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SAMENVATTING 

 
Het belang van deze studie is gelegen in de noodzaak om de hoofdzaken van de geloofsleer 
van de kerk op Java contextueel te formuleren. De volgende overwegingen gelden daarbij: 
1) De geschiedenis van het bestaan en de identiteit van de Gereja Kristen Jawa (GKJ) kan niet 

losgekoppeld worden van de invloed van de Nederlandsche Zendings Vereeniging en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. 

2) De leer, die tot nu toe door de GKJ wordt gebruikt, is in hoofdzaak onvoldoende 
contextueel. 

3) De Javaanse context is uniek, ingewikkeld en complex.  
4) Het geschrift Wédhatama kan mogelijk worden toegepast als bron van inheemse wijsheid. 
5) De contextuele theologie van Sadrach kan mogelijk worden geadopteerd en toegepast bij 

de pogingen van de GKJ om contextueel te theologiseren. 
In deze studie wil ik nagaan, welk  raamwerk van denken nodig is voor de GKJ om de 
hoofdzaken van haar leer te formuleren in de Javaanse context. De studie bestaat uit vijf 
hoofdstukken. 
 

Hoofdstuk I geeft een algemeen overzicht en diepgaande analyse van de Serat Wédhatama. 
De Serat Wédhatama bestaat uit vier pupuh (zangen) met 72 pada (strofen), te verdelen in 
Pangkur (14 strofen), onderricht bevattende over ngèlmu luhung (verheven wijsheid); Sinom (18 
strofen), over het onderricht aangaande nulada laku utama (het tonen van een voorbeeldig en 
voortreffelijk gedrag); Pucung (15 strofen), handelend over ngèlmu iku kalakoné kanthi laku 
(deze wijsheid wordt in praktijk gebracht vergezeld van waarachtige innerlijke ervaring en 
praktijk); en Gambuh (25 strofen), gewijd aan het onderricht van sembah catur (vier soorten 
verering), te weten raga (lichamelijk), cipta (meditatief), jiwa (psychisch) en rasa (ondervinding, 
gevoel). Als totaliteit van de piwulung (onderricht) aangaande het concept van ngèlmu in de 
Javaanse cultuur omvat bovenstaand inzicht een leer aangaande ber budi bawa leksana (een 
verheven hart hebben) en ngudi sajatining becik (goedheid betrachten); alsmede pitutur 
(raadgevingen) en wewaler (verboden), die Javanen zeer nodig hebben, opdat ze, als ze 
proberen een volmaakt leven te leiden (hanggayuh kasampurnaning hurip), niet op een 
dwaalspoor komen, maar integendeel zich kunnen richten op kawruh  sangkan paraning dumadi 
(kennis van oorsprong en doel van al het geschapene); dit kan worden begrepen door de 
menselijke ervaring van ‘een-zijn’ met de kasunyatan of hoogste realiteit (ook wel gekend als 
Heer). In het Javaans wordt dit omschreven als pamoré kawula gusti. 
 

Hoofdstuk II bevat een uiteenzetting over het leven van Sadrach voor hij christen werd en 
daarna, op grond van de namen die hij gebruikte; daarbij moet worden opgemerkt dat voor 
Javanen het veranderen van je naam een teken is van een belangrijke gebeurtenis in je leven.  
Vervolgens wordt de ontwikkeling van de communiteit van Sadrach geanalyseerd als een 
belangrijke ondersteuning van de vraag, wat ngèlmu sejati is, de contextuele theologie van 
Sadrach. We laten dit vergezeld gaan van een vergelijking tussen het concept ngèlmu in de 
Serat Wédhatama en ngèlmu sejati bij Sadrach. Ook lichten we diens rol in de geschiedenis van 
het christendom op Java toe, mede aan de hand van een kritische beschouwing van de 
verschillen van inzicht van Sutarman S. Partonadi en Th. Sumartana aangaande Sadrachs rol 
in die geschiedenis. De dynamiek van het leven van Sadrach, in het bijzonder zichtbaar 
wordend in de keuze van de namen Sadrach en Soerapranata, en de dynamiek van het leven 
van zijn gemeenschap, vormen feitelijk indirect een manifestatie van de ‘…reaction against 
the colonial expression of Dutch Christianity as superior to Javanese Christianity.’ Ngèlmu 
sejati is een authentieke contextuele theologie van Kiai Sadrach Soerapranata; ze wijst op: 
1) De verkondiging van het evangelie als sanyataning ngèlmu (verwezenlijking van de 

wijsheid), want dat geeft een gevoel van rust en diepe bevrediging in het hart; het 
verschaft een antwoord op het mysterie van het leven, oftewel sangkan paraning dumadi en 
wijst een weg naar de volmaaktheid van het leven (kesampurnaning). 



2) Het verstaan van de bovengenoemde verkondiging van het evangelie staat niet los van 
de overlevering of overdracht van het ‘gelaat van Jezus op Java’ als Guru, Panutun en Ratu 
Adil (leraar, leidsman en rechtvaardige vorst); ook staat het niet los van de vraag van 
syncretisme (zich met inspanning van alle krachten verweren tegen de gezamenlijke vijand, 
namelijk verhollandiseren) en bijbelgetrouwheid.  

3) De waardering en verklaring door Sadrach van ngèlmu als iets specifiek Javaans, zoals 
wordt aangetoond in de vergelijkende beschouwing van het concept ngèlmu in de Serat 
Wédhatama en ngèlmu sejati bij Sadrach.  

Als een authentieke vorm van contextuele theologie speelt ngèlmu sejati daarnaast een 
belangrijke rol in de geschiedenis van het Javaanse Christendom. In de gemeenschap van 
Sadrach kreeg het gestalte als een vroomheid van het dagelijkse leven, een Javaanse vorm van 
piëtisme of imitatio Christi, namelijk ber budi bawa leksana (een verheven hart hebben) en ngudi 
sajatining becik (het goede nastreven) samen met Christus als voorbeeld. En het werd 
gerealiseerd in hun vrijheid van expressie van het geloofsleven. Bovendien is de belangrijke 
rol van ngèlmu sejati ook zichtbaar in de ontwikkeling van het Christendom op Java, in het 
bijzonder in de sfeer van het platteland en in die van de islam als context, waarbinnen de 
gemeenschap van Sadrach leefde.  
 

Hoofdstuk III bevat een kritische analyse van Harun Hadiwijono’s systematisch-
theologische werk Iman Kristen (Christelijk Geloof), dat tot de dag van vandaag door de GKJ 
wordt gebruikt. Kortweg kan deze kritische beschouwing als volgt worden verduidelijkt.  

Allereerst, het heeft een uniek karakter. Volgens Budyanto is het bewijs voor de 
oorspronkelijkheid van de door Harun gebruikte methode te vinden in zijn poging om zich 
los te maken van het traditionele ontologische model van dogmatiek, ten gunste van een 
functioneel-contextuele dogmatiek. Ik ben het eens met Budyanto, dat Harun probeert om 
zich te bevrijden van dat traditionele, ontologische model. Ik betwijfel evenwel, of Iman 
Kristen beschouwd kan worden als een streven naar een functioneel-contextuele dogmatiek. 
Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk waar Harun de bijbel een plaats geeft, die normatief is, 
meer verheven boven en zelfs strijdig met alle perspectieven van de religieuze traditie die 
eerder zijn genoemd. Hij geeft aan zijn concept van de bijbel geen ruimte voor een dialoog 
met andere religieuze tradities en diept de concepten van andere religieuze tradities ook niet 
uit om de christelijke opvattingen over God te verrijken. Naar mijn opvatting is dit daarom 
geen poging tot contextualisering van de theologie.  

Ten tweede is het, wat de verhouding van christelijk geloof en Javaanse cultuur 
betreft, merkwaardig dat Harun op verschillende plaatsen wel uitvoerige toelichtingingen en 
referenties geeft de Javaanse cultuur betreffende, maar op andere plaatsen daarover met geen 
woord spreekt, terwijl er dan juist gelegenheid is om dat te doen.  Aan de ene kant grijpt 
Harun elke kans tot confrontatie aan, als de opvattingen van andere religieuze tradities  
verschillen van die van het christelijk geloof, terwijl hij aan de andere kant wegloopt voor een 
bevestiging, als er een overeenkomst, relatie met of alleen maar relevantie voor het 
Christendom aanwezig is. Het is duidelijk, dat Harun geen uitgebreide en diepgaande dialoog 
aangaat tussen het christelijk geloof en de inheemse cultuur. Naar mijn mening heeft Harun 
zelfs besloten om niet contextueel te reageren.  

Ten derde, wat de verhouding tussen christelijk geloof en andere religies betreft, was 
er volgens E.G. Singgih in zijn jaren als student aan de theologische school Duta Wacana 
(1972-1977) reeds een sterk bewustzijn van de Javaanse context (Kejawen) en de islam, en 
bestudeerde een geleerde als Harun deze twee religies serieus. Het was Haruns idee echter 
om ze te bestuderen met de bedoeling ze te overtreffen en om uit te vinden, waar de zwaktes 
van de Kejawen en de islam gevonden konden worden. Al gaf Harun serieus aandacht aan 
andere religies, toch was er volgens Yewangoe geen sprake van een werkelijke dialoog met 
ze.  Naar mijn oordeel moet een evenwichtige dialoog zowel self-appreciation als self-criticism 
bevatten. Helaas beklemtoont Harun in Iman Kristen slechts het eerste en verwaarloost hij het 
tweede. 
 



Hoofdstuk IV geeft een uitleg van de Pokok-pokok Ajaran GKJ (Hoofdlijnen van de 
geloofsleer van de GKJ, PPAG), bestaande uit een analyse van de herkomst van dit 
document, van de systematiek ervan, van zijn status als kerkelijk document, achtergrond en 
proces van totstandkoming, vereenvoudiging en vervolmaking van de inhoud, de 
continuering en veranderingen die zijn aangebracht, alsmede de benadering en ontwikkeling 
ervan. In het bijzonder kijk ik in dit hoofdstuk kritisch naar de volgende punten. 
 Ten eerste, welke identiteit van de GKJ komt in de PPAG naar voren? Het gaat 
daarbij om de symboliek in het logo van de GKJ, dat gebruikt wordt, en het kalligrafisch 
opschrift Gereja-gereja Kristen Jawa (Christelijke Kerken op Java) en daarnaastom de naam 
Gereja Kristen Jawa (Christelijke Kerk op Java). In het PPAG geschrift wordt in het geheel 
geen uitleg gegeven over de symboliek en betekenis van het logo of over de naam GKJ. 
 Ten tweede, het format van het geschrift. Het kan niet worden ontkend, dat de 
PPAG helemaal het format van de Heidelbergse Katechismus volgt. Dat wordt duidelijk in de 
opzet van vraag-antwoord. Het is juist nodig een niet al te systematische theologie te 
ontwerpen, die op verhalen berust. De Javaan leeft immers nog in een wereld van verhalen. 
Een verbaal-systematische benadering is natuurlijk niet overbodig. Maar liever niet te strak 
en bij voorkeur met alternatieven voor een narratieve theologie, die begint bij het menselijk 
verhaal over dit leven. 
 Ten derde, de benaderingswijze in de PPAG. Drie kwesties heb ik dienaangaande 
kritisch geanalyseerd. Allereerst, de soteriologie die werkelijk zeer Arminiaans is! Vervolgens, 
de triniteit van God die heel Sabelliaans wordt opgevat. Dit is strijdig met de overtuigingen 
van de reformatoren, inclusief Calvijn. Natuurlijk kan en mag de GKJ een eigen 
geloofssysteem hebben, onafhankelijk van Calvijn, maar dan moet de GKJ haar identiteit 
duidelijk uitleggen. Tenslotte de verhouding tussen PPAG en de Javaanse cultuur en de 
andere religies. De PPAG bespreekt het begrip cultuur op verschillende plaatsen, maar daar 
komt de Javaanse cultuur in het geheel niet ter sprake. Alles wordt slechts in algemen termen 
aangeduid. Zelfs is er duidelijk een negatieve tendens aanwezig als het om het begrip cultuur 
gaat. Vergeleken met de behandeling van het begrip cultuur, krijgt de uitleg van kwesties die 
gerelateerd zijn aan andere religies veel meer ruimte; daar is ook een meer positieve nuance 
aanwezig. Toch blijft de gegeven uitleg ook daar heel algemeen. 
 
Hoofdstuk V ontwerpt voorstellen zodat de GKJ de hoofdlijnen van haar geloofsleer in de 
Javaanse context kan formuleren, met inachtneming van een kritische beschouwing van 
Haruns Iman Kristen (opdat de GKJ zowel ruimte geeft aan self-criticism als aan self-appreciation) 
en met inachtneming van de contextuele theologie van Sadrach als belangrijk element, in het 
bijzonder ten aanzien van het opnieuw vaststellen van de identiteit van de GKJ en het 
communiceren met de islam. Bij wijze van conclusie en slot geef ik door middel van een 
vergelijkende tabel ook aan hoe de Serat Wédhatama door de GKJ gebruikt kan worden bij het 
herformuleren van een herziene PPAG; daarin worden ook elementen verwerkt van sangkan 
paraning dumadi (kennis van oorsprong en doel van het leven) en positioneer ik de GKJ als 
een subject, dat zich bevindt op de weg naar het bereiken van de volmaaktheid van het leven 
(hanggayuh kasampurnaning hurip). 


