Brief-09, Rantepao 25 september 2010
Vol interesse bekijkt Dr. Kabanga de boeken die ik bij me heb. Hij
had er meteen naar gevraagd, toen we elkaar gisteren ontmoetten:
“Zijn er nog nieuwe boeken van LITINDO?” Het is een hele tijd
geleden dat ik hier ben geweest, dus er zitten verschillende titels
tussen die hij nog niet heeft. Die legt hij apart, en dat wordt een
aardig stapeltje. “Moet ik daar iets voor betalen?” Nee,
natuurlijk niet! Veel te mooi dat deze docent zoveel belangstelling
heeft voor onze boeken. Als ik vertel dat we nog op zoek zijn naar
iemand die Litindo hier in Rantepao wil vertegenwoordigen, biedt
hij zichzelf meteen aan: hij wil deze boeken graag introduceren bij
de studenten op de 3 theologische opleidingen waar hij les geeft!
Het contact met dr. Kabanga verloopt erg plezierig, net als trouwens bij eerdere bezoeken. Hij
is er nog één van het oude stempel. Als hij hoort waarover ik in Mamasa les heb gegeven,
wordt hij zelfs enthousiast: hij is zelf onlangs gepromoveerd op een onderwerp dat dicht
aanligt tegen mijn verhaal, nl over God de Vader en God de Zoon in de Indonesische context.
Hij bladert mijn stuk meteen door, en vraagt of hij het mag hebben, om er tzt aan te kunnen
refereren in de Indonesische uitgave van zijn dissertatie. Gelukkig heb ik het document op een
usb-stick bij me. Ik vraag hem mij te laten weten wat hij er van vindt.
Over de term Zoon van God heb ik trouwens hier ook weer lesgegeven. Dat stond niet op mijn
agenda, maar ik werd er door Kabanga spontaan toe uitgenodigd. Vroeger had de kerk hier
een eigen Theologische Hogeschool, maar in 2005 hebben ze die overgedragen aan de
overheid, en werd het een Staatsopleiding voor Protestantse theologie (STAKN). Nu wil de
Toraja-kerk toch weer een eigen opleiding hebben. De concrete aanleiding is dat een aantal
studenten problemen had op die STAKN, verder gingen studeren aan de INTIM in Makassar,
en zich daar ook niet thuis voelden. Die studenten krijgen nu gelegenheid om hier hun studie
af te ronden. Maar daarnaast is de wens om de eigen identiteit van de kerken hier te bewaren
eveneens een belangrijke factor. Het is de bedoeling dat het uiteindelijk een theologische
faculteit wordt van de Christelijke Universiteit (UKI Rantepao) die hier nu inmiddels draait
op de oude campus. Maar voorlopig is het nog een onofficieel gebeuren, onder
verantwoordelijkheid van de leiding van de Gereja Toraja. En het is ook nog erg kleinschalig:
ik heb die morgen welgeteld vijf 4e jaars studenten voor me; er zijn ook nog een stuk of 15 1e
en 2e jaars, maar die waren er die dag niet. Ondanks het kleine aantal heb ik ze met plezier
een paar uur les gegeven.

De reis hierheen had
nogal wat voeten in
aarde. Ik heb in de
vorige brief al iets
vertelt over de weg naar
Mamasa. Veel is
intussen opgeruimd,
maar er zijn ook weer
nieuwe aardverschuivingen en
steenlawine’s die de
weg tot halve breedte (of
minder) terugbrengen.
En de modder in de
buurt van Mamasa is
door al de regen en door
het vrachtverkeer alleen
maar erger en dieper
geworden. De weg naar
Rantepao was verder
geen probleem.
Deze week ontmoet ik ook een aantal blanke collega’s. In Mamasa is dat ds. Kees Buijs van
de CGK. Hij heeft vroeger in Mamasa gewoond, later was hij zendeling in Zuid Afrika, en nu
werkt hij afwisselend telkens 2 maanden Indonesië en 2 maanden Zuid-Afrika – en bezoekt
tussendoor zijn kinderen in Nederland. Kees heeft een eigen kamer in het gastenhuis (was
vroeger hun huis!), en we praten heel wat af. Deze keer brengt hij een ongepland bezoek in
verband met opnamen die volgende week door Zendtijd voor de Kerken in Mamasa zullen
worden gemaakt in het kader van een televisie-kerkdienst in november; bij die uitzending zal
als project van de Wilde Ganzen de renovatie van het ziekenhuis in Mamasa worden
gepresenteerd. Deze dagen is hij druk om daarvoor een goed plan met begroting klaar te
maken. Hij laat me het ziekenhuis zien, en inderdaad: daar mag wel iets aan gebeuren! Maar
dan is er ook instructie nodig van de mensen die daar werken: in de onderzoekkamer zitten de
oude bloedvlekken aan de muren…
Hier in Rantepao heb ik veel contact met ds. Gert de Goeijen en zijn gezin. De GZB heeft het
uitgezonden om hier op het Theologisch Instituut van de Toraja-kerk een bijdrage te leveren
aan de praktische vorming van (a.s.) predikanten. Ze zijn hier nog niet zo erg lang, pas vanaf
maart. Daarvóór deden ze taalstudie in Yokyakarta; vorig jaar heb ik hen daar opgezocht.
Voor hij werd uitgezonden was Gert verbonden aan de PKN in Zwolle (Stinskerk). We zitten
deze dagen heel wat af te bomen over theologie, zending, kerkelijke ontwikkelingen, cultuur,
en natuurlijk over zijn werk hier. Vrijdagmorgen ben ik
aanwezig bij een bespreking met een Australische
collega die hier ook aan dat instituut verbonden is,
Andrew Buchanan. Deze theoloog van Anglicaanse
achtergrond werkt hier al vanaf 2002, en heb ik hier al
een paar keer eerder ontmoet. Deze morgen zijn ze zich
aan het voorbereiden op een cursus hermeneutiek die ze
binnenkort moeten gaan geven. In dat kader komen we
ook te spreken over het feit dat er hier in de prediking zo
snel aan elke tekst een moralistische toepassing wordt vastgeknoopt: wat je wel en wat je niet
moet doen. Andrew denkt dat het te maken heeft met het pragmatisme in de Indonesische
samenleving; ik zelf zou het eerder wettische prediking willen noemen. Hoe dan ook: het
aspect van wat God doet, en hoe dat van belang is voor jou als hoorder, krijgt in de prediking

nauwelijks aandacht. En dat geldt in het algemeen voor vrijwel alle kerken in Indonesië.
Terwijl het toch juist allereerst dáárover zou moeten gaan! Dat aspect is bovendien erg
relevant in de Indonesische situatie: voor de mensen hier zijn relaties enorm belangrijk. De
functie van die relaties zou je kunnen vergelijken met wat bij ons de verzekeringen zijn: jij
laat je relaties meegenieten van je overvloed, en als jij op een gegeven moment hulp nodig
hebt of oud bent kun je op hen terugvallen. Mensen zijn dus in hoge mate afhankelijk van hun
relaties, en ze doen dan ook alles om die relaties goed te houden. Dat weegt als het er op
aankomt zelfs zwaarder dan de waarheid, of dan (financiële) eerlijkheid. Tegen die
achtergrond is het zaak duidelijk te maken dat God in Christus een relatie met ons wil
aangaan, en dat die relatie belangrijker is dan alle andere relaties. Op Hem kun je altijd
terugvallen, en bij Hem is je leven pas ècht veilig! Maar ook het wederkerige karakter van de
relatie: Hij heeft zóveel gegeven: zijn eigen Zoon! Wat geven wij nu aan Hem?
Vanmiddag maak ik met Gert en hun kinderen een
tocht in de omgeving. Fantastische uitzichten over
de sawa’s en de bergen daarachter! Geen wonder
dat hier veel toeristen komen. Maar je ziet ook
overal de tekenen dat de oude cultuur hier nog
springlevend is. Dodenfeesten, en de beelden van
overleden voorouders bij de graven, regelmatig
voorzien van de nodige geschenken: eten, kleren,
sigaretten. De confrontatie van het Evangelie met
de oude heidense gebruiken heeft nog niet veel
veranderingen teweeg gebracht. Toch wordt DV in
2013 hier het eeuwfeest van de zending gevierd.
Op de terugweg komen we langs het oude huis
van de eerste zendeling, Van Loosdrecht. Hij is
daar ook vermoord. Per vergissing, omdat de
moordenaar het in feite op iemand anders had
gemunt? Of omdat hij wel erg strak was ten
opzichte van de oude adat? Daarover zijn de
meningen verdeeld. De moordenaar is later wel tot
geloof gekomen. Maar de oude adat is nog altijd
sterk. Dat wil de overheid ook graag zo houden,
want dat trekt toeristen, en brengt dus geld in het
laatje. Maar hoe staat de kerk eigenlijk tegenover
die voorouderverering? Is contextuele theologie
het antwoord, en moeten we hier de kant op van
Bediako, de Afrikaanse theoloog die in een zelfde
soort cultuur Christus als onze grote Voorouder
verkondigt? Of is dat grijpen naar de
contextualiteit een uitvlucht om de eigen oude
identiteit en cultuur te handhaven, zoals prof. Van de Beek stelt? Dan blijft er van een
kritische confrontatie van het Evangelie met de heidense gewoonten en gebruiken zoals hier
in de Toraja weinig over…
Dat is trouwens iets om over door te denken, ook in onze eigen westerse maatschappij.
Hoever staan wij zelf open voor het scherpe Woord, als dat wil snijden in onze eigen
levensstijl? Weten wij nog wat het christelijke leven concreet inhoudt, en willen we dat
eigenlijk nog wel horen? Of is er ook bij ons nog maar al te vaak sprake van
zelfhandhaving…
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig… (Psalm 51:10)
A Dieu! Jaap

