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SAMENVATTING 
 
Dit proefschrift onderstreept het belang van het reflecteren op (en vervolgens verder 
ontwikkelen van) het cross-tekstueel lezen van heilige teksten in situaties waarin een 
verscheidenheid van sociaal-religieuze hibriditeiten (socio-culturele-religieuze 
vermengingen) aanwezig is. Om te laten zien hoe ditg edaan kan worden, presenteert dit 
proefschrift eenl ezing van twee teksten, één afkomstig van de culturele en religieuze traditie 
van Java, die Kejawen genoemd wordt, die gevormd is door indigene, Hindoeïstische, 
Boeddhistische en Islamitische invloedssferen en één afkomstig van de Hebreeuwse Heilige 
Schrift zoals die gelezenwordt door en voor de Christelijke minderheid in Indonesië. Het doel 
is niet het ontwikkelen van een bijbelse hermeneutiek voor het interne belang van de 
hermeneutiek, maar het scheppen van wederkerige interacties, die leiden tot een beter begrip, 
openheid en vrede binnen de hybride cultureel-religieuze realiteiten van het Aziatische 
godsdienstig leven. Het doel van cross-tekstueel lezen (zoals het gepromoot wordt door 
Aziatische theologen, in het bijzonder Archie Lee) is om twee verschillende religieuze 
teksten naast elkaar te plaatsen en elke tekst te lezen in het licht van de andere om zo 
wederkerige interacties te vinden, wel met respect voor de verschillen, en verrijkingen te 
ontdekken op basis van de interactie van de twee teksten waarbij elke tekst de andere verlicht. 
 Het is zeker dat het in stand houden van een geschikte bijbelse hermeneutiek 
temidden van hibride socio-religieuze contexten zoals algemeen in Azië en in het bijzonder in 
Indonesië, kan beginnen met constructieve ontmoetingen tussen heilige teksten om het 
potentieel om vrede te sluiten, zowel voor individuën als voor de samenleving als geheel, te 
versterken. Het is een belangrijke roeping en tevens een existentiële uitdaging voor 
bijbelgeleerden om dat te doen. In contexten, waarin variëteiten van sociaal, cultureel en 
godsdienstig leven samen aanwezig zijn, komt godsdienstige pluraliteit tot uitdrukking in de 
rijkdom van godsdienstige inzichten. Dergelijke contexten kunnen enerzijds spanning 
opleveren tussen godsdienstige en culturele groepen, anderzijds is er de mogelijkheid tot 
creatieve en wederzijdse interacties. Om dergelijke complexe situaties het hoofd te bieden, is 
een open, creatieve en ook ontvankelijke houding nodig om een levende, existentiële dialoog 
in stand te kunnen houden tussen de groepen die een gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging hebben en die ook in waardigheid moeten leven met hun verschillen, 
zodat er vrede kan heersen. Evenals in andere delen van Azië was, is en zal het leven van het 
volk in Indonesië gevoed en gevormd worden door de formele wereldgodsdiensten samen 
met de locale en indigene religieuze tradities met hun heilige schriften en verhalen. In deze 
context is het belangrijk om waardering op te brengen voor een kritische maar ook positieve 
hermeneutische houding ten opzichte van datgene wat vaak syncretisme genoemd wordt als 
de dynamiek van kwetsbare identiteiten in de ontmoeting van godsdienstige tradities. 
 Het hoofddoel van deze studie is onderzoeken hoe, als een methode van het lezen van 
teksten in de context van sociale en culturele hibriditeit, een Aziatische contextuele 
hermeneutiek via cross-tekstuele lezingen een bijdrage kan leveren aan processen van vrede 
en reconciliatie door het bevorderen van het bewustzijn van de mystiek-spirituele zoektocht 
waardoor individuele veranderingsprocessen kunnen plaatsvinden. Via deze innerlijke reis 
worden strijd en vijandschap veranderd in begrip, aanvaarding en openheidvoor de ander. 
Vredesopbouw kan niet bewerkstelligd worden zonder het veranderingsproces van personen, 



met inbegrip van lezers en gelovigen, en hermeneutische standpunten, met inbegrip van de 
waarneming van de heilige tekst van de ander. In contexten van geleefd, socio-cultureel- en 
godsdienstige hybriditeit, waarin mensen gelezen hebben, geluisterd hebben naar en/of 
beïnvloed zijn door meer dan één enkele tekst, is het belangrijk om de verschillen tussen 
heilige teksten te onderzoeken om heilzame inzichten te verwerven die kunnen leiden tot 
godsdienstige verrijkingen en een meer vreedzaam samenleven.  
 Dit proefschrift maakt gebruik van de methode die gebruikt wordt op het gebied van 
multi-religieuze hermeneutiek en wil de mogelijkheden onderzoeken voor vredesopbouw die 
voortkomen uit een cross-tekstueel lezen van twee religieuze teksten: “Dewa Ruci”, één van 
de prominente Javaanse mystieke teksten die vaak opgevoerd wordt als wayang oftewel 
schaduw poppen theater, en “Jakob bij de Jabbok”, een episode in de Hebreeuwse Bijbel. 
Deze teksten werden gekozen omdat ze belangrijk zijn in de respectievelijke contexten 
waarin zij functioneren en omdat zij gedeelde motieven bezitten en tevens een parallele 
narratieve structuur hebben waarvan een erg belangrijk element is, dat wat ik zal benoemen 
als de mystieke zoektocht.  
In mijn lezing leert het “Dewa Ruci” verhaal van de zoektocht van de held Wrekudara naar 
het “Levend Water” zijn lezers hoe een mystieke zoektocht door te maken via intensief 
worstelen met uitdagingen, moeilijkheden en fouten aan de ene kant, en met begeleiding, 
troost en genade aan de andere kant. Dit is zo gedaan, dat het de zoeker in staat stelt om de 
belangrijkste ontdekking in het leven te ervaren: zuivering van het zelf en eenheid met het 
Goddelijke. Het Levende Water (oftewel Tirta Pawitra) dat de held uiteindelijk vindt in de 
mystieke vereniging met het goddelijke, is geen gewoon water maar een existentiële ervaring 
en, tegelijkertijd, een volmaakt begrijpen dat de zoeker in een nieuwe persoon verandert na 
de lange reis. Wrekudara is veranderd van een gewone en ruwe persoon in een persoon die 
verlicht en gezuiverd is in zijn unio mystica met de god Dewa Ruci. De invloed van de 
aanwezigheid van deze verlichte persoon zou de samenleving positief moeten beïnvloeden, 
maar tegelijkertijd moet men deze mystieke ervaring in zijn/haar eigen hart bewaren en niet 
aan de buitenwereld vertonen. Dit verhaal is een Javaans verhaal, gecomponeerd door een 
Javaanse pujangga voor een speciaal doel en kan niet gevonden worden in het corpus van de 
originele Indiase Mahabharata tekst. Daarom argumenteer ik dat dit verhaal, over een 
menselijke persoon die uitgenodigd wordt om zijn eigen slechte hartstochten uit te roeien en 
vervolgens zichzelf te reinigen in eenheid met de Almachtige. een specifieke boodschap voor 
vredesopbouw bevat. Tenslotte, hoewel het verhaal van de Mahabharata ook vertelt hoe de 
broederlijke spanningen tussen de Pandawa en de Kurawa hen uiteindelijk tot een veldslag 
leidt, argumenteer ik dat het verhaal van “Dewa Ruci” geïnterpreteerd kan worden als een 
verhaal dat niet noodzakelijkerwijs tot een conflict leidt.  
 Het verhaal van “Jakob bij de Jabbok”, gebaseerd op Genesis 32:22-32, schildert een 
transformerende reis van conflict naar ontmoeting en verzoening. Jakob wordt veranderd om 
de ander –zijn tweelingbroer Esau, die hij beroofd heeft van zijn eerstgeboorterecht en die 
daarvoor wraak wil nemen op hem- moedig tegemoet te treden in openheid, nederigheid, op 
basis van zijn ervaring van zijn worsteling en zijn vertwijfeling in een diepgaande, directe, 
intieme en existentiële transformatieve ontmoeting met de ish, een mysterieuze en 
vermoedelijk goddelijke vreemdeling. In mijn lezing laat het verhaal zien dat de mystieke 
zoektocht nooit egocentrisch is, nooit enkel tussen één persoon en God. Het gaat niet over de 



onbemiddelde unio mystica van mens en God, maar eerder zoals aangetoond wordt door de 
aanwezigheid van een ish als bemiddelaar, dat God wordt ervaren via de ander. Inderdaad 
God kan nergens anders gevonden worden dan in de ander. Aan de ene kant kan beredeneerd 
worden dat de ontmoeting met het Goddelijke kan functioneren als een betekenisvol element 
dat vooraf moet gaan aan de ontmoeting met andere personen met wie men op gespannen 
voet staat. Aan de andere kant kan de poging om een weg te vinden om vrede te sluiten en 
zich tot de ander, de menselijke vijand, te richten met een open en behoedzaam hart ook 
leiden tot het voelen van de Goddelijke Aanwezigheid.  
 Als de twee teksten op elkaar inwerken komen we overeenkomsten en verschillen 
tegen. Deze resultaten worden beschouwd als belangrijke ontdekkingen. Dit gebeurt wanneer 
één tekst zijn perspectief aanbiedt aan zijn partnertekst. Als we de verschillen die we 
gevonden hebben tussen de twee genoemde verhalen analyseren, kunnen we verschillende 
niveau’s ontdekken als we ze vergelijken en met elkaar in verband brengen. Er zijn 
elementen waarin de verschillen overduidelijk zijn, maar die niet leiden tot ook maar één 
confrontatie van ideeën. Met betrekking tot de mystieke ervaringen, deze overduidelijke 
verschillen vinden hun oorsprong in verschillende mystieke talen en scheppen ook 
wederzijdse weerklanken, zowel dialogisch als dialectisch. Ik veronderstel dat de juiste 
houding, met betrekking tot dit soort van verschil, het honoreren van de waardigheid van hun 
specfieke categorieën in hun mystieke wereldbeschouwing is. Er zijn ook, wat ik verrijkende 
verschillen noem, waarvan men zich bewust kan worden via onderling verbonden 
perspectieven die zoeken naar de wederzijdse interactie tussen de twee verhalen via de 
inspanningen van de lezer, die genomen kunnen worden als werktuigen voor een dialogale en 
kritische lezing. Een aandachtige en zorgvuldige lezing vraagt tegelijkertijd om een zeker 
praktisch antwoord op de vraag hoe de mystieke ontmoeting met een goddelijke ander ook 
een nieuwe relatie met de menselijke ander vereist in de context van de vijandschap die dient 
als de achtergrond van elk verhaal.  
 We kwamen tot de conclusie dat de twee verhalen belangrijke concepten onderstrepen 
zoals: (a) het belang van volharding, (b) de eenzaamheid, (c) een milde maar sterke houding 
voor zichzelf en de anderen, en (d) de aanwezigheid in de gemeenschap. Deze resultaten zijn 
noodzakelijk om vreedzame en constructieve interacties met anderen aan te moedigen. 
Daarom beweer ik dat het werk van vredesopbouw altijd afhankelijk is van voortdurende 
wederkerige interacties tussen drie elementen: juiste concepten, leer en wijsheid (orthodoxy); 
juiste manieren van doen en handelen (orthopraxy); en een juist innerlijk of spiritueel leven 
als de bron van alles (orthopneumaty). Dit zijn de drie frames, waar we rekening mee moeten 
houden en die we bij elkaar moeten houden om het werk van vrede te verbinden met 
mysticisme, zoals gesuggereerd wordt door de twee mystieke verhalen. Er kan ook 
geconcludeerd worden dat de ideeën van het leerling zijn en vrede in beide verhalen 
weerklank vinden in bepaalde basiswaarden van de Doopsgezinde Geloofsgemeenschap 
waartoe de auteur behoort.  
 Tot slot, dit proefschrift wil een belofte zijn voor toekomstige ontmoetingen via het 
gezamenlijk lezen van heilige teksten van Aziatische culturele en godsdienstige contexten en 
de Bijbel, waarbij deze wereld-scheppende teksten gezamenlijk gelezen en herlezen kunnen 
worden door beide groepen, die verbonden zijn door traditie en cultuur (in het geval van dit 
proefschrift, aanhangers van Kejawen geloofsovertuigingen, waarvan enkelen ook Christenen 



kunnen zijn) en Christenen in de hibride context van Java en meer in het algemeen van Azië. 
In dit soort van cross-schriftuurlijke dialoog van heilige teksten, kunnen de lezende partners 
hun interpretatie van beide teksten aan elkaar aanbieden om tot nieuwe inzichten te komen, 
die het begrijpen van hun eigen tekst zowel als de tekst van de ander kunnen verrijken zonder 
het belang van ieder tekst voor de eigen gemeenschap te negeren.  
 
 


