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Amy Grant gehonoreerd door de wereld 
Bron : https://www.wayoflife.org/friday_church_news/23-50.php , 16-12-2022 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 

 

Amy Grant, de “koningin van de christelijke pop” genoemd, werd op 4 december tijdens een gala-
evenement bekroond met de Kennedy Center Honors.  
Het was de eerste keer dat deze “culturele toponderscheiding werd gegeven aan een hedendaagse 
christelijke muzikant” (Religion News Service, 5 december 2022).  
Ook bekroond waren acteur George Clooney, zanger Gladys Knight, componist Tania León en de 
rockband U2.  
Allen droegen regenboogbanners om hun steun voor homoseksuele rechten te tonen.  
Grant is een baanbreker geweest in het oplossen van de Bijbelse muur van scheiding tussen het 
vlees en de Geest, de wereld en Christus, in christelijke muziek. Ze was de eerste “crossover1 chris-
telijke muzikant” die in 1986 een nummer één hit had in de seculiere hitlijsten (“Next Time I Fall”).  
In 1985 zei ze: “Ik probeer er sexy uit te zien om een plaat te verkopen” (Rolling Stone, 6 juni 1985, 
p. 10). Een paar jaar later zei ze: “Christenen kunnen sexy zijn. Wat ik doe is een goede zaak” 
(People, 15 juli 1991).  

Maar kleding is een morele taal. De Bijbel spreekt van “uitgedost als een hoer” (Spreuken 7:10).  
Grant heeft ook een voortrekkersrol gespeeld bij het afbreken van leerstellige muren van afschei-
ding die Gods Woord vereist. In 1997 nam Grant samen met de Rooms-katholieke Kathy Troccoli 
en 40 andere CCM-artiesten Love One Another op, een lied dat een oecumenisch, één-wereldkerk-
thema predikt.  

 
1 Cross-over betekent een combinatie van verschillende stijlen, veelal populaire muziekstijlen. De term is niet voorbe-
houden aan een bepaalde muzieksoort en wordt als genreaanduiding gebruikt wanneer de verschillende stijlen in gelijke 
mate in de muziek doorklinken. (Wiki). 
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In april 2015 sloot Amy zich aan bij de Dominicaanse Zusters van Maria, de Rooms-katholieke 
Matt Maher, Sanctus Real en anderen voor een Unity-aangelegenheid aan de Eastern Michigan Uni-
versity. 
In maart 1999 vroeg Grant de scheiding aan van haar man zanger Gary Chapman, na 16 jaar, en in 
maart 2000 trouwde zij met countryzanger Vance Gill, die zijn vrouw, Janis Oliver, inruilde voor 
Amy. Op typische CCM-wijze haalde Grant uit naar degenen die dit als verkeerd beoordeelden.  
Grant heeft yoga, Rooms-katholiek contemplatief gebed en homoseksuele rechten gepromoot. In 
2021 zei ze: “Ik werd uitgenodigd aan een tafel waar iemand zei ‘wees niet bang, je bent geliefd’… 
homo of hetero. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit hoe we ons gedragen. Het maakt niet uit hoe 
we bedraad zijn” (“CCM Icon Amy Grant”, Relevant Magazine, 12 juli 2021).  
“Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de 
valse profeten” (Lukas 6:26). 
 

 

 

 

 
 
 

Lees ook: 
o Rubriek “Muziek, CCM”: http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm  

o Rubriek “Cartoons Muziek, CCM”: http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm#cartoons  
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