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Het vereren van voorouders (manisme) is een religieus geladen verschijnsel

dat in oude tijden bij veel volken voorkwam. Ook nu tref je het nog aan.  De

basisgedachte hierbij is, dat de dood niet het definitieve einde is, maar dat de

gestorvene voortleeft in een hiernamaals en vanuit daar nog steeds in verbin-

ding staat met de nabestaanden en als zodanig hun lot kan beïnvloeden. Dit

laatste kan zowel ten positieve als ten negatieve zijn, afhankelijk van een juiste

en toegewijde verering.

Een gebied waar de voorouderverering ook nu nog veel voorkomt is ‘Tana

Toraja’ of Toraja-land, een gebied in Zuid-Sulawesi (Indonesië). Ondanks dat

de meeste Torajanezen ten tijde van het koloniale tijdperk bekeerd zijn tot

het christendom, onder meer door zendingswerk dat is verricht door de

GZB, houden deze bekeerlingen tot op de dag van vandaag vast aan veel van

de oude religieuze gewoonten en gebruiken (Aluk To Dolo - de weg van de

ouden). Dat geldt naast afgoderij en animisme ook voor de voorouderver-

ering. Het is een religieus geladen traditie (adat) die moeilijk is uit te bannen.

Het is de  voorzitter van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) ds. J.P.

Ouwehand die, ondanks dat vele werkers in het veld grote moeite hebben

met onder meer de voorouderverering, onlangs in een artikel in het Reforma-

torisch Dagblad  de zaak lijkt te willen af doen als een kwestie van cultuur.

Vanuit de Bijbel is het de vraag of dit wel kan.

Tana Tora ja ,of Tora ja- land,

een gebied in  Zuid-Sulawes i  ( Indones ië) ,  i s  b i j

u i ts tek bekend om haar  voorouderverer ing.



De Torajanezen staan bekend om hun uitgebreide begrafenisrituelen, de veelal in rotsen uitgehouwen

begraafplaatsen, de huizen met enorme, traditionele zadel-vormige daken (tongkonan) en het kleurrijke

houtsnijwerk. Het complexe begrafenisritueel in Toraja is een indrukwekkende sociale gebeurtenis die

doorgaans door zeer veel gasten wordt bezocht en  vele dagen kan duren. Bepalend bij het begrafenisritueel

is de status van de overledene, die onder meer tot uitdrukking komt in het aantal buffels dat tijdens de

ceremonie wordt aangeboden en ritueel geslacht. Zo kent de gemeenschap vier strata, vier lagen. De

hoogste status is die van goud, gevolgd door ijzer, hout en ten slotte klei. Geboorte bepaalt tot welke kaste

iemand behoort. Het leven in het hiernamaals loopt naar het idee van de Torajanezen synchroon met de

status en het leven hier en dat blijkt nadrukkelijk bij het begrafenisritueel. Vanwege het minder aantal

geslachte dieren zal de ziel van een ‘kleimens’ niet zo snel het hiernamaals  (Puya) bereiken dan de ziel van

een ‘goudmens’. De eigenlijke begrafenisceremonie vergt veel voorbereiding en vindt pas plaats als er genoeg

DE

CEREMONIE

lichaam te prepareren) - krijgt het kleren aangetrokken. Vervolgens wordt het lichaam in bed gelegd en

in of bij het huis van de familie 'bewaard' tot de tijd voor de begrafenisceremonie (Rambu Solok)

aanbreekt. (Solok betekent zoveel als ‘de zon ondergaand in het Westen’. Het Westen staat symbool

voor de dood. Om die reden worden de ceremonies ook alleen uitgevoerd na de middag (na twaalf uur)

- dan begint de zon te zakken in het Westen.) In de tijd tot de begrafenisceremonie wordt de overledene

behandeld als levende en dus betrokken in bijvoorbeeld de gesprekken. Ook wordt er eten bij de

opgebaarde ‘zieke’ geplaatst. Er wordt geloofd dat alle handelingen voor en tijdens de uiteindelijke

begrafenisceremonie zorgvuldig dienen te worden uitgevoerd, wil de overledene de weg naar het

hiernamaals kunnen vinden. Zielen die de weg naar het hiernamaals namelijk niet weten te vinden,

worden ‘bombo’ (geest) of ‘payo-payo’ (schaduw) en kunnen onder meer de nabestaanden bedreigen

en voor een stortvloed van onheil zorgen. Algemeen heerst onder deTorajanezen de overtuiging dat de

geesten van de overledenen invloed hebben op het reilen en zeilen in het hier en nu. Een overledene

kan, afhankelijk van o.a. staus en verleende zorg, beschermer van het dorp en de dorpelingen worden.

Overstijgt de dood het leven in Tana Toraja?

,  het  i s  n iet  ongebruike l i jk  dat  de

begrafenis  door honderden gasten wordt  bezocht  en ve le  dagen duurt .

geld is verzameld voor de aanschaf van de offerdieren, de vervaardiging van de huisvesting (langtang) voor en de voedselvoorziening van de gasten, en er een moment is

gevonden waarop de gehele familie kan samenkomen. Zo'n voorbereiding kan maanden en soms zelfs jaren duren en is uiterst kostbaar. Volgens het geloof van de

Torajanezen wordt de overledene niet als dood beschouwd, maar als ziek (tomakula'). Nadat het lichaam is gewassen en met formaldehyde (drie kleine flesjes)

ingespoten - om te voorkomen dat het lichaam gaat ruiken en door maden wordt aangevreten (in oude tijden gebruikte men in plaats van formaldehyde kruiden om het

tongkonan

de ‘zieke’ thuis opgebaard



Het is dus zaaks dat de ziel van de overledene met veel zorg wordt omgeven. De Torajanezen

zijn bang voor geesten en goden. De begrafenisceremonie en alles wat daaraan voorafgaat is

geladen met een sterk religieus geladen traditie - adat.

Wie het zich kan  veroorloven, begraaft de overledene niet alleen in een rotsgraf maar zorgt

voorafgaand aan de ceremonie ook voor een tau-tau. Een tau-tau is een gesneden houten beeld

dat de overleden persoon voorstelt. Dit beeld vormt de verbinding tussen de levenden en de

dode. Aanvankelijk waren het simpele beelden waarvan alleen het geslacht werd weergegeven.

Tegenwoordig zijn de tau-tau dusdanig verfijnd, dat de gelijkenis met de overledene veelal goed

zichtbaar is. Tijdens het vervaardigen van de pop slaapt degene die hem snijdt bij of onder het

huis waar de overledene ligt. Het eigenlijke werk aan de pop vindt vaak plaats in de directe

nabijheid van het huis. Als de pop klaar is wordt hij bij de dode geplaatst en speelt een rol in de

'rijping' van de overledene op zijn reis naar Puya. Ook bij de tau-tau wordt voedsel geplaats, dit

De uiteindelijke begrafenisceremonie duurt tenminste drie dagen. De lengte van deze ceremonie

en de hoeveelheid aanwezige gasten hangt af van de status van de overledene. Het begrafenisri-

tueel, dat aanvankelijk werd geleid door iemand die was opgeleid in de tradities van de Trojane-

zen, en dus door en door vertrouwd was met de rituelen en 'tomina' werd genoemd, staat

tegenwoordig vaak onder leiding van een predikant. De ceremonie speelt zich af op een terrein

dat ‘rante’ wordt genoemd. Op dit terrein (dat meestal aan de familie toebehoort) zijn door de

nabestaanden, rondom een ‘plein/open plek’, traditionele rijstschuurtjes gebouwd en voor de

gasten overdekte podia en open huisjes - een soort begrafenisdorp. Het lichaam wordt gekist en

de kist geplaatst in een soort huisje (langtang) dat rond het hele dorp en het huis van de

overledene wordt gedragen. Op  de ‘open plek’ op het begrafenisterrein (rante) wordt het huisje

met de kist (langtang) na de rondgang opgesteld. Ook de tau-tau krijgt een plaats en wel in de

de vervaardiging van een tau-tau

is een ritueel proces. De beelden worden met zorg aangekleed en veelal omhangen met onder meer juwelen, sjerpen en krissen. Deze voorwerpen weerspiegelen de

status en rijkdom van de dode. Men meent bovendien dat de dode de rijkdommen meeneemt naar het hiernamaals. Uiteindelijk krijgt de tau-tau tijdens de

begrafenisceremonie een plaats voor of bij het graf en houdt de herinnering aan de voorouder levend.

directe buurt van de overledene. In de kist worden ook vaak zaken meegegeven die men denkt dat de overledene

in het hiernamaals nodig zal hebben. Hoewel de uitvoering van het begrafenisritueel van plaats tot plaats iets kan

verschillen, komen de belangrijkste zaken overal overeen. Te denken valt aan de manier van registratie van de

door de familie gedoneerde buffels. Daarnaast gelooft de Torajanees overal dat door het ritueel slachten van de

dieren (buffels en varkens) de reis van de overledene naar het hiernamaals (Puya) veilig verloopt. Het bloed van

de dieren bedoelt namelijk de zonden van de overledene weg te wassen. Ook is er de ceremonie van het

stenen-trekken (mangriu batu). Deze steen,  een menhir (simbuang), doet dienst als symbool dat blijvend aangeeft

begrafenisritueel op rante

ceremonie van het stenen-trekken
dat er een ceremonie voor de overledene is gehouden. Hoe hoger de kaste, hoe groter de steen.

Er wordt in relatie met dit gebeuren een varken geofferd voordat de steen aankomt op de plek

waar de ceremonie plaats vindt (rante) en opnieuw een, voordat de steen omhoog wordt

getrokken. Vooraf aan het ritueel slachten van de buffels is er de ‘processie’ van offerdieren die

geslacht zullen worden en van die, welke zullen blijven leven - ze worden aan de gasten die de

ceremonie bijwonen getoond. Er klinkt fluitmuziek, er zijn begrafenisgezangen te horen en

tijdens een specifieke dans worden liederen gezongen voor, over en op de overledene, dat alles

gaat gepaard met traditionele uitingen van verdriet. Als de familie er klaar voor is, begint het

eigenlijke ritueel met het slachten van de dieren, een vrij bloederige aangelegenheid. Op de

laatste dag  wordt het lichaam bijgezet in een grafgrot of een familiegrafhuisje. Dit wordt meestal

alleen door de familieleden bijgewoond. Ook de tau-tau krijgt zijn plaats.

het rituele slachten

traditionele dans met zang

familiegrafhuisjes, grafgrotten en tau-tau balkon’s



de kist wordt ceremonieel rondgedragen

de familie volgt de kist tijdens de rondgang

de dragers brengen de kist op het terrein - rante de kist krijgt zijn plaats in het begrafenisdorp

de offerdieren worden getoond de familie bekijkt de geschonken dieren

de gasten krijgen te eten en te drinkende familie op weg naar de gasten



de laatste rustplaats….

het offerfeest in volle gang
Het ritueel slachten van de buffels

klaar voor de rouwgezangen

de typische clanhuizen van de trojanezende schotel: ‘de nieuwe wereld’ in de oude cultuur

in de keuken wordt druk gewerktde gasten op het overdekte podium



In 1905/1906 wisten de Nederlanders Tana Toraja

onder controle te krijgen. Daarvoor leefden de

Torajanezen in volledige afzondering en vormden

zij een van de meest woeste en meest afgelegen

bevolkingsgroepen in Indonesië. Het heeft tot

1913 geduurd voor de zending in dit gebied voet

aan de grond kreeg. Het was de GZB, de zen-

dingsbeweging van de Hervormde Kerk, die hier

actief werd en Tana Toraja tot haar zendingsdo-

mein maakte.

De oorspronkelijke religie van de Torajanezen

was de Aluk To Dolo - 'het geloof van de ouden' of

'rituelen van de voorouders', een polytheïstisch

animisme met vele bloedige offers. Daarbij geloof-

de men dat God (Puang Matua - 'de oude heer', de

god van de hemel) door de voorouders alles

regelde/regelt. Naast de verering van Puang Matua

vereerde men nog verschillende goden (Puang

Titanan Tallu) én de geesten van de voorvaderen

(Tomebali Puang).

De religie was een ingewikkelde mix van voorou-

derverering, mythes en rituelen en ze was (is) in

twee delen op te delen, een deel 'leven' (Rambu

Tuka) en een deel 'dood' (Rambu Solok). Bij het

deel van 'leven' hoorde een vruchtbaarheidscultus.

Het kende rituelen rond geboorte, huwelijk,

gezondheid,een nieuw of gerenoveerd huis tot en

met de verbouw van rijst. Dat deel werd met de

komst van de zending verboden. Gevolg, het ac-

cent kwam te liggen op het deel 'dood' dat wel

door de kerk werd geaccepteerd. Toch blijken

sporen van het deel 'leven' nog steeds aanwezig.

De GZBzending sloot in de verkondiging aan bij

wat men zag als aanknopingspunten in de gods-

dienst van de Torajanezen.  Zo gebruikte de zen-

ding bijvoorbeeld de bij de Torajanezen bekende

god Puang Matua om hen te overtuigen van de

God van de Bijbel. In 1913 werd A.A. van de

Loosdrecht door de GZB naar het Toraja gebied

uitgezonden die in dat jaar de eerste Torajanees

doopte. Geconfronteerd met de onder de Toraja-

nezen geldende sociale orde meende Van de

Loosdrecht dat, wilde het evangelie een kans ma-

ken, de bestaande structuren moesten worden

aangepakt. Hij melde voorkomende misstanden

die hij zag als wetsovertredingen bij het lokale

Nederlandse bestuur. Deze stap, en uiteindelijk

niet direct de verkondiging van het evangelie, is

hem noodlottig geworden. Hij werd in 1917, in

opdracht van een van de dorpshoofden die zich

door zijn handelswijze bedreigd voelde, op brute

wijze vermoord door middel van een lanssteek.

Zijn moordenaar werd jaren later gedoopt.

De vraag is of met het 'aansluiten' bij de oorspron-

kelijke godsdienst, en het 'gedogen'  van met name

het deel 'dood' - met de expliciete nadruk op de

voorouderverering (terwijl zelfs het deel 'leven'

nog levend blijkt - zie hierna),  niet een vermenging

in de hand is gewerkt van Bijbels gedachtegoed en

traditionele opvattingen, wat in feite neerkomt op

syncretisme.  Een incorporeren en integreren (een

christelijk 'omdopen') van heidense goden, rituelen

en gewoonten was (is) binnen met name de rooms

HET GEVAAR VAN SYNCRETISME IN DE

ZENDING

het zendingsechtpaar van de Loosdrecht de moord op van de Loosdrecht in schimmenspel

 De meeste Tora janezen z i jn  door de t i jd  heen

gekerstend maar prakt iseren desa ln iettemin nog a l t i jd

hun oude gebruiken.



katholieke missie een heel gewone zaak. Als expo-

nent daarvan kan de Mariaverering genoemd wor-

den, die terug is te voeren op de verering van 'de

koningin des hemels'.  Of doet hier opgeld wat ds.

J.P. Ouwehand in zijn artikel in het Reformatorisch

Dagblad opmerkte: 'De kerk in Toraja kenmerkt

zich door een boeiende verbinding tussen cultuur

en kerk'?

Binnen de GZB is men, blijkens diverse publicaties,

bekend met het gegeven dat de voorouderver-

ering ook onder christen Trojanezen een 'bijzon-

dere' plaats inneemt en dat met bedenkelijke

trekken. Mathilde Schouwstra, medewerker com-

municatie en publiciteit van de GZB,  schreef in

2012 in het Reformatorisch Dagblad: ' Voorouder-

vering in Toraja speelt ook bij christenen nog altijd

een rol. Honderd jaar zending heeft daar niet veel

aan veranderd '. Vervolgens spreekt zij over de

worsteling die zendingswerkers hier ondervinden

en hoe predikanten moeite hebben op de 'doden-

feesten' te spreken.

Bij de verdediging van zijn proefschrift op de zen-

ding onder de Torajanezen (1993) merkte nota

bene dr. A. Plaisier op dat de opstanding van

Christus nooit een werkelijk centrale plaats in het

Torajageloof heeft gekregen. Plaisier signaleerde

daarbij terecht dat het daarbij gaat om de kern van

de gereformeerde leer, het leven. Eigenlijk had hij

'gereformeerde leer, het leven' net zo goed, zo

niet beter, kunnen vervangen door 'geloofsleer en

leven'. Hij stelde (toen al) vast dat 'de rechtvaardi-

ging door het geloof… door een Toraja anders

[wordt] ervaren omdat het offer van Christus niet

los gezien kan worden van de ritualistische offer-

cultus waarmee hij vertrouwd was'. Voor de Tora-

janees ligt de nadruk op zijn Toraja-zijn,

constateerde Plaisier. Maar wat dan met het 'gij

geheel anders' (Ef. 4:20)? Hoe Plaisier in het licht

van onder andere deze constateringen toch sprak

van: 'De Geest echter schept nieuwe vormen, ook

nieuwe belevingsvormen', moet een raadsel ge-

noemd worden.

Ook de Christelijk Gereformeerde zendingspredi-

kant dr. C.W. Buijs spak (Reformatorisch Dagblad

2004) over 'heidense riten bij christen-Toraja's'.

De christenen heten er bij hem volop aan mee te

doen. Buijs vertelde een ritueel te hebben meege-

maakt waar 'een vroegere priesteres, nu christen,

door middel van spreuken en andere handelingen

een zegen over het nageslacht vroeg'.

De hervormde (nu PKN) predikant ds. M.F. Bin-

nendijk schreef in het Reformatorisch Dagblad al

in 1999 dat de Torajanezen worstelen met hun

animistische traditie van eeuwen her en dat de

plaatselijke bevolking zich 'nog steeds met overga-

ve in oude volksgebruiken' stort. Hij maakte in het

artikel nota bene melding van het drinken van puur

bloed. Ook citeerde hij een predikante verbonden

aan de Gereja Toraja die aangaf dat men zelfs het

voedseloffer bij het oogstfeest nog kende. Een

onderdeel van het deel 'leven' (zie hiervoor).

Door meerdere mensen die geconfronteerd zijn

met de begrafenisrituelen wordt vastgesteld dat

de dood om je heen is en de dood (zoals ook

Binnendijk beschreef) 'levend' wordt gehouden

door offers van flessen water, sigaretten en geld

dat in de graven wordt gelegd.

In 'het Goeije(n) nieuws' (nr. 4, augustus 2010)

komt in een 'interview' met een Torajanees chris-

ten naar voren dat het breken met de Aluk To

Dolo een groot deel van de Torajanezen zwaar

valt en dat de Aluk To Dolo en het geloof zich

hebben vermengd. In 1999 maakte Marcel De-

craene in Trouw al melding van het feit dat 'de

voorouderverering, afgoderij en animisme' 'onder

het mom van een officiële religie onder de opper-

vlakte zouden voortbestaan'.

Een en ander zou de GZB toch te denken moeten

geven! In 1979 leek het er op dat de GZB de

problemen helder zag en op haar ledenvergade-

ring sprak zij over een heidendom dat weer sterk

doorwerkte onder de Torajanezen waardoor de

kerk verzwakte. Echter, men maakt zich nu schijn-

baar drukker over het gegeven dat 'veel vormen

van kerkorde, tucht en liturgie niet worden over-

genomen’ dan over een gebonden blijven van de

lokale bevolking in de duisternis.

Moeten we, gelet op de feitelijke situatie,  niet blij

zijn met de concurrentie op het zendingsveld van

Amerikaanse zijde? Te denken valt hierbij aan

ondere de activiteiten van de Assemblies of God,

die wel degelijk het Woord in deze kwestie recht

snijden en vanuit Gods Woord wel oog hebben

voor de duistere geestelijke achtergronden en zich

allerminst druk maken over een mogelijk begrip bij

de Torajanezen voor bijvoorbeeld 'de verkiezing'.

Wat doen 'psalmen met Geneefse melodieën', een

'inrichting van de kerk, de toga van de predikant en

de collectezak' er toe als de bevolking niet waar-

achtig de bevrijding van het evangelie ervaart en

niet de waarachtige heerschappij kent en erkent

van Jezus Christus over de dood? Ziet de GZB dit

alles? Heeft de zending van de GZB oog voor de

Bijbelse boodschap? Houdt ze reëel rekening met

de zorg onder de werkers in Tana Toraja?

We hebben in de voorouderverering zeker te

maken met een uniek stukje traditionele cultuur,

maar tegelijk met iets, dat absoluut niet strookt

met het christelijk geloof van de kerk van alle

tijden en alle plaatsen.

Een bezinnen is dan ook, zeker in dit jubileum jaar,

een dringende noodzaak. Dat vraagt een luisteren

naar Gods Woord. Wat zegt hier de Bijbel?

========================

en. Prediker 9:5.



Archeologen en theologen zijn het er in algemeen wel over eens: ook in de oudtestamentische tijden blijkt de voorouderverering

een veelvoorkomend fenomeen te zijn. Binnen de Joodse theologie wordt de voorouderverering allerminst ontkend, sterker nog, er

worden door sommigen zelfs verbanden met de Joodse godsdienst gelegd. Archeologisch bewijs van voorouderverering is gevonden

op locaties in het Nabije Oosten, in bijvoorbeeld Jericho, daterend uit de 7e eeuw voor Christus. In vele landen in het Midden Oosten

bleek het zoeken naar geestelijke verbinding met en leiding door de doden via mediums en spiritisten een gebruikelijke zaak.

Eveneens binnen de christelijke theologie wordt onomwonden gesproken over voorouderverering en dodenbezwering als zijnde

voorkomende praktijken in het oude Israël, dat daarmee de haar omringende volken navolgde. Daarbij wordt gesproken over

Moet in  het  gesprek

over voorouder-

verer ing n iet  de

Bi jbe l  het  vertrek-

punt  z i jn?

Is  n iet  Gods Woord

bepalend in  het

zoeken naar

antwoorden?

Daarom:

Zi jn  er  in  de Bi jbe l

aanknopingspunten

 te v inden a ls  het

gaat  over  de voorou-

derverer ing?

De levenden weten tenminste, dat zi j  sterven moeten,

maar de doden weten niets; z i j  hebben geen loon meer te wach-

ten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten.

aanwijzingen dat de levende de doden eten, drinken, meubels, olielampen, en andere items meegaven in ruil voor zegen, advies en bescherming.

'Bij al de aan Israël verwante volken zat de doodenvereering om zoo te zeggen in het bloed', vermeldde vele jaren geleden D.J. Baardslag Dzn. al (Baäls en Burchten -

deel iv, Bosch en Keuning NV, Baarn). Onder de buren van het oude Israël zijn er meerdere gevallen bekend van vergoddelijking van voorouders (denk aan de

Mesopotamische mythologie en de Egyptische koningen). Gods volk had de dodenverering al eeuwen achtereen in zijn naaste omgeving in Egypte meegemaakt.

Vooraf aan de inname van het beloofde land werd Israël er door God nadrukkelijk op gewezen niet te handelen naar de levenswijze en gewoonten van bijvoorbeeld de

Kanaänieten (zie b.v. Lev. 18:1-3 en Lev. 20: 22 en 23; ook vers 6 is in deze veelzeggend). God waarschuwde in dat verband met een uit het land uitgespuwd worden

(Lev. 20:22b). De door Israël te verdrijven Kanaänieten kenden namelijk de voorouderverering waaraan 'de heer van de voorouderverering', Ilib verbonden was.

Ondanks Gods waarschuwingen heeft Israël blijkbaar toch, te midden van al het bezig zijn met aanbidden van heidense goden, zich ook aan de voorouderverering

bezondigd. Offerhoogten voor bijvoorbeeld Milkom zouden daarop duiden (1 Kon. 11:7). In Jer. 49:1 (NBG) wordt Gad in één adem negatief met Milkom genoemd.

Wat te denken van een tekstplaats als Ezechiël 43:7-9? Suggereert deze tekstplaats dat (ook) Israël aan de verering van de lijken van de koningen deed? Wordt Israël in

de woorden van Psalm 106:28 niet verweten zich op zeker moment bezondigd te hebben aan het brengen en eten van offers aan de doden? (D.J. Baardslag Dzn. Schreef:

'Op wat voor bijgeloovige gebruiken, die blijkbaar bij het tempelritueel van Baal-Peor hebben behoord, deze „offeranden aan de dooden" zien, weten wij niet in

bijzonderheden. Jozua herinnert het volk later aan dit gebeuren in waarschuwende zin:  Joz. 22:1 e.v. m.n. vers 17.' Zo in Baäls en Burchten, p.28.)  Leg daarnaast eens

Deuteronomium 26:14 waar de waarschuwing daartegen expliciet te vinden is. Wat te denken van Jes. 65:4?

De Bijbel erkent binnen de verering van JAHWEH een belangstelling voor de doden, zoals zichtbaar wordt binnen de voorouderverering, dan ook niet. Integendeel, lees

alleen eens Job 14: 10 en 21 of Prediker 9:5. Contact met doden wordt zelfs nadrukkelijk verboden (b.v. Deut. 18:11, 12). De hele Schrift legt de nadruk op de levende

God en neemt afstand van het vereren van doden. Hoe typerend zijn de woorden op de Paasmorgen als het gaat om het accent op het leven in het Nieuwe Testament:

„Wat zoekt gij de levende bij de doden?” (Luk. 24:5). En sprak Jezus niet over het „de doden de doden laten begraven” (Matt. 8:22)?

Het raadplegen van de doden wordt algemeen terecht gezien als voortkomend uit de cultus van voorouderverering. Ook het ons bekende spiritisme kan worden

teruggevoerd op de voorouderverering van oude volken. Hoe voor zich sprekend is de geschiedenis van Saul en de heks van Endor. Gods Woord is ten aanzien van al

deze praktijken eenduidig (Lev. 19:26-31; Deut. 18:10-11; Job 7:7-10; Jes. 8:18- 20; Luc. 16:19-31).

De christelijke godsdienst sluit bij de door God binnen het Oude Testament gestelde regels aan. Ze kent geen voorouderverering, geen vergelding die namens de familie

of het voorgeslacht moet worden uitgevoerd. Ook kent ze geen ongezonde binding naar het verleden toe. Wel waarschuwt ze in deze voor de realiteit van de

geestenwereld in bijvoorbeeld Efeze 6.  Kortom, Gods Woord geeft geen enkele grond om de voorouderverering als acceptabel ‘cultuurverschijnsel’ te beschouwen.

VOOROUDERVERERING EN

DEBIJ-
BEL



LIET DE ZENDING STEKEN VALLEN?

CONCLUSIE
Als we de Bijbelse gegevens leggen naast de praktijk van de voorouderver-

ering in Tana Toraja dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat ze niet met

elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Uitgaande van de geschiedenis en

huidige feiten zien we dat de GZBzending in dit gebied heeft geleid tot een

vermenging van de Aluk To Dolo en het geloof en er zodoende gerust

gesproken kan worden van syncretisme. De vraag of de GZBzending hier

steken heeft laten vallen, is in dat licht dan ook volkomen gerechtvaardigd en

moet, gelet op ook de in dit artikel weergegeven geluiden van en rond het

zendingsveld,  met een volmondig ja worden beantwoord. Een artikel zoals

van de hand van, nota bene niemand minder dan, de directeur van de GZB in

het Reformatorisch Dagblad, wekt niet alleen verbazing, maar mag als onbe-

grijpelijk worden aangemerkt en getuigt van weinig Bijbelse realiteitszin - het

klinken van Geneefse melodieën , de inrichting van de kerk, de toga van de

predikant en de collectezak ten spijt! Paulus had weinig op met de (animisti-

sche) cultuur in Efeze toen men de toverboeken en afgodsbeelden etc. kwam

inleveren. Hij wist zich gedrongen de volle evangelieboodschap te verkondi-

gen, zodat 'binnen- en buitenkant' als eenheid Christus zouden laten zien.

Om heidense gebruiken te vergelijken met de ontwikkelingen rond de spij-

kerbroek slaat alles, vooral als men bedenkt dat de lokale bevolking nu nog

steeds de oude ideeën blijkt te koesteren. Getuigt het  in het kader van de

voorouderverering spreken over 'een tegenstelling tussen vlees en geest

(Rom. 7)' niet van weinig geestelijk onderscheidingsvermogen? Wordt zo niet

blijk gegeven van weinig zicht op de realiteit van de geestelijke strijd? Gaat het

hier niet om een theologische misser van formaat? Immers,  in de onderhavige

kwestie staat namelijk niet vlees tegenover Geest, maar gaat het om een

confrontatie tussen Licht en duisternis - Geest tegenover demonische mach-

ten.
Het zielenheil van de Torajanezen staat hier wel degelijk op het spel en de

verantwoordelijkheid in deze rust bij de zending!

Welke gemeenschap heeft  het  l icht

met de duistern is ?  Welke gemeen-

schappel i jke gronds lag  heeft  de

tempel  Gods met de a fgoden?

 Ds. J.P. Ouwehand - directeur GZB
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