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“Heeft u even tijd? Ik wil u graag iets vragen.” Voor
de deur staat Injot, de blinde jongen uit Piju, begeleid
door Rivhan, leeftijdgenoot hier uit Sentagi. Binnen
begint hij te vertellen. Zijn ogen staren niets-ziend
omhoog, maar zijn stem klinkt vast en helder:
“Onlangs ben ik begonnen met het houden van
bijbelvertellingen voor de leerlingen in het internaat
van Seluas. Ik wil de talenten die gekregen heb niet
begraven. Mijn wereld mag dan donker zijn, maar
daarom kan ik mijn gaven nog wel gebruiken!”
Elke maandag reist hij met de bus van Piju naar Seluas.
Daar wordt hij dan opgewacht door één van de
leerlingen. Die zitten daar op de SMP (zeg maar:
Mavo), acht afkomstig uit de GGRI, en nog een stuk of
tien uit andere kerken. Er zit ook een islamitische
jongen in dat internaat, die wil niet meedoen, maar hij
loopt er ook niet bij weg als hij dan die avond met ze
gaat zingen, en uit de Bijbel gaat vertellen. Uiteraard
helemaal uit zijn hoofd, want hij is immers volslagen
blind. Nu wil hij graag weten wat ik ervan vind: is dit een goed initiatief? Want hij hecht
waarde aan het oordeel van de mensen door wie hij God heeft leren kennen: zoals pendeta
Alserda, en de mensen van Litindo. “Nee, begrijp me niet verkeerd: ik wil die blanken echt
niet verheerlijken, maar zonder hen had ik het Evangelie niet gehoord, en dat is oneindig veel
kostbaarder dan geld of goud, want dat gaat over het eeuwige leven! En daarom kom ik ook
niet om geld vragen; saya hanya minta dukungan: ik wil alleen maar graag van u horen of ik
hier goed aan doe.”
We praten een tijdje door over dit prachtige initiatief. Wat een contrast met die jonge
predikant, die niet in de pastorie van zijn gemeente wil komen wonen omdat hij te weinig
verdient en omdat hij het huis te klein vindt! De kerkeraad van Piju staat er ook achter, en
soms gaat er ook iemand met hem mee. Daar leert hij dan ook weer van, vertelt Injot: “Ik ga
ze niet alleen maar iets leren, ik steek er zelf ook veel van op!” Als hij vertelt dat ze daar in
dat internaat maar één psalmboek hebben, geef ik hem drie nieuwe buku mazmur mee. Rivhan
vraagt of ik voor Injot zelf geen bijbel op cassette of CD heb, waar hij naar zou kunnen
luisteren. Nee, die heb ik niet, maar daar ga ik beslist naar zoeken als ik in Jakarta ben!
Even later gaan ze weer weg, Injot zorgzaam aan de hand geleid door Rivhan. Bernlef onder
de Dayak…
Injot is inderdaad een trouwe bezoeker van onze seminars, en ook deze keer is hij weer
present op het seminar voor predikanten en ouderlingen van de GGRI. Ook hier hebben we
het weer over de triniteitsleer. Het materiaal is twee maand geleden al onder de predikanten
verspreid, maar daar is helaas maar weinig van te merken. De felheid van de discussie vorig
jaar in Waingapu is hier in elk geval totaal
afwezig; misschien heb ik het nu dan toch
beter en meer evenwichtig verwoord? In de
discussie gaat het over m.i. wat minder
relevante vragen. Pdt Amien vraagt naar de
vertaling van de namen van God: in het NT,
in het Indonesisch, in de westerse talen; maar
ook of nyabata (naam van een god van de
Dayak) acceptabel is. Er worden vragen

gesteld naar de opvatting van de Yehova-getuigen. Pendeta Klemen, docent aan de
theologische opleiding hier in Sentagi, mist in mijn verhaal een weerlegging van de dwaling
van de antinomianen (ja ja!). Dat laatste houdt kennelijk verband met zijn eigen onderwerp:
hij houdt een verhaal over persembahan; daarin benadert hij
het geven in de kerk (collecte, vrijwillige gaven) vooral
vanuit de offer-cultus van het OT. Tal van teksten passeren
de revue. Hij benadrukt dat de gaven met vreugde gegeven
moeten kunnen worden. In de discussie heeft natuurlijk
iedereen wat te zeggen, want het geven in de gemeenten laat
nog veel te wensen over. Maar uiteindelijk steken ze toch de
hand in eigen boezem: als je als predikant, evangelist of
ouderling zelf niet het goede voorbeeld geeft, kun je van de
gemeenten ook niet veel verwachten…
Het derde onderwerp van deze seminar is de positie van man
en vrouw in de kerk. Dat is op de agenda gekomen naar
aanleiding van wat ik vorig jaar hier op de synode heb
verteld over de discussie daarover bij ons in Nederland. Ik
mocht het onderwerp inleiden, en heb dat gedaan aan de hand
van het discussiestuk dat onze eigen deputaten in Nederland
hebben opgesteld. Er volgt een levendige discussie op; ook
hier heeft iedereen wel wat over te zeggen. Helaas vliegen ze wel meteen op de bekende
teksten af, zonder zich eerst eens te bezinnen op hoe we die teksten moeten benaderen, en of
het verschil in situatie toen en nu misschien ook van belang is. De Bijbel spreekt toch
duidelijke taal, die een lerende
en regerende functie van de
vrouw in de kerk uitsluit.
Debora wordt erbij gehaald
(OT), en Hanna (NT), maar
nee, dat zijn uitzonderingen.
Het is volgens hen uitgesloten
dat een vrouw de zegen op zou
leggen; Israel had toch ook
geen priesteressen? En onder
de apostelen zoek je ook
tevergeefs een vrouw! Iemand
is zo scherp om op te merken
dat hierin misschien de
patriarchale cultuur van destijds een rol speelt; maar daar
wordt verder door niemand op ingegaan. Ook niet op de vraag
waarom we het dit voorschrift van Paulus vandaag nog wel
zouden moeten volgen, terwijl we een regel als dat vrouwen
met bedekt hoofd moeten bidden zonder problemen als
gedateerd beschouwen. Ik probeer nog eens om een andere
benadering van de teksten bespreekbaar te maken, maar pdt
Lasen en pdt Dain verwoorden de vrijwel unanieme mening
op zó nadrukkelijk manier, dat ik me haast zelf veroordeeld
voel, terwijl ik me toch nadrukkelijk onthouden heb van het
geven van een eigen mening. Maar kennelijk is de vroeger
algemeen aanvaarde mening er hier zo goed ingeprent, dat
elke opening andere opvatting bij voorbaat verdacht is.
Daarnaast zal ook een rol spelen dat praten over hermeneutiek
natuurlijk veel abstracter is, dan praten over concrete teksten;
en abstraheren is in voor de mensen hier altijd al erg lastig.

De week op Kalimantan is zomaar voorbij. Ik
geef nog een paar dagen les aan de studenten van
de theologische opleiding. Het zijn allemaal
eerstejaars, en dat kun je merken: ze hebben nog
niet zoveel ondergrond, en je kunt veel minder
bekend veronderstellen dan wanneer je publiek
hebt dat al een paar jaar theologie achter de
kiezen heeft. Ook zijn ze niet allemaal even
gemotiveerd, heb ik de indruk, maar ook dat is
niet ongebruikelijk in het eerste jaar: dan moet
nog blijken wie hier echt op zijn plek zit, en wie
er gaan afhaken.
Ook woon ik nog een zgn Bijbellezing bij, die
elke week op een avond ergens bij iemand thuis
wordt gehouden, en waar altijd opvallend veel
jeugd aanwezig is. Hier in Sentagi staan ook het
internaat van de middelbare school, dus zo heel
vreemd is dat niet.
Inmiddels ben ik terug in Jakarta. Zondagmiddag een ontmoeting met Yusup en Warni.
Yusup heeft voor zichzelf de conclusie getrokken, en afscheid
genomen van SETIA. Ook de meeste sponsors hebben
volgens hem hun steun inmiddels stopgezet. Yusup werkt nu
samen met anderen die SETIA hebben verlaten aan het
opzetten van een nieuwe stichting; dat moet niet de zoveelste
theologische opleiding worden, maar een soort instituut dat
diensten aanbiedt aan de kerken in Indonesië. Hij acht de kans
groot dat (Indonesische) sponsors die tot voor kort SETIA
hielpen, straks hun geld aan dit nieuwe project zullen gaan
geven.
Overigens is het niet gezegd dat Yusup bij die stichting zal
blijven werken; hij heeft ook een aantrekkelijk aanbod
gekregen van Kartidaya, de stichting die het werk van
Wycliffe Bibletranslators in Indonesië behartigt. Momenteel
ontvangt hij steun vanuit de Jakarta International Christian
Fellowship (waar hij en wij ook geregeld kerken). Helaas kan
hij er voor de doop van hun jongste kindje niet terecht, want
ze kennen daar geen kinderdoop…
Deze laatste dagen van mijn reis doorkruis ik weer zoals gebruikelijk de stad Jakarta. Ik heb
de afgelopen maanden her en der nieuwe contacten gelegd, en oude verstevigd. Nu sjouw ik
de boekwinkels af om al de toegezegde boeken te kopen en te laten versturen naar de
verschillende regio’s: een set boeken naar Taklemarto, de nieuwe Litindo-agent in Mamasa;
ook een set naar Kabanga in Rantepao, voor de bibliotheek van de STAKN (de grote
staatsopleiding theologie in die plaats), boeken voor SungKyo op Papua, en nog meer.
Ook speur ik de winkels af naar een audio-uitgave van de Indonesische Bijbel, om aan Injot
op Kalimantan te sturen. ‘Toevallig’ ontmoet ik bij één van de uitgevers een dame, Eva
Kristiaman, die ook contacten heeft in de kringen van Wycliffe en Gospel Recordings. Ze is
een Indonesische, maar opgegroeid in Australië en met ook Nederlands bloed in de aderen. Ik
vertel haar van mijn zoektocht, en ze weet mij allerlei waardevolle informatie te geven. En de
volgende morgen komt er al een email van haar, met gegevens die ze voor mij in Australië
heeft ingewonnen! Inmiddels heb ik dan op een door haar genoemde website al het één en

ander gedownload en op een CD gebrand. Een ingesproken letterlijke tekst van de
Indonesische Bijbelvertaling blijkt er niet te zijn, maar wel een serie geparafraseerde
Bijbelverhalen. Daar zal Injot misschien ook wel wat aan hebben. Zo dadelijk nog even op de
post doen.
Ja, en dan wordt het tijd om de koffers te pakken! Om een uur of 11 zit ik nog even buiten te
genieten van de zwoele avond in een wat melancholieke stemming. Na 76 dagen zit het er
bijna op. Ben je daar nooit eenzaam?, vroeg iemand me vanuit Nederland. Ja, natuurlijk heb
je best wel eens van die momenten, maar eenzaam, dat voel je je gek genoeg vooral als je net
weer terug bent in Wezep. Die eerste week, of weken. Dat komt denk ik omdat je je
ervaringen maar met zo weinig mensen echt kunt delen. Het is ook haast niet over te brengen.
En veel mensen vinden het wel leuk om je verhalen te horen, maar gaan vervolgens natuurlijk
weer gewoon verder. Maar jij zelf zit nog wel boordevol van de reis, helemaal in beslag
genomen door alles wat je beleefd hebt. En dat moet je grotendeels alleen verwerken. Wat je
op al die plaatsen tegen bent gekomen; de mensen die je hebt ontmoet, oude en nieuwe
vrienden, zo hartverwarmend vaak; de problemen waar je tegenaan gelopen bent; hoe weinig
je eigenlijk maar hebt kunnen doen. Hier werk je voor, hier leef je voor! En het is elke keer
weer lastig om dat los te laten, ook al zie je er nog zo naar uit om Dineke en de kinderen en
kleinkinderen weer te zien!
Afgelopen zondag genoten we van een puur gereformeerde preek bij JICF. Het ging over het
wonder van Gods genade. Terugkijkend op mijn reis, wil ik deze serie brieven besluiten met
een paar regels uit een lied dat we zongen aan het eind van die dienst: A Dieu! Jaap

Every soul we long to reach
Every heart we hope to teach
Everywhere we share His peace
Is only by His grace!
Every loving word we say
Every tear we wipe away
Every sorrow turned to praise
Is only by His grace!

