besef dat daar nie alleen ’n verbintenis tussen die verlede (tradisie) en
die toekoms is nie, maar ook met die hede, die kulturele, geografiese
en demografiese konteks waarin die aanbidding plaasvind. Moet die
verlede en die toekoms aan die behoeftes van die hede ondergeskik
gestel word sodat die Woord in die realiteit van mense se daaglikse
bestaan tereg kan kom?

’n Gesonde wêreldse gerigtheid (Nel 1990:187) is inderdaad nodig
indien ons die erediens relevant en sinvol vir die gemeente wil maak.
Die gemeente moet haar identiteit in die wêreld ken en handhaaf,
maar moet ook die wêreld waaruit die lidmate vir die erediens by-
mekaar kom, verreken. Dit sluit kulturele waardes, gebruike en sis-
teme in. Omdat die erediens nie in isolasie plaasvind nie (Nel 1990:
179), moet die bepaalde kerk in die bepaalde tydvak en in die bepaalde
sosiologiese en demografiese konteks in die erediensgebeure ’n rol
speel. Pieterse (1990:23) praat in hierdie verband van “die empiriese
gemeente” (sien ook Nel 1990:180) Kultuur moet hier in die breedste
sin van die woord verstaan word. Globalisering veronderstel naamlik
dat die liturgie ook binne ’n gesekulariseerde wêreld en ’n post-moderne
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tyd relevant gemaak moet word (sien Hoenderdaal 1977; Elmer &
McKinney 1996; Pecklers 2003).

Kultuur moet dus verreken, maar nie verabsoluteer word nie. Die
karakter van die erediens mag nie só deur die kultuur gerelativeer
word dat dit die erediens totaal omvorm of selfs vervang nie (Pieterse
1990:29). In dié verband waarsku Sittler ons dat relatiwiteit nie
absoluut nie maar relatief is. Daarom konkludeer hy:

The fact that values are relative to one’s culture, time, person and
purpose does not oblige us to be ethically indifirent: a mere fact is
not normative (Sittler 1973:20).

Ons sal dus twee uiterstes moet vermy. Enersyds moet ons tog nie
liturgiese gebruike wat kultureel-bepaald is, verabsoluteer nie. Maar
andersyds mag ons ook nie die relatiewe waarde van liturgiese gebruike
as verskoning gebruik om liturgiese relativisme te bevorder nie. Hier
lê een van die belangrikste en moeilikste uitdagings van die teolo-
giese besinning oor liturgiese vernuwing! Müller (1990:40) het die
dialektiek goed beskryf deur daarop te wys dat die musiek en sang
in die erediens die kultuur moet reflekteer. Die kerk moet versigtig
wees, maan hy, om nie by bepaalde liedere en ’n styl vas te steek wat
in die verlede gegeld het nie. Dit bring kultuurvervreemding in die
erediens. Maar andersyds mag die kerk nie die kultuur so slaafs navolg
dat elke nuwe musikale modegier nagejaag word nie. Tereg skryf Horn
(1973:35):

A type of worship which is cut and dried, be it a liturgy perfectly
“done”, or an intellectual presentation convincingly argued, is too
neat for life’s depths today.

In dieselfde trant konkludeer Laubscher (1990:55) dat liturgie sonder
spontaneiteit onafwendbaar tot letargie aanleiding gee.

5.8 Orde en vryheid staan in die erediens in ’n bi-polêre
spanning

Calvyn het ’n gebalanseerde beskouing oor vryheid in die erediens en
die handhawing van orde gehad. Hy het baie sterk beklemtoon dat
enige vorm van wanorde in die erediens geweer moet word. Maar
Calvyn het ewe sterk beklemtoon dat daar vryheid in die erediens
moet wees. Hy wou die liturgie van alle menslike instelling bevry en
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het gedurig teen liturgiese wettisisme gewaarsku. Brienen (1987:154)
meen dat hierdie uitgangspunt ’n geweldige deurbraak in die liturgie
veroorsaak het. Die orde in die erediens moes volgens Calvyn deurgaans
gesuiwer word van enige tendens om die gelowiges met ’n veelheid
van handelinge te verstrik.

Liturgiese vryheid was dan ook ’n kenmerk van Calvyn se liturgiese
benadering. Hy het by die plaaslike omstandighede en kulturele ge-
bruike van ’n bepaalde plek (Geneve of Straatsburg) aangesluit. Ge-
volglik is daar ook nie net een liturgiese orde van Calvyn nie. Dit sou
dus met Calvyn se bedoeling ironies teenstrydig wees om aan sy li-
turgie vas te wil hou (Strydom 1994:159). Dit is eweneens on-
Calvinisties om die liturgie op formalistiese wyse in konkrete vorms
te wil giet en só die moontlikheid vir vryheid dood te smoor. As die
vryheid nie die orde bedreig nie en nie Skrifbeginsels in gedrang bring
nie, sou dit dus in die reformatoriese sin nie as teologies-ongereformeerd
bestempel kan word nie.

Strydom (1994:75-76) som Calvyn se beskouing soos volg op: die
liturgie moet Skriftuurlik wees; dit moet vry van wettisisme wees en
dit moet tot eer van God wees. Hierdie drie elemente val by Calvyn
uiteen in ’n aantal praktiese vereistes. Die gesprek oor gereformeerde
liturgie kan nie volledig wees sonder ’n besinning oor die implikasies
van hierdie drie elemente vir die erediens vandag nie, maar die om-
vang van hierdie navorsing laat só ’n omvangryke bespreking nie toe
nie. Samevattend kan ons konkludeer dat orde nie in die weg van
spontaneïteit hoef te staan nie en dat liturgiese vryheid nie die afwe-
sigheid van ’n gestruktureerde erediens veronderstel nie (Willimon
1979:60). Daar is dus ’n bi-polêre spanning tussen orde en vryheid.

5.9 Aanbidding behoort die hele mens te betrek
Die gereformeerde dogmatiek handhaaf ondubbelsinnig dat die
mens ’n eenheidswese is (sien byvoorbeeld Heyns 1978:120-124; 140-
143). Dichotomie en trichotomie word verwerp. Hierdie antropolo-
giese vertrekpunt het ook vir die liturgie konsekwensies. Vir Luther
was musiek ’n ervaringsfenomeen wat ten doel het om die siel vrolik te
maak en die duiwel te verjaag. Luther het erken dat musiek ’n aardse
en sintuiglike karakter het wat op die mens se liggaam en emosies



aanspraak maak (Strydom 1994:56-58). Ons het hierin natuurlik ook
met ’n kultuurverskynsel te make. Gereformeerde kerke in die Afrika-
kultuur kan byvoorbeeld nie sonder ritmiese sang en dans in die ere-
diens bedink word nie. Die huidige tendens om al hoe meer die lig-
gaam in die liturgie mee te laat spreek, kan dus nie so maklik as “on-
gereformeerd” bestempel word nie.

Liggaamlike betrokkenheid by die aanbidding is veral ten opsigte
van die gebedshoudings toepaslik. ’n Knielende houding sou ideaal
wees, maar is in die konteks van ’n kerkgebou met banke onprakties.
Om eerbied te betoon, kan die gemeente gevra word om te staan of
met geboë hoof te sit, maar dan moet daar aan hierdie handelinge li-
turgiese inhoud gegee word. Die ophef van hande dui volgens Van der
Walt (1982:54) daarop dat die gelowige gereed is om die Here se
seën te ontvang. Liesch (1996:128) merk op dat die Hebreeuse woord
vir “hand” die kern vorm vir meer as vyftig woorde wat met lofprysing
verband hou.

In ’n wel-deurdagte uiteensetting wys Liesch (1996:128-130)
daarop dat die opsteek van hande ’n Ou-Testamentiese gebruik is
waarmee die verbondsvolk uitdrukking aan hulle gevoel vir aanbid-
ding (Psalm 141:2) of hulle berou oor sonde (Klaagliedere 3:41) gegee
het. Die praktyk om hande op te hef tydens lofprysing mag vreemd
aan die gereformeerde tradisie wees, maar dit druis nie teen enige
Skriftuurlike of gereformeerd-teologiese beginsel in nie. Dan moet
die gemeente egter, soos Liesch aandui, oor die bedoeling van die op-
hef van hande ingelig word. Lidmate moet hierin begelei en nie ge-
forseer word nie. Dit mag nie weer tot rituele gebruik verval of vir
die skyn uitgevoer word nie.

As Luther erken het dat die sang en musiek in die erediens ook
die mens liggaamlik aanspreek, hoe moet ons dan oor die invoer van
koor- en ander danse in ’n gereformeerde erediens oordeel? Terwyl
sommige dit met groot entoesiasme begroet en klakkeloos in die ere-
diens invoer, is daar by ander groot ongemak hieroor. Die heden-
daagse danse kan moeilik met die liturgiese koordanse van die Ou-
Testamentiese tempeldiens in verband gebring word. Die kleredrag
van die koordansers was kultureel-bepaald en sindelik, terwyl die
dansers wat vandag in die eredienste optree, soms deurskynende lin-
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nerokkies aan het. Verder sou die bewegings van die koordansers se-
kerlik ook nie dieselfde wees as die soms suggestiewe bewegings van
vandag se erediensdansers nie. Ek moes by geleentheid tot my eie
verleentheid sélf so ’n dans aanskou terwyl ek van ’n ander geleentheid
verneem het waar mense uit die kerk gestap het omdat die bewegings
erg suggestief was!

Strydom, ’n gereformeerde kenner van himnologie, skryf egter dat
daar nie prinsipieel beswaar kan wees as die een of ander vorm van
gestileerde beweging of liturgiese dans in die erediens geakkommo-
deer word nie (Strydom 1994:265). Hy waarsku wél dat ons nog
liturgies hieroor sal moet nadink. Dit beteken enersyds dat ons die
saak nie maar op die lange baan mag skuif omdat dit vir ons onge-
maklik of onaanvaarbaar is nie. Maar andersyds beteken dit dat ons
nie sonder liturgiese deurdagtheid hierdie praktyk in die gemeentes
behoort in te voer nie.

5.10 Lewendige en vrolike gemeentesang stem met die refor-
matoriese bedoeling ooreen

Vir Luther was die sang in die erediens ’n geloofsviering, want in die
sang word aan die vrolikheid (my kursief) om van Satan, sonde en
dood verlos te wees, uitdrukking gegee (Vrijlandt 1992:82). Calvyn se
klem op vrolikheid het eweneens in die polsend-ritmiese tempo van
liedere ’n neerslag gevind. Strydom (1994:80) vergelyk dit met die
ritmiese polsslag wat die mens se bloed deur die liggaam laat sirku-
leer (60-72 slae per minuut). Dit was dus lewendige sang waarin die
Geneefse melodieë nie noemenswaardig van die kontemporêre kul-
turele liedere van Calvyn se tyd verskil het nie.

Die huidige debat oor sang in die erediens sal ongetwyfeld met
hierdie reformatoriese uitgangspunt rekening moet hou. Dit impliseer
onder andere dat die sang deur vrolikheid, blydskap en dankbaarheid
gekenmerk moet word, ’n vereiste wat weer “singbare” melodieë en
verstaanbare lirieke veronderstel. Wanneer lidmate dus kla oor “on-
singbare liedere” met moeilike melodieë en swaar ritmiese duiding,
sal ons dit nie kan ignoreer nie.

Natuurlik word daarmee nie gesuggereer dat alle vrolike en pols-
ende musiek vir die erediens geskik is nie. Liesch, ’n kenner op hier-

 



die gebied, waarsku tereg dat ons balans in die musiekvernuwing
nodig het. Hy skryf: 

We have to recognize the danger of becoming too “market driven”
by the immediate. Despite the many benefits of worship choruses,
we must acknowledge that they tend to reflect values of popular
culture that should not be “bought into” unquestioningly — values
that include “instant gratification, intellectual impatience, ahisto-
rical immediacy, and incessant novelty” (Liesch 1996:20).

Liesch baseer sy standpunt daarop dat kontemporêre vernuwing
in die kerkmusiek die klem só oorheersend op die oorwinning oor
sonde laat val dat daar nie meer ruimte in die liturgie vir korpora-
tiewe skuldbelydenis en berou oor volhardende sonde gemaak word nie.
In hierdie verband is dit betekenisvol dat in baie N.G. gemeentes die
dekaloog nie meer gelees word nie en dat die argument al hoe meer
gehoor word dat die gemeente nie skuld hoef te bely nie omdat die
gemeente onder die vergifnis en genade van die Here bymekaar kom!

Wat die atmosfeer van vreugde betref, het Calvyn as vereiste vir
die erediens gestel dat dit betaamlik moet wees. Hoewel die heden-
daagse klem op die feestelike karakter van die erediens dus verwelkom
moet word, mag ons nooit toelaat dat dit uitspattig word nie. Hoen-
derdaal (1977:185) herinner ons daaraan dat die gemeente se uitver-
kiesing in Christus ons nie toelaat om hoogmoedig te wees nie, maar
inteendeel deemoedig. Müller (1990a:1) begin sy boek met ’n aan-
haling van Jakobovits: “The pleasure of worship has changed for the
worship of pleasure”. Hierteen moet gewaak word. Die erediens moet
wél ’n fees wees (die titel van Müller se boek), maar dit mag nie in die
najaag van ’n plesierige erediens eindig nie. Müller bring die vreugde
van aanbidding met die tris hagion van Openbaring 4:8 in verband.
Vreugde en aanbidding mag mekaar dus nie uitsluit nie. Die eer van
die Here gaan voorop (Müller 1990a:7). Dit impliseer dat daar ’n
stemmige atmosfeer sal wees omdat die gemeente niemand minder
nie as die Almagtige God ontmoet. Maar andersyds sal die atmosfeer
’n vreugde openbaar wat eg uit die dankbare gemoed van die ver-
lostes gebore word (Müller 1990a:30-31). Dit moet deur die Gees se
teenwoordigheid en werking gedra word. Liesch (1996:20) sê juis
dat die vernuwende “free-flowing praise” met sy “band”-begeleiding
en sy polsende ritme nie die monopolie op die Heilige Gees het nie.
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Nogeens sal ons teen twee uiterstes moet waak: oordrewe vrolik-
heid wat eerder met uitspattigheid in verband gebring kan word en
oordrewe statigheid wat aan morbiditeit grens. Waar die beginsel van
bi-polariteit toegepas word, werk hierdie twee pole aanvullend en kor-
rigerend op mekaar in.

Die nimmereindigende soektog na nuwe liedere sal eweneens met
groot omsigtigheid moet geskied. Liesch (1996:28, 40) motiveer sy
standpunt deur na die Psalms in die Ou Testament en die sang in die
Nuwe Testament te verwys. Hy wys daarop dat die Psalms gekenmerk
word deur ’n viering van die geskiedenis van Israel (verlede), deur die
sing van kontemporêre liedere (hede) en deur die antisipasie op die skep
van nuwe liedere deur die oproep om “nuwe sange” te sing (toekoms).

Ook hierin moet daar balans wees. Gemeentes wat nuwe liedere
sing en só die bruikbaarheid daarvan toets, behoort nie veroordeel te
word nie. Kerklike strukture behoort ook nie deur drakoniese besluite
sulke eksperimente te verbied nie. Hoe anders kan daar nuwe liedere
geskep word om die erediens kontemporêr te laat wees? Maar ander-
syds mag die soeke na vernuwing nie só oorboord gaan dat die goed-
gekeurde kerkliedere geheel of gedeeltelik deur eietydse en ongekeurde
gospelliedjies vervang word nie. Ook behoort nuwe liedere voordat
dit getoets word, aan basiese beginsels te voldoen wat met die refor-
matoriese beginsels ooreenstem. As ons Calvyn ernstig moet neem dat
die mens se gehoor en emosie nie net deur mooi melodieë gestreel
mag word nie en dat dit in wese oor die woordbetekenis van die lied
gaan wat die mens geloofmatig moet opbou, dan behoort daar ’n sterk
afwysing te wees van die huidige tendens om sogenaamde “choruses”
te sing waar ’n enkele sin of twee oor en oor soos ’n mantra herhaal word.

In die soeke na vernuwing in die sang sal ons ook met die verskei-
denheid van sanggenres rekening moet hou. Liesch (1996:52-62) be-
redeneer oortuigend dat dit Bybels en psigologies sin maak om in die
erediens met lofprysing te begin en dan na aanbidding oor te gaan.
Beide vul mekaar aan en het mekaar nodig (weer die beginsel van bi-
polariteit). Daar moet dus daarteen gewaak word dat vernuwing nie
uitsluitlik of oorheersend op lofprysing konsentreer sodat die aanbid-
dingsliedere, wat stadiger in tempo is en ’n ander spiritualiteit ver-
teenwoordig, al hoe minder ’n liturgiese plek in die erediens verkry nie.

 



5.11 Belewing van die liturgiese gebeure is nie 
ongereformeerd nie

Die stelling is alreeds gemaak dat die hele mens in die erediens betrek
moet word. Dit impliseer nie alleen die verstand (linkerbrein) nie,
maar ook die hart as die setel van menslike emosies, asook alle ander
estetiese en visuele aanvoelings van die regterbreinfunksionering (sien
Horn 1973:32; Vrijdag 1991). Die aandag is ook reeds daarop geves-
tig dat die reformatore nie teen die belewing van die aanbidding in
die erediens was nie, maar dit inteendeel wou bevorder. Die Woord-
bediening, die sang en musiek moes hiertoe as instrumentarium dien.
As aan hierdie middele erkenning gegee word om belewing te reali-
seer, dring ’n volgende vraag na vore: Is daar enige rede waarom ander
middele wat die menslike sintuie kan aanspreek en belewing kan fa-
siliteer, nie ook in die erediens benut kan word nie?

Daar word byvoorbeeld ’n sterk argument opgebou uit Calvyn se
afwysing van die Roomse elemente in die liturgie — op grond waarvan
daar dan gedurig teen Roomse gebruike in die erediens gewaarsku
word. Rituele soos die aansteek van kerse, simbole soos ’n kruis of
kleure in die vorm van lappe wat tydens die lydenstyd gedrapeer word,
is in die verlede as Roomse tendense beskou en met agterdog bejeën.
Daar moet egter onthou word dat Calvyn dit veral gehad het oor die
Ou-Testamentiese offergedagte wat in die misliturgie ingesluip het en
die afgodiese aanbidding van beelde wat deur God verbied is. Calvyn
wou die offergedagte in die Rooms mis met die Woordbediening oor
Christus se eenmalige en volledige offer vervang, terwyl die beelde-aan-
bidding eweneens deur die Woordverkondiging verdring moes word.
Rituele in die Roomse mis wat as menslike instellings die indruk of
verwagting skep dat die nakoming daarvan tot sondevergifnis en sa-
ligheid kan lei, is deur Calvyn as ’n verplasing van die geloof vanaf
Christus na die rituele beskou. Daarom het Calvyn die prediking tot
die hoogtepunt in die erediens verhef om hierdie Roomse vergryp teen
die evangelie van genade, vergifnis en verlossing deur Christus uit
die erediens te ban (Brienen 1987:146-155).

Tog is daarmee nie alles gesê nie. Dit is byvoorbeeld betekenisvol
dat Luther die grondvorm van die Roomse mis behou en ’n radikale
reformasie daarvan afgewys het. Pogings om met ’n beroep op die

61

Acta Theologica 2004:2

 



62

Janse van Rensburg Wat is ’n gereformeerde liturgie?

Reformasie rituele soos die aansteek van kerse in die erediens as die
invoer van Roomse gebruike af te maak, hou nie met die skopus van
Calvyn se stryd teen Roomse elemente in die erediens en Luther se
waardering vir die rituele duiding van die mis rekening nie. Rituele
wat nie inhoudelik die Roomse konnotasie van die offergedagte of die
vergifnis van sonde verteenwoordig nie, kan dus nie sonder meer as
Rooms afgemaak word nie. Indien rituele en simbole nie die geloof in
Christus vervang nie, maar juis deur die visuele inbeelding die geloof
op Christus rig, het ons met ’n heel ander liturgiese bedoeling te doen
as wat in die Roomse mis geheers het. Ons kan nie bekostig om die-
selfde fout as in die verlede te maak, toe die vrees vir Roomse invloede
enige liturgiese vernuwing verdag gemaak het nie (sien Jonker [s.a.]:16).

5.12 Die liturgie moet die eenheid en kontinuïteit van die
kerk dien

Liturgiese kontinuïteit veronderstel dat vernuwende denke nie die
histories-kulturele en teologiese verlede mag uitwis en daarmee die
unieke aard (identiteit) van die kerk in gedrang mag bring nie.

In hierdie opsig sal ’n verdere onderskeid nodig wees. Daar is
naamlik ’n ekumeniese liturgiese karakter van die erediens. Dit ver-
onderstel dat daar sekere beginsels vir aanbidding is wat in alle de-
nominasies van die algemene Christelike kerk geldig is. Daarsonder
sou aanbidding sy Bybelse en Christelike karakter verloor. Daar is
egter ook liturgiese eienskappe (kenmerke) wat só eie aan ’n bepaalde
tradisie (gereformeerd) en denominasie (N.G. Kerk) is dat ’n misken-
ning van hierdie tradisie die identiteit van die tradisie en denominasie
in gedrang bring.

Waarom sou Calvyn die beginsel van kontinuïteit so belangrik
geag het? Waar die kontinuïteit in aanbiddingswyse in ’n bepaalde
tradisie só gerelativeer word dat die styl van daardie tradisie nie meer
in die erediens herkenbaar is nie, word die vernuwing deur ’n ander
gees gedryf. Immers, die leiding van die Heilige Gees in ’n bepaalde
tradisie verteenwoordig tog die historiese weg waarlangs Hy ’n be-
paalde kerk gelei het. Verwerping of distansiëring van daardie histories-
pneumatologiese wording konstitueer ’n vergryp teen die wyse waarop
die Heilige Gees in die verlede gewerk en gelei het. Natuurlik be-



teken dit nie dat alles in die verlede heilig en onveranderlik is nie.
Daar is reeds gewys op die wesenlike dinge (wat onveranderlik is) en
die dinge wat nie Skriftuurlike en teologiese beginsels in gedrang
bring nie. Waar vernuwing binne die laasgenoemde kategorie ook
nie ’n wesenlike bedreiging vir die kontinuïteit en die identiteit van
die tradisie is nie, behoort sodanige vernuwing nie teengewerk te
word nie.

5.13 Liturgiese beskeidenheid
Wie bepaal dan die behoefte aan ’n korporatiewe belewing en die
wyse waarop dit kan geskied? Horn (1973:26) kom tot die interes-
sante gevolgtrekking dat sistematiese teoloë en wetenskaplike liturge
nie langer as outoriteite vir die vaslegging van liturgiese reëls beskou
kan word nie. Teoloë, konkludeer hy, het nie direkte toegang tot ab-
solute waarheid nie (1973:28). “The depth and breadth of experience
at individual events of life” word volgens Horn al hoe meer belangrik
geag. In die Anglikaanse tradisie het die siening van Perry (1989:viii)
reeds vir die betrokkenheid van ’n gemeentelike liturgiese groep voor-
siening gemaak wat die erediens moet help beplan. Dit moes egter
deur die kerk (Church of England) goedgekeur word. ’n Mens wonder
net of dit nie maar weer dieselfde “big brother”-benadering verteen-
woordig nie.

Hierdie perspektief veronderstel ’n teologiese beskeidenheid ten
opsigte van ons denke oor die liturgie (Nel 1990:175). Die kerk mag
nie die erediens en sy beskouing daaroor só oorskat asof die weder-
koms al aangebreek het en alles volkome is nie. Die kerk se gerigtheid
op die wêreld impliseer dat die wêreld ernstig geneem moet word en
die erediens ook (bi-polariteit). Natuurlik is beskeidenheid hier gepas.
Die aard van die problematiek is eenvoudig net só dat ’n simplistiese
benadering of enkelvoudige antwoorde nie die navorsingsdoelwit sal
bereik nie. Daarbenewens laat navorsing blyk dat teologiese motive-
rings vir bepaalde liturgiese besluite wat in die verlede as deurslag-
gewend beskou is, tog nie ’n finale woord is nie.

Een so ’n voorbeeld is die plasing van die afkondigings in die ere-
diens. Vandooren (1980:50-51) verwoord die tradisioneel-gereformeerde
standpunt hieroor. Afkondigings wat ’n liturgiese plek in die erediens
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ontvang, versteur die verbondmatige twee-rigtingverkeer van die
erediens. Daarom behoort die afkondigings voor die aanvang van die
erediens plaas te vind of in gedrukte vorm uitgedeel te word.

Hierdie begronding het as motivering gedien vir ’n jarelange prak-
tyk in die N.G. Kerk. Die vraag is egter of dat daar nie ook ’n ander
teologiese begronding kan wees. Die verbondsgemeente is nie alleen
met God in gesprek nie, maar moet ook weer na die daaglikse lewe
terugkeer, waar die koningsheerskappy van die Verbondsgod geleef
moet word. Verteenwoordig die weglating van “wêreldse” bedrywig-
hede uit die erediens nie in beginsel die eeu-oue dwaling van die
skeiding van natuur en genade nie en ignoreer dit nie die liturgiese
verband tussen erediens en gemeenskap nie? Die Here se kerk moet
tog in die wêreld wees, omdat Christus hulle na die wêreld gestuur
het (Joh. 17:18).

6. SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS
Uit voorafgaande bespreking het dit duidelik geword dat ons in die
debat oor ’n gereformeerde liturgie met vooropgestelde clichés sal moet
klaarspeel en aan die hand van teologiese beginsels na liturgiese ver-
nuwing moet streef wat met ’n gereformeerde teologie en spiritualiteit
korrespondeer en tog kontemporêr en kontekstueel kan wees. As ons
dus nuut wil dink oor die liturgie, sal ons moet aanvaar dat ons nog
nie klaar gedink en volmaak geformuleer het nie! Daar is ’n voorlo-
pige karakter in die erediens wat veronderstel dat alles nie alreeds in
kruike en kanne weggebêre is nie. Dit is ’n tydige waarskuwing en ’n
belangrike korrektief op ’n verabsoluterende gesindheid ten opsigte
van die erediens. Ons sal ’n “oop gesprek”-benadering moet aanleer.
Nie ’n debat nie, maar ’n diskoers is nodig, waar ons op ’n dialektiese
wyse onsself algaande laat korrigeer soos wat die beginsels vir liturgiese
vernuwing volgens vandag se behoeftes al hoe duideliker word.
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