Bijlagen

Bijlage 1 Levensloop van Alb.C. Kruyt
1869-1891

Jeugd en opleiding

1869
1877

1891

Geboren te Surabaya (10 oktober).
Repatriëring naar Nederland in verband met scholing (aankomst 15
juni). Verblijf in Den Haag bij grootouders Kruyt.
Woonachtig in huize ‘Den Arend’ te Rotterdam (vanaf september).
Opheffing ‘Den Arend’. Kruyt in de kost (juni).
Toelatingsexamen zendingskweekschool (15 september).
Verloving met Johanna Moulijn (september).
Ordening als zendeling-leraar te Rotterdam (19 juni).
Huwelijk met Johanna Moulijn (12 november).
Vertrek naar Indië (22 november).
Aankomst te Manado (19 april).

1891-1993

Voorbereiding op vestiging in Midden-Celebes

1891

Vestiging in Gorontalo (22 mei).
Eerste bezoek van Kruyt aan Midden-Celebes (20 juni).
Aankomst Kruyt in Poso (18 februari).
Drie verblijfsperioden in Poso (18 februari-4 juni en 7 september30 december 1892, april-september 1893).
Verhuizing van het gezin Kruyt naar Poso (vertrek uit Gorontalo op
29 november).

1879
1884
1889
1890

1892
1892-1893
1893

1894-1904

Eerste uitzendtermijn

1894

Aankomst gurus H. Kolondam en A. Kaligis.
Opening zendingsscholen in Panta en Kalingoa.
Aankomst eerste controleur van het gouvernement, F. Varkevisser.
Aankomst van de familie Adriani-Gunning (18 maart).
Vertrek Varkevisser, aankomst controleur G.T.M. Liebert en 33
Minahasische politieambtenaren (18 maart).
Bezoeken aan gouverneur D.F. van Braam in Makassar en de datu
van Luwu (september, december).
Onderzoeksreis naar Tojo.
Onderzoeksreis naar Parigi, Sigi en Lindu.
Opening zendingsschool in Tojo.
Onderzoeksreis naar Mori.
Benoeming Kruyt tot correspondent van het KNAG.
Aankomst controleur A.J.N. Engelenberg.
Vertrek Johanna Kruyt en kinderen naar Nederland (voorjaar).
Aankomst van de familie Hofman-Stolk in Midden-Celebes in

1895

1896
1897
1898
1899
1901
1903
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december.
Benoeming Kruyt tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Overdracht ressort Kasiguncu aan Ph.H.C. Hofman.
Vertrek Kruyt voor een onderzoeksreis door Nederlands-Indië.
Pacificatie van de To Napu.
Verlof in Nederland.
Publicatie Het Animisme in den Indischen Archipel.

1907-1923

Tweede uitzendtermijn

1907
1909

Terugkeer te Poso (september), vestiging te Kuku.
Overdracht ressort Kuku aan zendeling P. Schuyt.
Doop van Papa i Woente en 172 andere To Pamona.
Opening kweekschool te Pendolo.
Waarneming ressort Kasiguncu i.v.m. ziekte van Hofman.
Publicatie De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes.
Kruyt directeur van de kweekschool te Pendolo.
Overdracht ressort Kasiguncu aan H.J. Wesseldijk.
Verlening doctoraat theologie honoris causa door Universiteit
Utrecht
Publicatie ‘Measa’.
Reis naar Sumba, Timor, Sumatra (juni-april).
Tijdelijke overdracht directoraat kweekschool aan Jan Kruyt.
Tweede verlof in Nederland.
Voordrachten op etnologische congressen in Liverpool en Parijs.

1910
1910-1914
1910-1922
1911
1913
1918
1920-1921
1922-1924
1923

1923-1932

Derde uitzendtermijn

1924-1929
1924-1926
1926

Directeur van de kweekschool in Pendolo.
Publicatie artikelenreeks ‘Van Heiden tot Christen’.
Overlijden N. Adriani (1 mei).
Publicatie van een Lukas-commentaar in drie delen.
Benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau.
Repatriëring (oktober).
Aankomst in Nederland (december).

1927
1932

1932-1949

Periode na pensionering

1932-1940
1933
1935-1936
1938
1949

Docent aan de NZS.
Publicatie Nieuwe Testament in de Pamona-taal.
Publicatie artikelenreeks ‘Zending en Volkskracht’.
Publicatie De West-Toradja’s op Midden-Celebes.
Overlijden Kruyt (19 januari).
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Bijlage 2 Genealogie van de familie Kruyt
GENERATIE I
1 Maarten Kruyt (1770-?)
Maarten1 Kruyt huwde Catharina Schoonevelt. Zij hadden één kind:
i. Arie2 Kruyt (geboren 1801).

2

GENERATIE II
2 Arie Kruyt (1801-1873)
Arie2 Kruyt (Maarten1) werd in 1801 te Voorhout geboren en huwde in 1825 Maria
van Besoyen. Hij was van beroep apotheker en woonde op Plein 7 te ’s-Gravenhage.
De negen kinderen van Arie Kruyt en Maria van Besoyen werden allen geboren te
’s-Gravenhage:
3
4
5
6
7
8

9
10
11

i. Maarten3 Kruyt (geboren 8 januari 1827).
ii. Adriana Kruyt (5 augustus 1828-1903). Zij huwde in 1875 prof.
dr. Gijsbert Hendrik Lamers.
iii. Marinus Kruyt (geboren 12 december 1829).
iv. Marinus Kruyt (geboren 26 februari 1831).
v. Catharina Kruyt (geboren 17 november 1832).
vi. Johannes Kruyt (geboren 18 februari 1835), gehuwd met
Dorothea Johanna van der Linden (zuster van zendeling D.J. van
der Linden).
vii. Marie Neeltje Kruyt (24 augustus 1837-1928).
viii. Maria Johanna Kruyt (geboren 19 augustus 1839).
ix. Geertruida Kruyt (geboren 8 augustus 1841).

GENERATIE III
3 Maarten Kruyt (1827-1896)
Maarten3 Kruyt (Arie2, Maarten1), fabrikant te Delft, werd geboren op 8 januari
1827 te ’s-Gravenhage. Op 11 juni 1856 huwde hij Jacoba Aletta Francina Offerhaus, dochter van Henricus Leonardus Offerhaus en Aletta Jacoba Francina Piccardt.
Hun kinderen waren:
12
i. Maria4 Kruyt (1857-1915).
13 ii. Aletta Jacoba Francina Kruyt (1859-?).
14 iii. Adriana Kruyt (geboren 1865).
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8 Johannes Kruyt (1835-1918)
Johannes3 Kruyt (Arie2, Maarten1), NZG-zendeling, werd op 18 februari 1835
geboren te ’s-Gravenhage. Op 30 augustus 1859 huwde hij te Surabaya Dorothea
Johanna van der Linden. Hij overleed op 19 februari 1918 in Mojowarno (Java).
Hun kinderen waren:
15
16

17

18

19

20
21

22

i. Arie4 Kruyt, geboren 13 juli 1860 te Semarang (Java).
ii. Hendrik Cornelis Kruyt (27 april 1862-1922), geboren te Semarang en van 1887 tot 1922 gehuwd met Wilhelmina Cornelia de
Ligt.
iii. Niescina Margaretha Anna Kruyt (30 september 1863-1914),
geboren te Semarang en van 1883 tot circa 1907 gehuwd met
zendeling Simon van Eendenburg.
iv. Maria Kruyt (22 maart 1866-1952), geboren te Surabaya. Zij
huwde op 23 november 1887 te Mojokerto (Java) Herman
Willem Kleijn van de Poll.
v. Adriana Kruyt (18 juni 1868-1954), geboren te Surabaya en in
1893 gehuwd met zendeling Johannes Hendrik Hiebink Rooker,
zoon van H. Rooker en Antje Hiebink.
vi. Albertus Christiaan Kruyt (1869-1949), geboren te Surabaya.
Hij huwde op 12 november 1890 Johanna Hendrica Moulijn.
vii. Marinus Kruyt (1873), geboren te ’s-Gravenhage. Hij overleed
op 12 november 1873 te Buitenzorg (Bogor), enkele maanden
na de geboorte.
viii. Christina Catharina Kruyt (17 maart 1875-1966), geboren te
Surabaya, gehuwd met zendeling Simon S. de Vries.

GENERATIE IV
13 Aletta Kruyt (1859-?)
Aletta Jacoba Francina4 Kruyt (Maarten3, Arie2, Maarten1) werd geboren op 10
februari 1859 te ’s-Gravenhage. Zij huwde op 11 mei 1882 Cornelis Hendrikus van
Rhijn. Hun enig kind was:
23

i. Maarten5 van Rhijn (1888-1966). Op 30 september 1919 huwde
hij Louise Willemine Wolterbeek.

15 Arie Kruyt (1860-1916)
Arie4 Kruyt (Johannes3, Arie2, Maarten1) werd geboren op 13 juli 1860 te Semarang
(Java). Hij huwde op 30 april 1885 Constantia Maria Rooker te Tondano
(Minahasa). In tweede echt te Arnhem gehuwd met Anna Pijsel (13 april 1909). De
kinderen van Arie4 Kruyt en Constantia Rooker (overleden 1901) waren:
24
25
502

i. Dorothea Johanna5 Kruyt, geboren circa 1886 te Semarang. In
1922 huwde zij Noerdjo Setjo.
ii. Anna Kruyt, geboren in 1887 te Semarang, op 15 maart 1929
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gehuwd met Piet Cornet.
26 iii. Niescina Margaretha Anna Kruyt, geboren 6 december 1889 te
Surabaya, gehuwd met Armand Sernier.
27 iv. In 1891 beviel Constantia te Semarang van een doodgeboren
dochter. Haar naam is niet bekend.
De kinderen van Arie4 Kruyt en Anna Pijsel waren:
28
i. Jansje5 Kruyt (1910-1973), geboren te Mojowarno.
29 ii. Maria Kruyt (1911-1953), geboren te Mojowarno.
30 iii. Sophia Kruyt (1 december 1913-1995), geboren te Jombang.

20 Albert C. Kruyt (1869-1949)
.Albertus Christiaan4 Kruyt (Johannes3, Arie2, Maarten1) werd geboren op 10 oktober 1869 te Surabaya. Op 12 november 1890 huwde hij te Nijmegen Johanna
Hendrica Moulijn, dochter van ds. Jacob Moulijn en Maria Susanna Lagerwerff.
Hun kinderen waren:
31
i. Marietje Kruyt (15 september 1891), doodgeboren te Poso.
32 ii. Johannes5 Kruyt (30 maart 1893-1978), geboren te Poso.
33 iii. Maria Suzanna Kruyt (1895-1935), geboren te Poso.
34 iv. Dorothea Johanna Kruyt (1896-1992), geboren te Poso.

GENERATIE V
32 Johannes Kruyt (1893-1978)
Johannes5 Kruyt (Albertus4, Johannes3, Arie2, Maarten1) trouwde in 1915 met Jo
Oosterlee. Hun kinderen waren:
35
i. Wilhelmina Lucretia Kruyt (geboren 1917).
36 ii. Johanna Hendrik Kruyt (1918-1953).
37 iii. Anna Elizabeth Kruyt (1920-1999).
38 iv. Albertus Christiaan Kruyt (1921-2000), gehuwd met Dorothea
C. Gobée (geboren 1928), dochter van Emil Gobée.
39 v. Maria Suzanna Kruyt (geboren 1926).

503

Bijlage 3 Preekschetsen van Alb.C. Kruyt
Kruyt schreef vele preekschetsen in de Pamona-taal. Deze werden gecyclostyleerd
en dienden als hulp en richtlijn voor de prediking van de gurus. Ook in zijn dagboeken bevindt zich een aantal preekschetsen in de Pamona-taal.1 Deze bijlage bevat
de Nederlandstalige schetsen die Kruyt met de hand noteerde in twee schriften:
‘Toespraken van Dr. Kruyt I’ en ‘Toespraken van Dr. Kruyt II’.2 Deze preekschetsen
zijn niet eerder gepubliceerd. In deel I (blz. 1-63) zijn negen preekschetsen opgenomen: ‘Toespraak voor degenen die nog niet of nog maar kort ’t Evangelie
hoorden’, ‘Abrahams gebed voor Sodom’, ‘De Schepping’, ‘Na’aman’, ‘Jezus werpt
geesten uit’, ‘Gods Alomtegenwoordigheid’, ‘Jezus roept Mattheus’, ‘De rijke man
en Lazarus’ en ‘De Gelijkenis van de twee schuldenaars’. Deel II (blz. 64-83) bevat
drie preekschetsen: ‘Over het Gebed I’, ‘Over het Gebed II’ en ‘Jezus werpt duivelen uit’. Het is aannemelijk dat deze teksten een vertaling zijn van oorspronkelijk
in de Pamona-taal geschreven schetsen.
De datering van de preekschetsen is niet met volledige zekerheid te geven, maar
het is zeer waarschijnlijk dat ze geschreven werden tussen 1910 en 1915. Daarvoor
zijn de volgende argumenten te geven: Kruyt noteert ten eerste dat hij preekte voor
christenen (preekschets 8). Hij kan dit pas ná de eerste overgangen naar het christelijk geloof (1909) hebben gezegd. Hij vermeldt bovendien de aanwezigheid van
een Pamona-guru die het Nederlands machtig was. Deze guru kan niemand anders
zijn geweest dan Pentjali Sigilipoe, die in 1910, na voltooiing van zijn opleiding in
de Minahasa, in Tentena werd aangesteld. Dit brengt ons tot 1910 als terminus a
quo. Het is vervolgens zeer aannemelijk dat Kruyts preekschetsen dezelfde zijn die
A.M. Brouwer noemt in het voorwoord van zijn in 1916 gepubliceerde Hoe te
Prediken voor Heiden en Mohammedaan? Daar schrijft hij: ‘Bovendien nam Dr.
Kruyt de moeite verscheidene van zijne toespraken vertaald over te zenden’.3
Brouwer maakte van Kruyts preekschetsen gebruik voor zijn boek over de missionaire prediking. Kruyt zal de schetsen dan in 1914 of 1915 aan Brouwer hebben
toegestuurd. Dat betekent dat we de oorspronkelijke versie van de teksten in de twee
schriften kunnen dateren tussen 1910 en 1915; de vertaling zal dateren van 1914 of
1915.
De tekst van de preekschetsen wordt letterlijk en onverkort weergegeven. De
paginanummers in de originele tekst zijn hieronder tussen vierkante haken weergegeven. Kruyt deed sommige preekschetsen voorafgaan door een inleiding. Deze
opmerkingen plaatste hij tussen vierkante haken. In de onderstaande weergave van
de teksten zijn hiervoor echter ronde haken gebruikt. De alinea-indeling van Kruyt is
door de auteur gehandhaafd. Stijlfouten in het origineel, zoals de weglating van
aanhalingstekens en inconsistenties in hoofdlettergebruik, zijn gecorrigeerd. Gecursiveerde woorden zijn in het origineel onderstreept. Alleen waar strikt nodig zijn
1

2
3

Zie ‘Dagboek 1894’, 7, 14, 21, 28 januari; 4 en 18 februari, 4 maart. Voor de bespreking van deze
schetsen, zie blz. 324.
Deze twee schriften bevinden zich in het privé-archief van de auteur.
A.M. Brouwer, Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan? Proeve van eene Theorie der
Evangelieverkondiging op het Zendingsveld, Rotterdam, 1916, voorwoord.
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voetnoten ter verheldering toegevoegd. De auteur heeft afkortingen in het origineel
opgelost.

[Preekschets 1:] ‘Toespraak voor degenen die nog niet of nog maar kort ’t Evangelie
hoorden’
[1] (Toespraak, zooals ik deze wel eens gehouden heb tot menschen, die nog weinig
of niet van het Evangelie hadden gehoord, bijvoorbeeld op reis zijnde.)
Wij allen die op deze aarde wonen, die blank of zwart of bruin van huid zijn, wij
allen hebben dezelfde voorouders. De ouden hebben ons immers al verteld aangaande het begin dat er menschen waren: twee steenen werden door de goden in
menschengestalte uitgehouwen, daarop gaf hij ze adem, en toen leefden ze. Die
eerste menschen aanbaden niet vele goden, maar alleen God was hun God, en zijn
woord volgden zij op. Die eerste menschen leefden gelukkig; uwe ouden zeggen
zelven: in den ouden tijd behoefden de menschen niet te wachten tot de rijst rijp
was, maar ze kookten eenvoudig de bladeren, en dit werd rijst; de vruchten werden
niet gedragen, maar deze liepen zelf. Ze leefden dus gelukkig, die eerste menschen
en dit kwam omdat zij God nog kenden.
[2] Toen die eerste menschen nakomelingschap hadden gekregen, woonden zij
op een groot stuk van de aarde, en toen begonnen zij God te vergeten. Zij zeiden:
‘wat spreken wij van God, wij zien God niet, misschien is hij er wel niet.’ En zij
begonnen hun vertrouwen te stellen in hunne hoofden, die dapper en bekwaam
waren, en toen die hoofden gestorven waren, werden zij na eenige geslachten tot
goden gemaakt. En omdat die menschen God niet meer kenden, doodden zij
elkander en zij haatten elkander, en zij beboetten elkander evenals gij dit doet of
gedaan hebt. God zag van uit den hemel de slechte daden der menschen; het
berouwde hem en hij zeide: ‘Wat voor nut heeft het, dat ik menschen op de aarde
geschapen heb. Ik dacht: dan heb ik kinderen op de aarde, kinderen die mij eerbiedigen en mijne bevelen gehoorzamen, en zie, zij hebben mij vergeten! Zij twisten
alleen maar met elkaar, en van hunne dooden maken zij hun goden. Het is maar
beter dat ik ze allen dood, dan heb ik maar liever geen kinderen meer.’
[3] Toen kwam Gods woord tot onzen grootvader Noach, want alleen deze had
God nog niet den rug toegekeerd. God zeide: ‘Noach, zeg tot alle menschen, dat ik
erg boos ben, nu ik hunne daden zie. Wanneer zij hunne goden niet wegwerpen,
wanneer zij mij niet weder eerbiedigen, dan vernietig ik ze.’
Dat woord van God verkondigde Noach aan alle menschen, maar zij lachten
hem uit, en zeiden: ‘Er is geen God, onze overleden voorouders, die zijn onze
goden.’ En zoo gebeurde het, dat zij zich niet bekeerden.
Na eenigen tijd sprak God weer tot Noach en zeide: ‘Maak een groot vaartuig,
Noach, want de menschen op de aarde zullen niet lang meer leven.’ Noach maakte
toen een zeer groot vaartuig. De menschen kwamen er naar kijken en zij lachten
Noach uit, zeggende: ‘Noach is zeker gek geworden, wie maakt nu een vaartuig
boven op de bergen terwijl de zee ver is, of wil hij misschien een godenprauw
(doeanga mboerake) maken, waarmee hij in de lucht stijgt.’
[4] Toen het vaartuig gereed was, gingen Noach en zijn vrouw met hunne kinderen er in, en zij namen ook een massa beesten mee. Toen allen er in waren, kwam
506
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de zee en overdekte het land, en het regende zonder ophouden. Al klommen de
menschen ook op den hoogsten berg, het water bereikte hen er toch, of zij gingen
dood van honger omdat zij niets te eten hadden. Alleen het vaartuig van Noach dreef
op het water.
En nu kunt gij zelf nagaan, of het boek van God liegt, want vertellen zelfs uwe
ouden niet, dat al dit land eens door de zee overdekt is geweest? Hebt gij zelven niet
nog groote zeeschelpen op de hoogste bergen gevonden? Alleen weet gij niet meer
te vertellen, waarom God dit heeft gedaan. Dit heb ik u nu verteld: omdat de
menschen God niet meer liefhadden, Hem niet meer eerbiedigden.
Maar luistert verder. Noach kreeg een groote nakomelingschap en de aarde
werd weder bevolkt. En omdat er zooveel menschen waren, gingen zij zich over de
aarde verspreiden, en zochten naar boschgrond voor hunne [5] akkers. Aanvankelijk
aanbaden zij God; maar langzamerhand vergaten zij hem weer, en zij riepen hem
niet meer aan, en hunne dooden maakten zij weer tot hunne goden. En twistten weer
en vochten weer, want ze zeiden: de menschen van die streek zijn onze familie niet,
en zij hebben andere goden dan wij. Zij kenden heelemaal God niet meer, en zij
waren weer heelemaal vergeten, dat God de vader van hen allen is.
Toen God de daden der menschen zag, was hij zeer bedroefd; het berouwde
hem en hij zeide: ‘Wat nut heeft het, dat ik menschen op de aarde onderhoud, die
niet eens weten, dat ik hun Vader ben, en die alleen hunne medemenschen tot goden
maken.
En zou ik ze nu weer dooden? Ik heb ze eens gedood, en nu hebben ze mij toch
weer vergeten. Dat heeft dus geen nut. De menschen zeggen, dat ze mij vergeten,
omdat ze mij niet zien, welnu dan zal ik mijn zoon naar de aarde zenden, dan
kunnen zij zien wie ik ben en als zij zien hoe lief ik hen heb, dan zullen zij hunne
goden niet [6] meer willen, die om de kleinste dingen boos worden, en die hen
plagen.’
En toen heeft God werkelijk zijn zoon op aarde gezonden. Deze is Jezus; zijn
lichaam was als ons lichaam, en de oogen der menschen hebben hem gezien.
Overdag en des nachts genas hij de zieken; door zijne macht raakte hij ze alleen aan
en dan waren ze beter. Zij die bedroefd waren, maakte hij het hart licht, en die bang
waren, maakte hij dapper. En hij sprak tot allen: ‘Waarom hebt gij uw Heer vergeten, en hebt gij uwe medemenschen tot goden gemaakt? God in den hemel heeft u
lief, en daarom heeft hij niet gewacht tot gij hem hulde kwaamt brengen, en hij heeft
u ook niet vernietigd van de aarde, maar hij heeft mij, zijn Zoon gezonden om u
weer den weg te wijzen. God wil uw leven zoo graag groot en gelukkig maken, maar
zoolang gij niet in hem gelooft en ondeugend blijft, kan hij dit niet doen. Komt
daarom weer tot God, die u zoo lief heeft, en werpt uwe goden en zonden weg.’
Maar de menschen van de aarde zijn slecht. De menschen [7] grepen Jezus en
doodden hem, den zoon van God. Toen God dit zag, was Hij erg bedroefd en Hij
zeide: ‘o menschen van de aarde; ik heb u zoo lief dat ik u mijn zoon heb gezonden,
en nu hebt gij hem gedood. Die dood stel ik tot een teken. Alwie in mijn zoon
gelooft, hunne zonden zullen hun niet meer tot zonde zijn; alleen hen neem ik tot
kinderen aan.’ En toen heeft God Jezus weer levend gemaakt, zoodat alle menschen
konden zien, dat Hij werkelijk Gods Zoon was.
Jezus is ook tot u allen gekomen. God heeft u allen lief, want ook gij zijt zijne
kinderen, maar gij zijt nog ondeugende kinderen die aan uwen heer den rug hebt
toegekeerd. En dat gij ondeugend zijt, komt omdat gij uwe grootouders navolgt, die
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u zoo hebben geleerd. Maar nu is Jezus ook tot u gekomen en Hij zegt u: ‘Wendt uw
hart om naar God toe, opdat gij weer zijne kinderen moogt worden.
Gij zegt: ‘Wij zien God niet’, en gij vraagt mij: ‘Hebt gij God wel eens gezien?’
Maar als de bevelen van een hoofd goed zijn, dan zegt gij: dat hoofd is een goed
mensch, [8] al hebt ge hem niet gezien. Zoo hoort gij ook de geboden van God, en
gij zegt, dat zijn woord waar en juist is, en daaruit weet gij toch dat God waar is.
Gij prijst en roemt de macht van het Gouvernement, zijn schepen, zijn huizen en
nog veel meer. Dit hebben de Hollanders niet uit zichzelven, maar alles van God, die
hun oog en hart heeft geopend. En wanneer de Hollanders God niet kenden, zouden
zij nog honderdmaal slechter voor u zijn, dan de To Napoe voor u zijn geweest. Ziet
gij God daarin niet?
Gij roemt onzen moed omdat wij alleen door het bosch gaan, en gij zijt verbaasd, dat wij zoo goed voor u zijn. Denkt gij dat wij dat uit onszelven hebben? Die
moed is een klein deel van den grooten moed van God, die goedheid is, een heel
klein deel van de groote goedheid van God. Ziet gij nu niet iets van God?
Geeft u daarom gerust aan Jezus over, en gij zult werkelijk gelukkig worden.

[Preekschets 2:] Abrahams gebed voor Sodom
[9] (Om de aandacht te wekken vertellen wij wel vooraf een verhaal van een in den
grond verzonken dorp, zooals de Toradja’s er zoo verscheidene kennen.)
Gij hebt den naam van onzen voorvader, Abraham, reeds dikwijls hooren noemen.
Hij is overal bekend, ook onder de Mohammedanen, en dit komt niet, omdat hij zoo
dapper was, of omdat hij zoo goed sprak en zaken wist te beslechten, maar omdat hij
zich zoo sterk aan God vasthield, en daarom noemde God hem zijn vriend eens zat
Abraham op het erf van zijn huis, toen er 3 menschen aankwamen, maar zij waren
geen menschen, doch engelen door God gezonden. Abraham hield hen te gast en na
den maaltijd praatten zij veel met elkaar. Toen de zon al laag stond, gingen die 3
gasten weg. Abraham vroeg hen: ‘wilt gij niet bij mij overnachten?’ Maar zij wilden
niet. Dus geleidde Abraham zijne gasten een eindweegs. Zij zeiden dat zij naar de
stad Sodom gingen.
Onder het loopen zei een der [10] engelen tot Abraham: ‘vriend, wij zijn gelast
door God om naar de stad Sodom te gaan. De daden van de menschen te Sodom zijn
te erg geworden, ze leven gewoon als varkens. En daarom moet ik de stad verwoesten. Toen Abraham dit hoorde, werd zijn hart zeer zwaar, want hij dacht aan de
vele menschen, die daar woonden. Hij sprak: ‘Heer, al ben ik maar een mensch van
de aarde, wanneer gij het toestaat, mag ik dan spreken?’ En de engel antwoordde:
‘Spreek.’ Toen zeide Abraham: ‘Ik vraag uw medelijden voor de menschen van
Sodom. Misschien zijn er wel 50 menschen, wier hart recht is voor God. Mogen die
50 dan niet al die anderen slechten dragen? (voor hen instaan?) Wanneer er
werkelijk 50 zijn, recht van hart, och verdelg de stad dan niet.’ De engel zeide: ‘Gij
hebt dus medelijden met die menschen. Welnu, wanneer er werkelijk 50 recht van
hart (zijn), dan zal ik de stad niet verwoesten.’
Na een poos werd Abraham ongerust; hij dacht ‘als er nu eens geen 50 waren?’
Daarom sprak hij weer tot den engel: ‘Wees niet boos, maar als er nu eens maar 45
waren, zoude gij dan de stad verwoesten?’ De engel antwoordde: [11] ‘Als er 45
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rechtvaardigen zijn, dan zal ik de stad niet verwoesten.’ Na een poos werd Abraham
ongerust en zeide: ‘Als er 40 zijn, hoe dan?’ De engel antwoordde: ‘ook dan zal ik
de stad niet verwoesten.’
Vervolgens zei Abraham: ‘als er slechts 30 waren?’ Na een poos deed hij er
weer eenigen af: 20, toen 15, toen 10. Eindelijk zei hij: ‘Ik leg de handen op elkaar
en ik voeg de tien vingers bijeen, maar als er nu eens maar 5 rechtvaardigen waren,
zoudt gij dan om den willen van die 5 de stad niet willen sparen?’ De engel stemde
in alles wat Abraham vroeg toe, en zeide: ‘Als daar nog 5 rechtvaardigen zijn dan
zal God alleen op dezen zien en de stad niet verwoesten.’ Toen hield Abraham op
met spreken. Hij nam afscheid van den engel en keerde terug naar huis.
En er waren in Sodom inderdaad geen 5 menschen, die recht waren tegenover
God; er waren er maar 4: een neef van Abraham, diens vrouw en twee kinderen.
Daarom zeiden de engelen tot Abrahams neef: ‘Gaat heen met uwe vrouw en uwe
kinderen, want deze stad verdelgt God om de slechtheid harer menschen.’ De zon
was nog niet opgegaan, toen deze 4 menschen al wegvluchtten, naar een andere stad.
En toen zakte de grond [12] in, en er kwam vuur van uit den grond en dat vuur
verteerde de huizen en de menschen. En toen de grond was ingezakt, liep die plek
vol water, en dit is zoo gebleven tot den huidigen dag.
Groot en veel waren die zonden van de menschen van Sodom, maar als er nu
slechts 5 geweest waren, wier hart recht voor God was geweest, dan had God de stad
niet verwoest. Het is als met mij, die eenigen uwer liefheb, en om die enkelen heb ik
ook u allen, den geheelen stam lief.
Nu gij dit verhaal uit den ouden, ouden tijd hebt gehoord, zegt ge: de zonden
van Sodom waren zeker heel groot, en daarom werd de stad verwoest. Maar weet ge
wel, dat wij allen vele zonden hebben? Zijt gij niet van God afgedwaald? En hebt ge
Hem den rug niet toegekeerd? Gij zegt zelf, dat gij onwetend zijt tegenover God, en
denkt gij dan niet, dat gij dingen hebt gedaan, die God u zeer kwalijk neemt? Wat is
ons leven van menschen der aarde tegenover het leven van God, de eigenaar van
land en water, wiens macht niet te meten is? Wat deed gij lieden in vroeger dagen?
Wanneer iemand maar een klein vergrijp tegen u gepleegd had, maaktet gij er een
groote zaak van en menigmaal kwam er een oorlog uit voort. Wat moest God dan
wel met ons doen? Hij moest zeggen: ‘Vannacht laat ik u allen sterven, en dan zou
het ook gebeuren, evenals met de menschen van Sodom’.
[13] Maar God doet dit niet, Hij laat ons leven en Hij geeft ons alles wat wij
noodig hebben. Nu zal ik u vertellen, waarom God medelijden met ons heeft. God
heeft zijn Zoon Jezus op aarde gezonden, en deze is heelemaal een mensch
geworden als wij; Hij at als wij, hij dronk en sliep en liep als wij. Maar nooit heeft
Jezus iets tegen God gedaan. Geen verkeerdheid, al was het ook maar een kleine,
was aan hem. God had Jezus heel erg lief, en daarom heeft Hij ons, wanneer wij ons
aan Jezus vastklemmen, één van hart zijn met hem, ook lief. Wanneer wij Jezus
volgen dan wordt de rechtheid des harten van Jezus ook onze rechtheid, de kracht
van Jezus ook onze kracht, het geluk van Jezus ook ons geluk, de moed van Jezus
ook onze moed.
Wanneer vroeger het hoofd der To Napoe, Oemai Toli, tot u kwam, dan waart
gij niet alleen bang voor hem, maar ook voor ieder van zijn slaven. Hoe kwam dat
zoo? Wel, de dapperheid van hun heer werd ook den slaven tot dapperheid. De moed
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van Jezus is anders, maar wanneer Toea Boba 4 en de goeroes en ik niet den moed
van Jezus hadden gekregen, hadden wij nooit tot u durven komen.
Wanneer ik indertijd tot Petoena [14] had gezegd: ‘Vriend, ga gij dezen brief
eens aan den vorst van Mori brengen’, zou hij niet hebben durven gaan. Maar toen
Toea Boba en ik naar Mori reisden, en aan Petoena vroegen: ‘Vriend, gaat gij met
ons mee?’, antwoordde hij dadelijk: ‘Zeker’. Waarom aldus? Als Petoena met ons
reisde, zou hij Hollander zijn met ons Hollanders, en dan zou niemand hem iets
durven doen.
En nu zijn Toea Boba en ik alleen maar menschen met zonden. Hoe moet het
dan wel zijn met Jezus, den zoon van den grooten God? Wanneer gij zonder hem tot
God wilt gaan, kunt ge niet leven, en dan moesten we eigenlijk vernietigd worden
als de menschen van Sodom. Dit is alleen de weg tot God, dat gij Jezus volgt en
daardoor ook kinderen van God wordt.
Dat er aan uw geluk nog zooveel ontbreekt, dat gij nog bang zijt voor vele
machten om u heen, dit komt, omdat gij alleen wilt gaan, omdat gij u niet aan Jezus
wilt overgeven. Hier in dit leven op aarde hebt gij wel medgezellen, die met u kunnen gaan door het [15] bosch en op eenzame wegen. Maar wanneer gij gestorven
zijt, wie zal dan de medgezel van uwe ziel wezen naar God? Jezus wil uw medgezel
zijn, als gij u aan Hem vastklemt.
Daarom, mijne bloedverwanten, gaat niet alleen. Laat Jezus niet voor niets tot u
zijn gekomen. Gij zijt niet sterk, niet recht van hart, niet gelukkig, tenzij gij u aan
Jezus hebt aangesloten. Het is Gods groote liefde voor ons menschen op deze aarde,
dat Hij zijn zoon tot ons heeft gezonden.

[Preekschets 3:] De schepping
[16] Het verhaal van de schepping der wereld en van den mensch, zooals ik u dat
juist heb verteld, staat niet alleen zoo in het Boek van God, maar ook uwe ouden
kenden dat verhaal. Zij vertellen: Poee mPalaboeroe5 hakte twee menschen uit steen,
en toen hij heenging om eeuwigen adem te halen, kwam de booze geest Kombengi
en deze deed den wind tegen die steenen menschen aankomen, en toen ademden zij.
Deze Adam en Eva zijn de eerste menschen geweest, de voorouders van alle
menschen, van ulieden, van de Minahassers, van de Hollanders, van de Engelschen.
Toen de nakomelingen van Adam en Eva velen waren geworden, zijn zij uit elkaar
gegaan, omdat er voor hen allen niet genoeg akkergrond meer was. Gijlieden zegt,
dat de scheiding der menschen plaats heeft gehad te Pamona aan den Noordkant van
het Meer. Gij hebt gelijk, maar dit is niet de eerste scheiding geweest. Telkens en
telkens hebben de menschen zich over de aarde verdeeld, omdat de menschen zoo
snel toenamen [17] in aantal, en zij telkens akkergrond te kort kwamen.
Zoo kwam dan een gedeelte van de menschen in het Noorden, waar het erg
koud is, dat waren de Hollanders. In Holland gaat de zon gedurende een groot deel
van het jaar niet recht over het hoofd, maar zij gaat voorbij aan de zijde van den
hemel. Dan is haar schijnsel niet warm en de menschen kleedden zich met twee, drie
broeken en baadjes over elkaar aan. En dus is het geen wonder dat onze huid zacht is
en wit blijft, want ze wordt niet verbrand door de zon. Een ander deel van de
4
5
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menschen verhuisde naar de warmte, hier waar de zon recht over onze hoofden
heengaat.
Wanneer zij op de akkers werkten, werden zij verbrand door de zon en daardoor
werd de huid van geslacht op geslacht bruin; dit zijn wij hier. En er zijn ook
menschen, die nog veel donkerder zijn dan wij. Herinnert ge u nog, dat toen de
soldaten uit Loewoe kwamen,6 er daar bij waren, wier huid zoo zwart was als uw
haar? Dat zijn negers, die in Afrika wonen. En de menschen, die noch in de koude
[18] noch in de warmte te land kwamen, maar daar tusschenin, hunne huid werd
noch bruin noch wit, maar geel als de lansat-vrucht. Dit zijn de Chineezen, die gij
meermalen aan het strand hebt gezien.
Al die ontelbaar vele menschen, die op de aarde wonen, verschillen alleen van
elkaar in de huid, maar overigens zijn wij allen familie van elkaar, want wij hebben
allen Adam en Eva tot stamouders. Wij hebben allen ooren, neuzen, mond; mijn
neus is heel wat langer en rechter dan uw neus, maar er zijn ook Hollanders, die
neuzen hebben als de uwe. En wanneer gij mij de longen of lever van een Toradja en
van een Hollander naast mekaar toondet, zou ik onmogelijk kunnen zeggen, wat van
Toradja’s is en wat van Hollanders is; gij zoudt zelven zien, dat die longen en die
lever precies gelijk zijn.
Zelfs de talen der menschen verschillen niet. Let maar eens op: Toen ik pas in
uw land kwam en ik uwe taal nog niet kende, kon ik toch aan u zeggen, dat ik
honger had of dorst, kon ik toch aan u mededeelen, wat ik graag wilde hebben, kon
ik u toch duidelijk [19] maken, dat gij lang genoeg bij mij waart geweest, en dat ge
weg moest gaan, omdat ik wilde gaan slapen. Dan deed ik zus en zoo, en gij
begreept mij evengoed als wanneer ik dit alles in het Bare’e had gezegd. Gij kent
mijne taal niet, maar gij wist toch heel goed, wanneer ik boos was, of vroolijk en
blij, of bezorgd, want dat zeiden u mijne oogen en mijn gelaat; en uw innerlijk en
het mijne spreken dezelfde taal. Alleen de wijze waarop wij den taal van ons hart,
die dezelfde is, openbaren, is verschillend. Gij zegt ‘bare’e’, en wij zeggen ‘neen’.
En het duurt ook niet lang of wij kennen elkaars talen, zie eens den goeroe van
Tentena, een uwer, hij kent toch ook Hollandsch.7
Gij vraagt mij: hoe komt het dan, dat onze talen zooveel van elkaar verschillen?
Toen de menschen uit elkaar gingen, en de volken niet meer met elkaar konden
spreken, ging de taal verschillen; zelfs tusschen de To Lage en To Pebato en To
Poe’oemboto, die toch allen Bare’e-taal hebben, verschilt zij reeds. Wanneer een
kabosenja8 in uw land ‘paard’ (njara) heet, [20] mag men niet meer njara zeggen,
maar tolodjo. Langzamerhand wordt het echte woord njara vergeten, en het onechte
tolodjo wordt echt. En als zoo iets door de jaren 500 keer gebeurt, is die taal al heel
anders geworden. Ik zal u eens iets vertellen: Ik kwam eens te Watoe awoe, en ik
had ergen dorst. Ik vroeg aan een slaaf van acht jaar oud: ‘Gadera, breng mij wat oeë
(water)’. De jongen bleef mij maar aan zitten kijken en verroerde zich niet. Ik
herhaalde ongeduldig: ‘Kom, haal mij wat oeë.’ Toen bedacht ik mij, dat men in
deze streek niet oeë zegt voor water, maar owai, omdat de schoonmoeder van het
6
7
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Kruyt doelt hier op de pacificatie van Midden-Celebes in 1905.
Kruyt doelt hier op zijn pleegzoon Pentjali Sigilipoe, die volgens Adriani sinds 1909 als guru in
Tentena werkzaam was. Zie N. Adriani, Posso (Midden-Celebes), serie Onze zendingsvelden II, blz.
229. Volgens de ‘Staat der gemeenten en scholen’ 1914-1923 werd de school echter pas in 1910
geopend. Zie de staten van de ‘werkkring Koekoe’ 1914-1915 (ARvdZ 38/16) en de ‘werkkring
Tentena’ 1917-1923 (ARvdZ 28/28, 52/8).
Kabosenya = adellijke, hoofd.
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hoofd oeë heet. Nu zei ik: ‘Ik vraag om owai.’ Dadelijk sprong de jongen op en ging
het gevraagde halen. Hij had mij niet begrepen, en hij kende het gewonen woord oeë
niet eens meer. Zie op deze manier gaan de talen langzamerhand veel van elkaar
verschillen, en de menschen uit twee verschillende streken verstaan elkaar dan niet
meer. Maar de echter oorspronkelijke taal, die van uw hart en van het mijne, verschillen niet.
Welnu moet gij mij niet allen [21] toestemmen, dat alle menschen familie van
elkaar zijn, dat wij allen nakomelingen zijn van Adam en Eva? (volmondig beamen
dit dan ook eenige der toehoorders).
Maar als het waar is, dat wij familie van elkaar zijn, dan is het ook niet waar,
wat gij zegt: ‘de goden der Hollanders zijn andere dan onze goden’. De God, die
Adam en Eva heeft gemaakt is zoowel uw god als mijn god. Gij zegt tot mij: ‘Uw
God is wel goed voor u Hollanders, maar niet voor ons, Possoërs, want hij heeft
niets met ons te maken.’ Dit is niet waar, want wij zijn van gelijke afstamming, dus
zijt gij evengoed kinderen van God als wij, Hollanders dat zijn. Gij zegt tot mij: ‘Gij
zijt gekomen, om den godsdienst onzer voorvaderen te verdelgen.’ Maar ik zeg u:
neen, ik ben juist gekomen om den godsdienst uwer voorvaderen weer in eere te
herstellen. Toen uwe en mijne voorouders nog te zamen woonden, dienden zij allen
den eenigen God, die hemel en aarde heeft gemaakt, den God dien ik u nu verkondig. Maar uwe en [22] mijne voorouders zijn van God afgedwaald; zij hebben
God vergeten, en in de plaats van God hebben zij hunne dapperen hunne voornamen,
hunne redenaars, hunne rijken tot goden gemaakt. Maar God hield, niettegenstaande
dezen smaad, niet op ons Toradja’s en Hollanders lief te hebben, en daarom zond
Hij zijnen zoon Jezus tot ons op aarde, opdat wij den weg tot God weer zouden
kennen, opdat wij God weer zouden dienen en liefhebben als in den tijd van Adam
en Eva. Ik zeg u dus nog eens: Wij komen niet den godsdienst uwer voorvaderen
verdelgen, wij komen dien juist herstellen.
Gij hebt zoo even zelven erkend, dat wij menschen allen van één geslacht zijn,
geschapen door denzelfden God. Dan kan het ook niet anders of gij en ik moeten
dien zelfden God aanbidden. Laat daarom varen, al die goden, die menschen waren
en zijn gebleven, zonder macht en heerlijkheid, en bekeert u tot den waren God, die
de Almachtige is, die Adam en Eva heeft geschapen, die de God is, die u en mij zoo
liefheeft, dat Hij ons zijnen zoon Jezus heeft gezonden, om ons van alle booze
machten en van de zonde te verlossen.
[Preekschets 4:] Na’aman9
[23] (Om de aandacht te wekken, vertellen wij enkele dingen van de melaatschheid,
‘groote ziekte’, zooals de Toradja’s haar noemen, en waarvoor zij vreeselijk bang
zijn.)
Zoo was er ook eens in den ouden tijd een man, die Na’aman heette. Hij aanbad de
goden, want hij kende God niet. Hij was heel rijk deze Na’aman: hij had vele slaven,
veel buffels, veel katoenen goederen, en zijn huis was prachtig, maar hij had de
groote ziekte. Wat had hij nu aan al zijn goederen en zijn rijkdom, terwijl zijne
9
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huisgenoten een afschuw van hem hadden als zij hem zagen. Vele wijzen kwamen
hem behandelen en hun loon was groot, maar Na’aman genas heelemaal niet. Toen
hij nu maar zoo ziek bleef, was er een van zijnen slavinnen, die hij van de Israëlieten
gekocht had, en deze zeide tot haar heer: ‘In ons land, heer, is er iemand, die
inderdaad een vriend van den grooten God is, want meermalen heb ik gezien dat hij
zieken beter maakte; dan zei hij maar één woord en dan waren zij beter, Elisa heet
hij. Heer, ga gij tot hem, misschien dat gij daar heil vindt.’ Na’aman antwoordde:
[24] ‘Wanneer het waar is, wat gij zegt, dan zal ik gaan; ik heb toch al zooveel verlies geleden aan loon voor wijze menschen, al heb ik nu nog meer verlies, ik zal het
proberen.’
Toen gaf hij bevelen aan zijne onderhoorigen, hij liet zijn paarden halen om er
goederen en goud op te laden als belooning voor Elisa; vele slaven gingen ook te
zamen met Na’aman; deze ging in een rijtuig. Toen zij langen tijd geloopen hadden,
kwamen zij aan het huis van Elisa. Iemand ging naar boven in huis om aan Elisa te
zeggen, dat er een voornaam man was gekomen, die medicijn zocht voor zijn groote
ziekte. Elisa ging den nieuwaangekomene niet eens tegemoet, en hij zeide hem ook
niet in zijn huis op te klimmen. Hij zeide alleen maar tot den slaaf: ‘Zeg aan uw
heer, dat hij zich moet gaan baden in de groote rivier, hier dicht bij mijn huis.
Wanneer hij zevenmaal in het water zal zijn afgedaald zal hij beter zijn.’
Nadat de slaaf deze woorden van Elisa aan zijn heer had overgebracht was
Na’aman geweldig boos, en hij zeide: ‘Hij is mij niet eens tegemoet gekomen; hij
heeft mij niet eens gezegd boven te komen; alleen laat hij zeggen: baad u in mijn
rivier. [25] Heb ik dan niet genoeg gebaad in mijn eigen land, of zijn de rivieren in
mijn eigen land niet goed? Ik ben nijdig over die woorden. Laten wij terugkeeren
naar ons land.’
Na’aman had gewild, dat Elisa veel drukte zou hebben gemaakt, dat hij hem
besproken, bespuwd, beblazen zou hebben, en een priesterfeest van eenige dagen
lang zou hebben aangericht. Dan zou Na’aman tevreden zijn geweest, en dan zou hij
hebben gezegd: ‘Nu word ik zeker beter.’ Maar nu Elisa alleen tot hem zegt: ‘baad u
in onze rivier’, geloofde hij het niet, is boos en gaat terug.
Gelukkig, dat daar juist een slaaf van Na’aman was, die diep dacht; deze zeide
tot zijn heer: ‘Heer, wees niet boos op mij. De woorden van mijn hart zijn, dat gij
maar moest gaan baden, zoals Elisa u heeft gezegd. Wanneer gij geneest, dan zijn
wij allen blijde; geneest ge niet, dan zult ge hierdoor ook geen verlies lijden.’
Na’aman antwoordde: ‘Het is waar wat gij zegt: ik zal het probeeren.’ En hij ging
werkelijk naar de rivier. Toen hij daar gekomen was, ging hij baden; op het droge
geklommen, daalde hij weer in het water af. En toen hij dit de zevende maal had
gedaan, voelde hij zijn beenderen weer geheel sterk. [26] Evenals wanneer wij koud
zijn en wij drinken wat warms, dan gaat de warmte ervan door ons geheele lichaam.
Zoo voelde Na’aman ook de kracht der genezing door zijn heele lichaam gaan. Zijne
wonden waren met huid overdekt, zijne machteloosheid was verdwenen, hij voelde
zich weer sterk. Wat was hij blij! Hij ging naar Elisa toe, en zeide: ‘Hier zijn
katoenen goederen en goud, dit geef ik u alles uit vreugde, dat mijne ziekte genezen
is.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Neen, ik wil uwe gaven niet. Mijne woorden van zooeven, toen ik u zeide, dat gij moest gaan baden waren niet van mij, maar van God.
Geef mij geen belooning.’
Gijlieden moet niet boos zijn, wanneer ik zeg, dat gij net eender zijt als deze
Na’aman. Gij hoort van ons de woorden van God, evenals Na’aman ze van Elisa
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hoorde. Wanneer gij ziek zijt, wilt gij hebben dat er veel drukte om u gemaakt
wordt. Wanneer men u niet komt bespuwen en beblazen, en een priesterfeest voor
uwe genezing houden, wanneer men niet de tanoana,10 die gij zegt verloren te
hebben, komt zoeken, dan meent ge niet beter te kunnen worden. Maar al maakt gij
ook nog zoo velerlei [27] drukte, al dient gij van allerlei geneesmiddelen toe, gij zult
toch niet beter worden, wanneer de genezing niet komt van den grooten God daar
boven. Maar zie, gij wantrouwt Gods woord, gij gelooft het niet, gij zegt: ‘Het kan
niet waar zijn, want het zegt alleen: houdt u aan God vast, vertrouwt u aan Jezus
toe.’ Dit vindt gij te kort, evenals Na’aman de woorden van Elisa te eenvoudig vond.
Gij volgt liever op wat de voorouders u hebben gezegd, omdat daarbij veel drukte
gemaakt wordt; doch dat zijn maar woorden van menschen die geen heil brengen.
Dit is werkelijk de oorzaak, dat uw leven nog zoo ongelukkig en gebrekkig is,
dat gij zooveel meer geloof schenkt aan de woorden van menschen dan van die van
God. Laat ik u dit nader verklaren: Van het begin der wereld af kenden onze voorouders God en zijn woord. Toen de menschen uit elkander gingen in den heel ouden
tijd, namen sommigen het woord van God niet mede, en toen ontstond er veel
gepraat van menschen, dat niet van God was. Onze echte heer werd vergeten, en
vervangen door goden, de zondag werd vergeten en vervangen door verbodsdagen;
[28] het geloof in God werd vergeten en daarvoor steldet gij in de plaats de
priesterfeesten (mowoerake). Er ontstond heel veel gepraat van menschen. En het
woord van God is maar kort: ‘Deze is mijn zoon Jezus, dien ik tot u heb gezonden;
Hij komt voor uwe zonden betalen, en u gelukkig maken; houdt zijne hand vast en
verlaat u op hem.’ Dat is alles.
Wanneer er een vergadering wordt gehouden, dan wordt er enorm veel gepraat.
Zij, die de waarheid niet zeggen, zij die er om heen draaien, en zij die niet veel van
de zaak afweten, die allen praten het meest. Maar de echte hoofden zeggen niet veel,
omdat zij de zaak kennen, en waar zijn.
God is als ons aller hoofd, die weet wat wij noodig hebben en daarom zegt Hij
niet veel. Maar wij, menschen, denken allen dat wij den waren weg weten, en
daarom praten wij veel. En daarom zeg ik: ‘Laat ons toch zwijgen, en alleen gelooven in het woord van God: ‘Omdat ik u menschen zoo liefheb, heb ik mijn zoon
Jezus tot u gezonden, om uwe schulden (zonden) aan mij te betalen. Houdt u toch
aan Hem vast, opdat gij tot Mij kunt [29] komen.’ Dit is al wat wij te doen hebben
om gelukkig te worden. Dit woord is heel kort, evenals Elisa’s woord tot Na’aman.
Laat ik u in het kort zeggen, wat het bij ons is: wij verzetten ons tegen God, zijn
macht willen wij ons toeëigenen. Zie, wanneer wij de rijst hebben geplant, hebben
wij niet anders te doen dan te wachten, want Gods macht doet de rijst groeien;
wanneer God het niet doet, dan groeit de rijst niet. Maar wat doet gij nu: gij legt
allerlei medicijn in de rijst, gij doet allerlei plechtigheden met de rijst, en dan zegt
gij, dat dit alles de rijst doet groeien. Is dat niet de macht van God rooven, terwijl gij
doet alsof gij de rijst doet groeien? – Ziekte en gezondheid, het is alles de macht van
God, en nu gaat gij die macht rooven, en zegt: ‘N.N. heeft mij begoten, beblazen en
bespuwd en daarom ben ik beter geworden: terwijl het toch God is, die u heeft beter
gemaakt, wij gebruiken alleen de geneesmiddelen die God voor ons heeft laten
groeien.
Wanneer wij nu alleen maar met menschen te doen hebben, dan is het zoo erg
10
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niet, maar laat ons niet probeeren de macht van God te rooven. [30] Dan lijden wij
niet anders dan schade. Werpt daarom alle woorden van menschen weg, ook die van
uwe voorouders, die ook menschen zijn en laten wij ons alleen aan God vastklemmen, die ons zoo lief heeft, dat Hij zijn zoon gezonden heeft om onze schuld te
betalen.

[Preekschets 5:] Jezus werpt geesten uit
Iederen zondag ging Jezus in het verzamelhuis om de woorden des levens aan de
menschen van een of ander dorp te brengen. En de harten der menschen hechtten
zich vast aan Jezus, omdat zij de juistheid van zijne woorden gevoelden. Eens was
daar ook in het verzamelhuis een man, die nu en dan door een geest bezeten en
geplaagd werd. Zoodra hij Jezus zag, stond die man op, en de geest zeide: ‘Ik wil
niets met u te maken hebben, Jezus van Nazareth, ik weet dat gij Gods zoon zijt,
gekomen om ons weg te jagen.’ Jezus antwoordde: ‘Zwijg, ga weg van dien man.’
De geest ging werkelijk van dien man weg, en hij voelde zich weer gelukkig.
Daarover waren de menschen allen verbaasd, zij prezen de macht van Jezus over
[31] alle geesten. Wanneer Hij hen gelastte heen te gaan, waren zij niet in staat te
blijven.
Heel veel menschen, die door geesten (lamoa) geplaagd werden, werden genezen en Jezus joeg de geesten weg. Wanneer zij met Jezus in aanraking kwamen,
schreeuwden die geesten in de menschen, en zeiden: ‘Daar hebt ge Jezus, die ons
komt wegjagen; wij weten dat Gij Gods Zoon zijt.’ En dan antwoordde Jezus: ‘Ga
uit hem, geest, en kwel hem niet langer.’ En Jezus deed den geest werkelijk uitgaan,
en dan kwam deze niet meer terug en die mensch voelde zich gelukkig. Waar Jezus
ook geesten tegenkwam, deed Hij ze uitgaan. En de geesten konden niet blijven,
wanneer Jezus hen had weggejaagd.
Gij hebt mij meermalen gezegd, dat uwe goden (lamoa) gauw boos zijn: zoodra
gij maar iets doet, dat niet met de adat overeenkomt, dan slaan ze u met ziekte of
dood, of zij bezorgen u eenig verlies in uwe akkers, of waar dan ook. Gij zegt meermalen: waarom zijn er bij ons toch altijd zooveel zieken en dooden, terwijl er bij u
zoo weinig zieken zijn en zelden een dood gaat? Gij vraagt waarom gelukt [32] bij u
zooveel en bij ons zoo weinig?
Ik zal u de reden zeggen: dat komt omdat gij geheel in de macht zijt van uwe
goden, die niet anders zijn dan slaven van God. En gij zijt in hunne macht, omdat gij
in hen gelooft. Die goden van u zijn juist als de To Napoe in vroegeren tijd. Zij
kenden geen medelijden, en zij beboetten u voor alle kleinigheid. En wanneer zij
zagen, dat gij bang voor hen waart, dan vroegen zij tweemaal zooveel, en waren
tweemaal zoo slecht. Zoo is het ook met uwe goden: gij zijt bang voor hen, en
daarom drukken zij u zooveel ze kunnen.
En denk nu eens aan onzen God. Wanneer Hij ziet, dat iemand bang voor Hem
is, dan zegt Hij: Weest niet bang. Wilt gij bang zijn voor uw Vader? Hij is het, die
ons iederen dag bewaakt en geeft wat wij noodig hebben. Uwe goden durven ons
geen kwaad doen. Gij kunt het getuigen, dat zoolang wij onder u gewoond hebben,
wij sterk en gelukkig zijn geweest. Uwe goden durven niet, omdat wij het eigendom
zijn van God.
Jezus verjaagt nog steeds de geesten en booze machten om ons heen. Hij wil
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graag, dat gij het eigendom wordt van God. Het teeken des doops, dat gij nu hebt
zien toedienen [33], zien ook de goden en booze machten, en dan zeggen zij: ‘van
dezen moeten wij afblijven, die zijn het eigendom van onzen heer.’
Ik weet wel wat gij in uw hart denkt: ‘Laat ons eerst eens afwachten of die God
ook voor ons even goed is als voor de Hollanders. Laat ons daarom eerst eens zien
of zij gezond blijven, of hunne akkers gelukken?’ Ik zal een vergelijking maken om
u te laten zien hoe gij nu zijt: Gij weet allen, dat de To Bada vroeger erg slecht
waren voor hunne slaven. Zij sloegen ze, lieten ze honger lijden en hard werken,
zoodat gij allen medelijden met hen had. Nu kom ik daar en zeg tot zulk een slaaf:
‘Uw leven is al te zwaar, ga met mij mee, dan zult gij het licht hebben, en prettig
leven.’
Denkt gij, dat die slaaf met mij zou meegaan? Wel neen, hij denkt: ‘’t Is waar,
mijn leven is moeielijk, maar ik ken dien Hollander niet, misschien wordt mijn leven
bij hem nog zwaarder’.
Zie, zoo doet gijlieden nu ook. Gij voelt den druk van uwe goden en toch zijt gij
nog bang om tot Jezus te gaan, die ook voor u al die goden en booze machten wegjaagt.
En gij, mijne vrienden, die Gods eigendom reeds geworden zijt door den [34]
doop, gij kunt getuigen, dat het goed is in Gods hand te zijn. Wanneer gij nu ziek
wordt, weet gij, dat niet de een of anderen geest u een klap gegeven heeft uit
vijandigheid, maar dat God u ziek heeft gemaakt, omdat Hij u daarmee iets heeft te
zeggen. God heeft u lief, en wanneer wij door de hand van iemand, die ons liefheeft,
worden ziekgemaakt, hebben wij er vrede mee. En wanneer gij sterft, dan weet gij,
dat dit niet meer komt door een der geesten, die uwe ziel heeft weggenomen. Want
die geesten hebben geen macht meer over u, maar dat God zelf u roept naar zijn
huis. God heeft u lief, en wanneer Hij u roept, dan is dat omdat het beter voor u is.
Weet gij nog wel, toen wij dachten dat Papa i Woente door de Koempenia zou
worden gedood, dat Papa aan mij vroeg: ‘Als ik gedood moet worden, vraag ik als
gunst, dat gij mij moogt dooden, want gij hebt mij lief, en dan is mijn hart gerust.’
Mijn liefde is klein bij Gods liefde, en daarom kunt gij gerust zijn: Als God u slaat
met ziekte, wees gerust (= gelukkig), een die u lief heeft, heeft het gedaan. Als God
u eeuwig verlies doet ondergaan, weest gerust, want het is immers iemand, die ons
liefheeft, die het van ons genomen heeft. En als God u doodt, dan [35] is het de hand
van een die liefheeft, die dit doet. Weest daarom gerust, want God neemt uwe ziel in
zijn huis.
Gij weet, dat het God is, die dit alles doet, want Jezus heeft de goden en geesten
van u weggedreven; zij kunnen niets meer doen. Denkt hier over eens na, mijne
vrienden, die nog niet in God gelooft. Het moet u toch al veel duidelijker zijn
geworden, hoe veel beter het is in Gods hand te zijn dan in de macht van uwe goden
en geesten.

[Preekschets 6:] Gods Alomtegenwoordigheid
Ik zal u dit maal eens vertellen van een ontmoeting, die Jezus heeft gehad met een
vrouw. Zij zaten samen met elkaar te spreken, en onder het praten merkte die vrouw
wel, dat Jezus geen gewoon mensch was, maar dat Hij alles van God afwist. Daarom
zei die vrouw onder het praten: ‘Heer, ik zie dat gij van God komt, dat gij alles van
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God weet; vertel mij nu eens de waarheid van iets, dat ik van u wilde vragen. Wij
hier aan deze zijde van de rivier hebben een mooi groot huis van aanbidding. Wij
zeggen, dat God daarin woont, en daarom gaan wij er naar toe om God te aanbidden.
Maar de menschen van de overzijde hebben ook een mooi groot huis van aanbidding
en zij zeggen: ‘gij liegt, dat God in [36] uw huis woont, hij woont in het onze. Nu
hebben wij daarover allang getwist, zeg gij ons nu wie van ons gelijk heeft.’
Jezus zeide: ‘ik zal het u zeggen: noch in uw huis, noch in het huis van hen aan
den overkant woont God. God woont niet in huizen door menschen gemaakt, God is
veel te groot, hij zou er niet in kunnen. Zie eens, de geheele hemel is Gods woning,
want Hij verzorgt niet alleen onze aarde, maar ook al de sterren, de zon en de maan
verzorgt Hij ook. Van uit de hemel kijkt Hij op ons allen neer en waar wij ook tot
Hem roepen, hoort hij ons. Alleen onze liefde tot Hem is de maat, waarnaar Hij ons
hoort. Als wij Hem liefhebben, dan hoort Hij ons dadelijk; als wij Hem niet liefhebben, al baden wij dan den ganschen dag tot Hem, dan had het nog geen nut.’
De vrouw had zulke woorden nog niet eerder gehoord, en daarom was zij erg
verbaasd. Zij geloofde het niet dadelijk wat Jezus omtrent God had gezegd, en
daarom zeide zij: ‘Wanneer de zendeling (afgezant) van God komt, over wie onze
voorouders al gesproken hebben, dan zal Hij wel uitmaken, wat het ware is’. Jezus
zeide toen: ‘Ik ben die beloofde zendeling’. En toen geloofde die vrouw.
[37] Gij lieden spreekt net als die vrouw, want gij zegt: ‘onze goden zijn andere
dan die van hen aan de overzijde der rivier. De goden, die voor hen zorgen, zorgen
weer niet voor ons’. Wanneer er To Lage of To Rano bij ze akkers komen aanleggen, dan roepen zij een uwer om de goden aan te roepen, en te vragen de rijst te
laten gelukken, want zij zeggen: wij kennen den heer van het land niet, en hij zal
niet naar ons willen luisteren; laat dus liever een der inwoners vragen, dan zal de
Heer van den grond wel luisteren.’
En wat komt daaruit voort, uit dit geloof aan uw eigen goden? Dat gij bang zijt
om naar een ander land te gaan, omdat gij weet, dat daar uwe goden niet zijn. En dit
is ook werkelijk waar, want uwe goden zijn alleen maar zielen van menschen, en
hoeveel is de macht van een mensch, ook al is hij een ziel geworden? Daarom zijt gij
niet gelukkig en sterk van hart, want uw vertrouwen is op menschen.
Toen ik begon met u het woord van God te verkondigen, waren er velen van u,
die zeiden: ‘die God van u is heel goed voor u, maar wat geeft Hij om ons zwarten;
wij hebben andere goden.’ Maar nu weet gij beter, want als dit zoo ware zou die
God mij niet ook in uw land vergezellen en mij helpen [38] en beschermen, zoodat
het mij aan niets heeft ontbroken. Gij weet nu dat Adam en Eva onze beider
voorouders zijn, en dus is God onze beider Heer. En zooals Jezus geleerd heeft: Hij
woont in den hemel en vandaar ziet en hoort hij alles. Al zijn wij duizenden, God
kent de namen van allen, die in Hem gelooven en in Hem vertrouwen. En er zijn
gelukkig velen, die in Hem vertrouwen, die hun hart hebben overgegeven aan God.
Meermalen hebt gij gezegd, dat ik moedig was, maar dit komt alleen omdat ik
wist, dat God bij mij was. Gij die in Hem gelooft, zijt nu ook moedig, want al gaat
gij door een zwaar bosch, dan weet gij dat God daar bij u is; of al zijt gij op het Meer
of op zee in gevaar, dan weet gij dat God ook daar bij u is. In huis of op den weg,
overal is God, en overal kunnen wij hem vragen. Maar zie eerst toe of gij God
werkelijk liefhebt, want anders geeft uw vragen niets.
De priesteressen zeggen omtrent hunne litanieën, dat dit een gebed is tot den
Hemelheer. Laat ons zeggen, dat dit zoo is. Het is een lang gebed, want het duurt
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den ganschen nacht, soms twee, drie nachten; en toch [39] heeft het geen nut. Naar
de lengte ervan zoudt ge zeggen, dat het veel nut moest hebben, maar toch is dit niet
zoo, want geen liefde voor God is de oorsprong van dit gebed.
Wij zijn blij, dat God overal met ons is, maar nu moet ik u nog iets anders
zeggen. Wanneer twee van u aan het twisten zijn, en de Controleur of ik komen
binnen, dan scheidt gij aanstonds uit met twisten en gij houdt u stil. Waarom is dit?
Omdat gij beschaamd zijt. Wanneer vroeger twee durven twisten of rechten in tegenwoordigheid van een hoofd, dan beboette het hoofd die twee dadelijk. Dit weet gij
nog wel. En gij weet ook, dat God verre staat boven den Controleur, mij of een
hoofd. Wanneer gij twist, hoort God dit, Hij is erbij. Wanneer gij vuile dingen zegt,
hoort God dit. Hij is er bij; wanneer gij iets kwaads doet, denk dan niet dat niemand
u ziet, God is erbij. Herinnert gij u nog van Jozef, toen zijne meesteres hem tot
kwaad wilde verleiden; hij zeide toen: ‘ik doe dat niet, God ziet alles, en ik ben bang
voor God.’ Al zijt gij temidden van de grootste duisternis, God ziet uwe daden en hij
hoort uwe woorden.

[Preekschets 7:] Jezus roept Mattheus
[40] (Aan de schoolkinderen wordt duidelijk gemaakt, wat Farizeërs en Tollenaars
zijn; hun wordt ook de reden uitgelegd waarom de eersten de laatsten haatten. Voor
het groote publiek gaat dit natuurlijk niet. Daar kan men geen uitleggingen geven
over Rome en dergelijke. Om de groote waarheden die Jezus heeft gezegd naar
aanleiding van Farizeërs en Tollenaars duidelijk te maken, kunnen wij ons hier voorloopig behelpen met mokole, adellijke en watoea, erfslaaf. Wel is slavernij hier
afgeschaft, maar ik zal u niet behoeven te zeggen, dat er nog slaven zijn, en dat de
adel altijd nog de grootste minachting voor hen heeft. Alleen komt bij deze vergelijking de godsdienstige huichelarij niet aan het licht, maar voorloopig heeft de
Toradja geen begrip van huichelen op godsdienstig gebied, en zou dus alle verklaring niet worden begrepen. Wanneer wij bijvoorbeeld vertellen de gelijkenis van de
Farizeërs en den Tollenaar, dan teekenen wij een adellijke, zooals er onder de
Toradja’s zoovelen zijn: eigengerechtig, niet eraan denkende, dat hij iets verkeerds
zou kunnen doen, zeker om van wege zijn adel en zijn rijkdom, dapperheid enz., in
den hemel te komen. [41] Daartegenover een slaaf, die als hij dood is, zoo maar in
den grond gestopt wordt, en die door vrijen geminacht worden, en die daarom ook
niet hoog van zichzelf denkt, en niets (rijkdom, dapperheid, enz.) als verdienste aan
kan voeren om in den hemel te komen.)
Er was eens een man, die Jezus wilde volgen, Mattheus heette hij en hij was een
slaaf van afkomst. Mattheus had al dikwijls de prediking van Jezus gehoord; die
woorden hadden zijn hart getroffen, en daarom had hij zijn hart omgekeerd; hij
wilde niets meer weten van slechtheid en hij wilde alleen de bevelen van God
opvolgen. In deze omstandigheden sprak Jezus hem toe en zeide: ‘Volg mij.’ En
Mattheus antwoordde: ‘Ja, Heer, ik zal u volgen.’
Dadelijk bracht hij zijn huis in orde en hij richtte een grooten maaltijd voor
Jezus aan. Al zijne vrienden en kennissen, die allen medeslaaf waren van afkomst,
noodigde hij uit, om hun te zeggen, dat hij voortaan altijd Jezus zou volgen.
Er was groote drukte in het huis van Mattheus en velen kwamen er eten. Toen
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de adellijken dat zagen, lachten zij erom en bespotten Jezus, zeggende: [42] ‘Zie
eens, deze Jezus eet tezamen met slaven. Nu kunt ge wel zien, dat hij niet de
afgezant is van God, want anders zou hij dit niet doen. Het is nu zeker dat Jezus niet
van adel is, anders zou hij niet samen met slaven willen eten.’
Toen antwoordde Jezus: ‘Ik ben als een geneesheer; zij die zich ziek voelen,
haasten zich tot mij om genezen te worden. Maar zij die niet ziek zijn kijken niet
eens naar mij om. Ik ga alleen naar de zieken om ze te genezen, maar ik ga niet naar
menschen, die niet ziek zijn.’
En het is zeker waar wat Jezus zegt: Daar hebt ge den geneesheer in Posso.
Wanneer gij zoo maar eens naar hem toegingt, dan zou hij zeggen: ‘Wat komt hij
doen?’ en als gij dan zegt: ‘wij komen u zoo maar eens bezoeken’, dan antwoordt de
dokter: ‘Gij moet mij niet komen storen in mijn werk.’ – Maar wanneer gij ziek zijt,
en gij gaat naar den dokter, dan zal hij vragen, wat uwe ziekte is, en hij zal u zeggen
om terug te komen. Zoo is Jezus ook een geneesheer, een groot geneesheer.
Alle zieken, die tot Hem kwamen, genas Hij. Maar ook andere ziekten geneest
Hij. Als iemand verdriet [43] heeft, en zwaar van hart is, dan spreekt Jezus hem toe,
en dan wordt die mensch weer licht van hart. Als iemand bang is voor God, omdat
hij kwaad heeft gedaan, dan spreekt Jezus hem toe, en zegt: ‘wees niet bang, ik zal
het goed maken bij God.’ En dan is die persoon niet bang meer. Maar iemand die
niet zwaar van hart is, die niet bang is voor God, naar hen gaat Jezus niet toe.
Mattheus en zijn medeslaven waren bang voor God, omdat zij veel kwaad hadden gedaan en daarom vroegen zij hulp aan Jezus. Die adellijken hadden ook kwaad
gedaan tegen God (wij allen hebben schuld tegenover God), maar zij maakten zich
over dat kwaad niet ongerust, ja, zij zeiden dat zij geen kwaad hadden. En hoe zal
het dan later gaan, als slaven en adellijken gestorven zijn, en hunne zielen voor God
verschijnen?
Dan zullen die slaven in Gods huis worden binnengelaten, want Jezus heeft hen
vrijgemaakt, staat voor hen in; maar die adellijken wil God niet in zijn huis nemen,
al zijn zij adellijken; want hunne schulden kleven nog aan hen, zij zijn daarvan niet
vrijgemaakt door Jezus.
Velen uwer broers en zusters en velen uwer kinderen zijn door den [44] loop der
tijden door andere stammen krijgsgevangen gemaakt. Gij hebt ze niet vergeten, en
gij hebt indertijd er over gedacht om ze los te koopen. Toen gij er u toe in staat voeldet, gingt hij naar uw voormaligen vijand om uw broer, zuster, kind vrij te koopen.
Gij kwaamt bij uw krijgsgevangen kind en zeidet: ‘Mijn kind, ik kom u loskoopen.’
Maar uw kind antwoordde: ‘Doe dat maar niet, vader. Ik ben hier nu al zoo lang in
het land van den vijand, ik ben er gewoon geraakt, en mijn heer stelt vertrouwen in
mij. Laat mij dus hier blijven.’
Zooiets is u vroeger meermalen overkomen. En dan waart gij bedroefd, want uw
kind was van geboorte een adellijke, een vrije, nu was hij een slaaf geworden, maar
hij voelde zijn slaaf-zijn niet meer, hij verlangde niet naar zijn vrij-zijn. Maar er
waren er ook, die hun vroeger vrij-zijn niet vergaten. Al waren zij ook allang bij den
vijand, zij hielden niet op naar hun vroeger vrij-zijn te verlangen. Toen kwamen de
vader en de ooms van zulk een, en zeiden: ‘Mijn kind, wij komen u vrijkoopen.’ En
dat kind was zoo blij, dat het niet meer at. Dat kind keerde naar zijn land [45] terug
en werd een hoofd zijns volks.
Dit zeg ik tot u allen, mijne vrienden, of wij slaaf dan wel vrije van afkomst
zijn, we zijn allen krijgsgevangen, gevallenen door onze schulden tegenover God.
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Wanneer gij vindt, dat gij geen schuld hebt tegenover God, dan laat gij u niet
vrijkoopen door Jezus; voelt gij uw schuld wel, dan zult ge u vrij laten koopen. Maar
bedenkt dit wel. Weest niet dom als de adellijken die om Jezus lachten. Al zegt gij
van uzelf, dat gij recht zijt, God ziet nog veel verkeerds in u. En wat zullen wij doen
om het kromme in ons hart weer recht te maken. Er is geen andere weg, dan om de
rechtheid van hart van Jezus tot onze zaligheid van hart te maken.

[Preekschets 8:] De rijke man en Lazarus
Daar was eens een voornaam hoofd; hij had een groote rijstschuur vol rijst, en hij
had vele buffels. Wanneer hij eens zin had in vleesch, liet hij maar een zijner buffels
opvangen en slachten. Iederen dag zat zijne voorgalerij vol met menschen, die hem
kwamen spreken over hunne boeten en andere aangelegenheden; en wanneer er eens
geen menschen waren, dan voelde hij zich niet prettig, en was er iets [46] leegs in
hem. Hij was ijverig in het regelen van de gewoonten der voorvaderen, en wanneer
een offerfeest aanstaande was, dacht hij aan niets anders dan aan alle toebereidselen,
die daartoe noodig waren.
Die groote man had een slaaf, een ongelukkig man, die ziekelijk was en zwak.
Niemand keek naar hem om, en men bespotte hem, wanneer hij niet in staat was te
doen wat hem gelast was. Het bleek, dat hij lepra had. (Voor den Toradja is lijden
aan lepra het non plus ultra voor ellende. ‘Groote ziekte’ noemt men lepra, en de
lijken van hen, die hieraan sterven, worden niet op eervolle wijze begraven. Om
zulke menschen te medicineren is afzondering in een hut noodig, waar de familie
van den zieke voor diens voedsel zorgt. Velen zijn door onze behandeling genezen,
maar ik vermoed, dat we hier met een soort pseudo-lepra te doen hebben. We
hebben dezen trek11 dus opgenomen, om de ellende van den man te doen uitkomen
niet omdat ik zou gelooven, dat Lazarus melaatsch zou zijn geweest. De trek met de
honden gaat voor den Toradja niet op, want zijn hond is dikwijls zijn beste vriend.)
Op aandringen van de zendeling werd een hutje gebouwd, waar hij gemedicineerd
kon worden; maar omdat zijn heer niet aan hem dacht, had de ongelukkige soms
niets te eten. De zendeling en de onderwijzer bezochten hem evenzeer als zij bij zijn
heer kwamen, en brachten hem Gods woord. En de man geloofde in God, en
verlangde naar Hem, en hij zeide: ‘ik heb vele zonden; maar ik steun alleen op Gods
liefde, en ik vraag Hem mij genadig te zijn.’
Op een morgen kwam men aan het hoofd zeggen, dat de slaaf dood was, en het
hoofd zeide: ‘wat komt het er op aan of hij dood is, niemand had toch eenig nut van
hem.’ En hij zond twee slaven om vlak bij de hut een graf te graven; [47] en de slaaf
werd in een versleten ligmatje gewikkeld, dat toch nergens meer goed voor was, en
zoo werd hij in het gat gestopt.
De hoofdman hoorde ook Gods Woord; maar hij had genoeg aan zijn rijkdommen en aan al zijn vrienden. Hij bleef leven als de boschzwijnen, die zich te goed
doen aan de op den grond gevallen aren-vruchten zonder op te kijken naar den
boom, waarvan zij afkomstig zijn. De voorname man bekeerde zich niet tot God, en
hij dacht: ‘ik krijg toch een goede plaats in het land der dooden; want kom ik daar
niet met mij voorttrekkende al de buffels, die bij mijne begrafenis zullen worden
11
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geslacht? Kom ik niet in het zielenland aan met allerlei kostbaarheden en vele
wisselkleederen, die men mij zal medegeven in mijne kist? Dan zullen de geesten
mij als een voornaam man erkennen, en zij zullen mij een goede plaats inruimen.’
De rijke man stierf; de familieleden kwamen van alle kanten; het lijk bleef
dagenlang in zijn kist boven de aarde staan; tal van doodenmaaltijden werden er
gehouden; met goud en zilverdraad doorweven broekjes en [48] baadjes en kleeden
werden hem in de kist meegegeven, en allen dachten hem zalig. Maar toen de ziel
van den voornamen man tot zichzelf kwam en opkeek, zag hij zich op een warme
plaats. (Een plaats die onaangenaam ongezond is, noemt de Toradja een warme
plaats.) Hij wilde zijn slaven roepen, maar deze waren er niet; hij wilde weer genieten van zijn aardsche voedsel, van zijn kleederen, maar dat ging niet meer, want
hij was nu een geest geworden. En toch had hij een geduchte dorst. Opkijkende zag
hij een heel eind van zich vandaan zijn slaaf naast onzen beroemden voorvader
Abraham, den vriend van God. (Waar de Islam in Midden-Celebes is gebracht, zijn
de aartsvaders en de profeten voorgesteld als de voorvaderen der Toradja’s. Hierdoor voelen de Toradja’s dadelijk een betrekking op hen. Wij doen dit ook, waar wij
het Evangelie aan de groote menigte brengen. Op de school leeren de kinderen de
ware verhoudingen.) En die slaaf had het er blijkbaar heel goed; hij zat niet voor
niets naast grootvader Abraham en van zijn ziekte was aan diens ziel niets te
merken. ‘O grootvader Abraham’, riep de ziel van de hoofdman toen, ‘ik voel mij
erg ellendig; zeg toch tot mijn slaaf, dat hij mij wat water brenge, al zijn het maar
een paar druppels, die van zijne vingers afdruipen.’ Maar Abraham antwoordde: ‘dat
gaat niet, mijn kleinzoon, op de aarde hebt gij aan niets gebrek gehad, en uw slaaf
had zelfs het noodigste niet. Nu is het net andersom: gij ervaart wat de slaaf op aarde
heeft [49] ondervonden, en de slaaf heeft nu geluk, dat hij op aarde moest missen.
En al wilde ik aan uw verzoek voldoen, dan zou ik toch niet kunnen, want tusschen
u en ons is een diepe afgrond, zoodat niemand van de eene plaats naar de andere kan
gaan.’
Toen riep het hoofd weer: ‘Ik heb nog vier broeders op de aarde, grootvader
Abraham, laat mijn slaaf toch naar hen toegaan en hen waarschuwen voor het lot,
dat ik nu ondervind.’ Maar Abraham antwoordde: ‘Uwe broeders hooren op de aarde
het Woord van God. Als zij dit gelooven, dan komen zij ook in de zaligheid, maar
blijven zij aan de aarde hangen, dan komen ze ook op de warme plaats. En als zij het
Woord van God niet gelooven, dan zullen zij ook niet de woorden gelooven van den
slaaf, al kwam deze uit de dooden tot hen.’
Gij hebt dit verhaal aangehoord, en gij zegt in uw hart: ‘dat kan niet waar zijn,
dat de slaaf in rijk der dooden een hoogere plaats zou hebben dan de heer.’ En toch
is het zoo, want Jezus heeft het gezegd, en wij hebben allen op te passen, dat onze
ziel niet op de [50] warme plaats komt. Gijlieden zegt wel: wie als een hoofd heeft
geleefd op aarde, leeft ook als hoofd in het rijk der zielen, en wie als slaaf op aarde
heeft geleefd, zal ook in het doodenrijk als slaaf leven, maar dat is slechts een
berekening van menschen. God oordeelt heel anders, zooals wij hebben gezien uit
het verhaal van zooeven. Laat ik u eerst duidelijk maken wat de ziel is; wij weten
reeds, dat we allemaal een ziel hebben, maar de ziel is niet iets, dat gij met rijst kunt
voeden, en met kleederen kunt bekleeden. Onze ziel, als wij gestorven zijn, is niet
anders dan ons innerlijk, ons hart (in figuurlijken zin: raja; het fysieke hart is soele)
dat in ons lichaam woont. Wij roemen wel de vaardigheid van de handen van ons
dorpshoofd, omdat hij zoo mooi smeden kan; zoodat wij allen naar hem toegaan om
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onze werktuigen te laten omsmeden; maar wij weten allen, dat die vaardigheid niet
in zjine handen zit; maar dat zij uit zijn innerlijk voortkomt; en dat knappe innerlijk
gelast de hand nu eens zacht dan weer hard te slaan.
Gij roemt uw onderwijzer omdat hij zoo goed ter tale is, en gij zegt: de mond
van de goeroe spreekt schoon [51] en recht. Maar gij weet toch, dat deze welsprekendheid uit het innerlijk van den goeroe voortkomt, en dat dit innerlijk den mond
alleen gebruikt als werktuig om aan het licht te brengen, wat in dat innerlijk leeft, en
wat het denkt.
En stel u eens voor, dat het hoofd een onzer om diefstal straffen moest, en dat
die man dan zeide: ‘Ik kan er heusch niets aan doen, hoofdman, het was heusch de
bedoeling van mijn innerlijk niet, om dat weg te nemen, maar mijn hand wilde dat
nu eenmaal uit zichzelf.’ Dan zoudt ge immers zeggen: ‘die man is krankzinnig.’
Wij spraken immers van iemand met een slecht innerlijk en met een goed innerlijk, van iemand met een oprecht, wit, rond hart, en van iemand met een valsch en
vierkant hart. Dat innerlijk wordt de ziel, als ons lichaam sterft, en ons hart brengen
wij mee naar de eeuwigheid, maar niet onze kleeren en onze buffels, die blijven op
de aarde achter al stopt men uit liefde tot ons onze lijkkist vol met mooie kleeren en
sieraden. Naakt zijn wij geboren en naakt gaat onze ziel ook naar het rijk der
geesten.
Ons innerlijk woont in ons lichaam, evenals ons dorpshoofd in zijn huis woont.
Als ons dorpshoofd ziet dat [52] zijn huis slecht wordt, dat de palen verrot zijn, en
dat het dak niet meer is te stoppen, dan gaat hij er uit, en het slechte huis wordt
opgeruimd. Zoo is het ook met ons innerlijk: als ons lichaam slecht is, niet meer
bewoonbaar, dan gaat ons hart er uit, en dan zeggen de menschen: onze vriend is
dood; en zij ruimen het voormalige huis van het innerlijk van den vriend op. Is ons
innerlijk valsch geweest, dan is onze ziel valsch. Is ons innerlijk wit, oprecht geweest, dan is onze ziel wit en oprecht.
Welke zielen gaan nu naar het huis van God en welke gaan naar de warme
plaats? Zij die naar God verlangen, gaan naar Gods huis, zij die op aarde niet reeds
naar God verlangen, gaan naar de warme plaats.
De vorige maal nam ik op mijn reis Melae (een der Moerids12) mee. Wij bleven
eenige dagen te Kasigoentjoe, en gingen toen verder. Maar toen kwam Melae’s
grootvader zich beklagen, dat zijn kleinzoon heelemaal niet bij hem was geweest.
Dit was niet goed van Melae; maar waarom was hij niet gegaan? Omdat hij niet naar
zijn grootvader [53] verlangde. Hij had er niet eens aan gedacht naar den ouden man
te gaan.
Maar wanneer ik naar Kasigoentjoe ga, dan denk ik er van tevoren al over, hoe
heerlijk het zal zijn Papa i Woente en Ine i Maseka13 terug te zien; en zoodra ik ben
aangekomen, ga ik zoo gauw mogelijk naar de oude menschen toe. Waarom doe ik
dat? Wel, omdat ik hen immers liefheb, en ik naar hen verlang.
Er was eens een kind gestorven en enkele dagen daarna stierf ook de moeder. Ik
vroeg aan de menschen ‘aan wat voor ziekte is die vrouw gestorven?’ En toen zei
men mij: ‘Zij is gestorven uit verlangen naar haar kind.’ Met haren beenen kon die
moeder haar kind niet meer bereiken en toen heeft haar innerlijk het lichaam
verlaten, omdat dit door verlangen getrokken werd naar haar kind.
Ziet, zoo is het ook met onze ziel. Wanneer wij hier op aarde God liefhebben,
12
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omdat Hij het is, die ons den adem heeft gegeven, omdat Hij het is die onze rijst doet
gedijen, omdat Hij het is, die ons genadig is, al hebben wij ook nog zooveel kwaad
gedaan en gezondigd – dan verlangen [54] wij naar God, dan willen wij dicht bij
Hem zijn. Zoolang ons hart nog in ons lichaam woont, kunnen wij nog niet zoo dicht
bij Hem komen, omdat God geest is, en wij menschen. Maar als ons innerlijk uit ons
lichaam is gegaan, gaat die ziel uit zichzelf naar God, God trekt haar tot zich door
het verlangen van die ziel.
Maar wanneer wij alleen hier op aarde verlangen naar ons eten en naar onze
kleeren, en naar onze tuinen, en wij gebruiken allerlei streken om een buffel van een
medemensch machtig te worden, – wanneer ons hart alleen uitgaat naar plezier en
naar rijdansen, – dan zal onze ziel hiernamaals ook alleen naar al dat aardsche
verlangen. Zij blijft dus bij de aarde en wil haar oude leven voortzetten, evenals de
ziel van den hoofdman uit ons verhaal; maar dat gaat niet meer, want ze leeft nu het
leven van een schim. Gij vertelt, dat er een menigte zielen hier op aarde rondzwerven, die niet tot rust kunnen komen, die de menschen verschrikken en hun
allerlei kwaad doen. Dat zijn zielen van menschen die niet naar God hebben verlangd [55] tijdens hun leven hier op aarde, en daarom is hunne ziel nu op de warme
plaats.
Laat ons alleen dus God liefhebben, want niet onze rijkdom en ons aanzien
brengen onze ziel in Gods huis, maar alleen ons verlangen naar Hem. Wanneer de
goeroe die nu pas enkele maanden bij u is, van u wegging, zoudt gij dan naar hem
verlangen? Ik denk niet erg. Maar wanneer hij eens vijf jaar bij u was geweest, dan
zoudt gij zeker naar hem verlangen als hij wegging. welnu, gij hebt nog niet lang
van God horen vertellen. Gij hebt gehoord hoe lief God ons, zijne kinderen heeft,
zoodat Hij zijn zoon gezonden heeft om ons van onze zonden te verlossen, en ons
God te doen kennen. Als wij nu altijd meer van God te weten willen komen, als wij
door dagelijksch gebed gewend aan Hem worden, als wij alle slechtheden uit ons
hart wegdoen, en alleen Gods wil volbrengen, – dan gaat ons hart iederen dag meer
naar God verlangen. En als wij dan sterven, dan is onze ziel los van deze aarde en zij
gaat dadelijk naar Gods huis, getrokken door haar eigen verlangen en door Gods
barmhartigheid. (Voor Christenen sprekende wordt de vorm van het laatste gedeelte
eenigszins gewijzigd, maar de inhoud blijft dezelfde. Wij gaan dan uit van het
verlangen naar God, dat de Christenen reeds getoond hebben, te bezitten, maar dat
nog erg klein is. Het onderwijzend gedeelte zullen ook de Christenen nog langen tijd
behoeven.)

[Preekschets 9:] De gelijkenis van de twee schuldenaars
[56] (Deze gelijkenis is volkomen begrijpelijk voor Toradja’s. Er behoeft dus
geenerlei moeite te worden gedaan haar in een Toradja’sch kleed te steken.)
De koning aan wien de een zooveel schuld had, is God, ons aller heer. En die
twee schuldenaars zijn wij aardbewoners. Wij hebben allen schuld aan God. Wanneer gij een ander eenig kwaad hebt gedaan, wordt gij door den beleediger beboet;
uw misdrijf, uwe beleediging, uw kwaad, wordt dus omgezet in een boete, een
schuld aan de beleedigde. Zoo ook hebben wij menschen een enorm hooge schuld
aan God, want onze zonden tegen God zijn zeer vele.
Er zijn er onder ons, die den wijsvinger recht overeind opsteken, en die dan
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zeggen: ‘zie, zooals deze rechte vinger ben ik tegenover God.’ Maar wanneer gij zoo
spreekt, zijt gij blind, en wanneer God u later in de eeuwigheid den berg uwer
zonden laat zien, dan zult gij daarvan schrikken, evenals wij schrikken, wanneer
men ons komt manen voor een schuld, die uw grootvader heeft aangegaan, en waarvan gij u niet bewust waart. Betalen [57] moet ge toch, al zegt ge, dat gij er niets van
wist.
Ik zal u een middel aangeven, waardoor ge te weten kunt komen, hoe groot uwe
schuld aan God is. Wanneer ge u ’s avonds uitstrekt, moet ge eerst eens bij u zelf
nagaan wat gij beleefd hebt dien dag, wat ge gezegd hebt en wat ge gedaan hebt. En
dan zult ge moeten bekennen hoeveel leugens en slechte woorden gij hebt gebruikt,
hoeveel onreinheid gij hebt gedaan en allerlei ander kwaad. Wanneer al dit kwaad
aan de medemensch gedaan eens omgezet werd in boeten naar den maatstaf uwer
vaderen, dan zoudt gij minstens iederen dag een buffel hebben te betalen. En bedenk
daarbij eens de duizenden en tienduizenden dagen uws levens! Onze medemenschen
weten gewoonlijk het kwaad niet, dat wij doen, en daarom worden wij weinig
beboet. Maar God weet en ziet alles, en al deden wij iederen dag maar eens eene
zonde, dan zouden onze zonden een ontzaglijk grooten berg vormen.
En hoeveel kwaad is er dan nog, dat wij nog niet als kwaad kennen. Toen ik pas
aan de monding van de Posso [58] woonde, kwamen daar vele menschen mijne
woning voorbij, gaande naar het zeestrand, en vandaar terugkeerende, maar weinigen kwamen bij mij boven in huis. Toen ging ik naar de menschen toe, en ik zei tot
hen: ‘Vader, moeder, waarom komt gij niet kennismaken met uw zoon; want ik ben
alleen in dit land gekomen om in vrede en vriendschap met u te leven.’ De
menschen zeiden: ‘De eenige reden waarom wij niet bij u in huis komen, is omdat
wij bang zijn; wij kennen uwe adat niet, en zoo licht zou het kunnen gebeuren, dat
wij ons daartegen bezondigen, en dan zoudt gij ons beboeten.’ Ik heb toen tot hen
gezegd: ‘Vele van mijne adats zijn anders dan de uwe, maar ik zal u nooit beboeten,
als gij daartegen zondigt; komt dus gerust bij mij in huis.’
En toen de Koempenia14 in het land kwam, waart gij allen bang. Gij kendet
uwen nieuwen heer nog niet, en gij waart bang, dat gij onwetend tegen zijn wil zoudt
hebben gehandeld. Hoeveel te meer kwaad kunnen wij dan niet hebben bedreven
tegen den hoogverheven God, den Heer van hemel en aarde. Gij zegt: ‘Papa i
Dorontji15 weet alles van God af.’ Maar ik ken God niet [59] geheel, omdat ik maar
een mensch ben; hoeveel te minder dan gij, die nog niet lang geleden pas van Hem
hebt gehoord. Neen, laat ons het maar kortweg erkennen, dat wij een berg van
schuld hebben tegenover God. Uwe ouden wisten dit ook, en zij hebben u geleerd
om een buffel te slachten tot delging van een zonde tegenover den opperheer. Maar
ge begrijpt toch wel, dat uwe ouden dit gezegd hebben als een gelijkenis; want zij
wisten ook wel, dat wij onzen schuld aan God niet met buffels kunnen afdoen. Alle
buffels zijn immers van nature het eigendom van God, en wanneer God buffels wil
hebben, zal Hij ze zelf wel nemen, hetgeen ge zelf kunt zien als er runderpest
uitbreekt.
Al wilden wij tot God zeggen: ‘Heer, neem mijn adem (mijn leven) tot betaling
mijner zonden’ dan zou God nog antwoorden: ‘Wat praat gij van uw adem geven tot
betaling uwer zonden; gij hebt niets over uw adem te zeggen; deze is van mij; ik
neem hem en ik geef hem aan de menschen, al naar dat ik zelf wil.’
14
15
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Inderdaad, wij hebben niets, waarmede wij onze schuld aan God kunnen betalen.
Het eenige [60] wat wij doen kunnen, is als de schuldenaar in de gelijkenis van zooeven, genade aan God te vragen. en God is ons genadig. Hij wil ons al onze schuld
kwijtschelden. Als bewijs van zijne genade heeft Hij Zijn zoon op aarde gezonden,
van wien gij ons al zoo dikwijls hebt hooren vertellen. Jezus heeft ons Gods groote
liefde laten zien voor ons zondaars; Jezus heeft onze schuld betaald, en als wij ons
geheel aan Hem overgeven, [kunnen wij] zijne broeders en zusters worden. Als wij
met ons gansche hart God liefhebben, dan schenkt Hij ons al onze schuld kwijt.
God eenig en alleen lief te hebben, dat is het eenige middel om onze schuld
kwijt te raken. ‘O’, zegt gij, ‘ik heb God lief, ik werk immers niet op zondag en ik
kom geregeld in de bijeenkomsten.’ Maar wanneer wij zeggen, dat wij God met ons
heele hart liefhebben, kan het wel eens zijn, dat we jokken.
Tegen den tijd, dat de belasting moet betaald worden, zijn er altijd een massa
menschen, die heel veel van mij houden; maar als de belasting betaald is, zie ik
velen hunner niet meer terug.
Als wij God om genade vragen, moeten wij eerst toonen, dat wij ook barmhartig
zijn tegenover onze [61] medemenschen; anders geeft het niets of wij al zeggen: ‘O
God, wij hebben u lief’. God zou zeggen: ‘Uw mond zegt dat, maar uw hart hangt
mij niet aan.’ En hoe staat het nu met onze barmhartigheid tegenover onze medemenschen?
Ik kwam in het land der To Pebato en daar vertelde men mij, dat in die streek
een heel ander volk had gewoond, de To Pajapi. Ik vroeg, waar dat volk dan gebleven was? Men zei mij toen dat dat volk was uitgestorven, omdat een broeder
tegen een zuster oorlogvoerde, en zij de hulp van andere stammen tegen elkaar
inriepen. Ik vroeg aan wijlen Papa i Melempo: ‘Hoe komt het, dat uw stam, de To
Kadomboekoe zoo gering is in ledental?’ En toen vertelde hij mij hoe onophoudelijk
broeders en zusters tegen elkaar streden, en elkaar verdelgden. En in Pendolo vertelde me mij, dat de gansche Kodina-vlakte land van Lamoesa was; maar Lamoesa
had dit aan de Pendoloërs afgestaan, omdat zij een der hoofden van Lamoesa hadden
bijgestaan in een strijd om diens broeder te verdelgen. Nergens liefde en barmhartigheid; niet alleen niet tegenover den medemensch, maar ook niet tegenover eigen
broeders en zusters.
[62] En hoe vaak hebben mijn eigen ooren gehoord, hoe gij uwe medemenschen
om een klein vergrijp, om een geringe beleediging een zware boete oplegdet. Hoe
groot was dat kwaad van uwen medemensch in vergelijking met al het kwaad, dat
wij tegen God doen? Daarom kon God dit land niet zegenen, want al het kwaad dat
de menschen deden, bleef er op rusten. God kon de schuld niet kwijt schelden,
omdat de menschen Hem niet liefhadden, en dit bewezen zij door elkaar geen
barmhartigheid te bewijzen.
Nu kunnen wij geen oorlog meer voeren, en wij kunnen elkaar niet meer naar
eigen goedvinden boeten opleggen. Maar als onze medemensch ons maar een weinig
beleedigt, zijn wij dan niet dadelijk in vuur en vlam, en is ons hart dan niet vervuld
met wraakgedachten? God kan ons niet genadig zijn, zoolang we niet barmhartig
zijn voor onze medemenschen, al vragen wij Hem nog zoo dringend om genade.
Als wij altijd bedenken, hoeveel God ons heeft vergeven, dan zal het ons ook
lichter vallen onze medemenschen hun kwaad aan ons te vergeven.
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PREEKEN VAN DR. KRUYT II
[Preekschets 10:] Over het Gebed I
[64] Mattheus 6:5-8. Deze woorden zijn in het Bijbelsch leesboek, dat wij tot nu als
‘bijbel’ gebruiken,16 aldus weergegeven: ‘Wanneer gij God aanbidt, gaat dan niet
midden op den weg staan, opdat de menschen u mogen zien, en de goedheid uws
harten prijzen dat gij God aanbidt. Wanneer gij dit bedoelt, neemt God uw vereering
niet aan. Wanneer gij God wilt aanbidden, ga dan binnen in uw eigen woning. Al zijt
gij voor de menschen verborgen, God ziet uw vereering en Hij neemt die aan. En
wanneer gij tot God bidt, moet gij niet vele dingen opnoemen; dat wil God niet.
Sommigen zeggen, dat God hen verhooren zal, omdat zij lang hebben gesproken.
Dat is niet waar, want God weet, al wat gij in uw hart wenscht, voor dat gij hebt uitgesproken.’
Ik heb u een paar maal voorgelezen wat Jezus ons leert omtrent het gebed tot
God; en daarover willen we samen nog eens spreken. Luistert daarom goed, want het
is van zeer groot nut, wanneer wij weten, hoe wij tot onzen God daarboven moeten
bidden. Wij alleen weten, wat het zeggen wil te bidden tot God daarboven. Wanneer
wij onze aanroepingen doen in den dorpstempel, is dit niet anders dan roepen tot
dien Heer. Maar wordt niet boos, wanneer ik u zeg, dat God eene vereering als in
den dorpstempel niet wenscht. En God wil zulke aanroeping niet, want deze is niet
[65] anders dan eene zelfverheffing van den aanroeper. Zie hem eens aan: hij heeft
zich gekleed in oude kostbare gewaden, en daar staat hij nu in het midden van den
tempel, onder de towoegi (verblijfplaats van de dorpsgeesten in het dak van den
tempel), opdat al de deelnemers aan de offerplechtigheid hem kunnen zien, dan
neemt hij den langen stamper in de hand, stoot dezen op de middelste vloerplank, en
roept: ‘baooo!’ terwijl zijn hoofd voorover zinkt, en zijne rechterarm plechtig naar
achteren zwaait. Dan zegt hij zijne bede op, waarvan hij wil dat de goden haar zullen
verhooren, hetzij met betrekking tot zijne akkers, of betreffende andere aangelegenheden in zijn leven. En om hem heen staan en zitten vele menschen, die op hem
letten, die den aanroeper prijzen, en zeggen: ‘kijk eens, wat heeft hij mooie en kostbare kleeren aan.’ Wat zet hij een mooie stem op als hij “baooo” roept.’
Wanneer wij zoo doen – en zoo zijn wij gewoon te doen in de tempels, dan is
het alsof wij Jezus stem hooren, die tot ons zegt: ‘Wanneer gij God aanbidt, ga dan
niet midden op den weg staan, opdat de menschen u mogen zien, en de goedheid
uws harten prijzen, dat gij God aanbidt. Wanneer gij zulks bedoelt, neemt God uwe
vereering niet aan.’
Over een andere zaak moeten wij samen nog spreken, opdat wij verstandig
worden. [66] Wanneer wij de priester-litanieën doen opzeggen, is dit eigenlijk niet
anders dan bidden tot den hoogen God. Wanneer een onzer geliefden ziek is, zijn we
erg bezorgd. Dan gaan wij eene priesteres halen. Is zij gekomen, dan maakt zij alles
in orde, wat er noodig is: het geestenhuisje (woka), geel gekleurde rijst, een
gebraden kip; en dit alles zal de priesteres als het ware medenemen in de lucht als
een bewijs harer vereering van den Heer daarboven. Wij weten allen wel, dat niet
haar lichaam opstijgt naar boven, maar dat alleen hare zielestof heet te gaan.
16
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Daarboven aangekomen bij den Hemelheer (Poee di Songi) vraagt zij Hem om den
adem van den zieke daar beneden op de aarde. Of de Hemelheer dien adem geeft of
niet, dit is nog niet zeker; dat zal eerst blijken, wanneer de zieke herstelt, of wanneer
hij overlijdt.
In het kort kunnen wij dus zeggen, dat wanneer eene priesteres hare litanieën
opzegt, zij tot God daarboven bidt om den adem van den zieke te vragen. Maar zulk
een gebed wil onze God niet. Luistert nog eens even naar Jezus woorden, die ik u
zooeven heb voorgelezen: ‘Wanneer gij tot God bidt, moet gij niet vele dingen opnoemen, dat wil God niet. Sommigen zeggen, dat God hen hooren zal, omdat zij zoo
lang hebben gesproken. Dat is niet waar, want God weet al wat gij in uw [67] hart
wenscht, voor dat gij het hebt uitgesproken.’
En hoe is het nu met het reciteren der priesterlitanieën? Worden daarin niet een
massa dingen opgeteld? Of wordt daarbij niet lang gesproken? Gij weet, dat daarin
vele dingen worden opgenoemd, en dat het woord daarin erg lang is, want wanneer
wij eene woerake-vereering bewerkstelligen, dan duurt het een geheele nacht, voordat wij klaar zijn met wat wij aan God hebben te zeggen; soms zelfs duurt zoo iets
twee nachten. Daarom acht God dit mowoerake niet goed, en daarom heeft het
geenerlei nut, wanneer wij op deze wijze iets aan God vragen.
Er is nog iets, waarover ik met u van gedachten wilde wisselen ten opzichte van
ons bidden tot God. Bij velerlei gelegenheden roepen wij onzen Heer daarboven aan,
hetzij bij het maandoe sala,17 of bij het mowase,18 of eenige andere plechtigheid. En
daarbij roepen wij God gewoonlijk op deze wijze aan: ‘O, Heer daarboven, hier hebt
gij buffelvleesch, en varkensvlees, een foeja,19 en rijst, en kippenei, en sirih-pinang,
geef nu ook aan ons: kinderen, dat wij die mogen opvoeden, geef ons veel rijst, een
koelen adem, sterke beenderen’, en nog een heeleboel meer tellen wij dan op, dat wij
zouden willen hebben. Is het niet waar, wat ik gezegd heb, [68] dat ook ons allen
Jezus’ vermaning treft: ‘als gij tot God bidt, telt dan niet vele dingen op.’
En wanneer wij zoo bidden tot God, als ik u zoo juist heb gezegd, dan doen wij
eigenlijk niet anders, dan ruilhandel drijven met onzen hemelschen Vader; want wij
zeggen: ‘wij geven u buffelvleesch, geef gij ons daarvoor een koelen adem.’ God
keurt zulk een gebed af, en Hij wil zoo iets niet verhooren. Hoe gaat het gewoonlijk
met onze kinderen, wanneer zij ons, hunne ouders, om het een of ander vragen?
Hebt gij weleens gehoord, dat een kind aan zijne moeder vroeg: ‘Moeder, geef mij
suikerriet, dan zal ik brandhout voor u halen’; of aan zijnen vader: ‘Vader geef mij
een hakmes, dan zal ik met u meegaan op de jacht om uwe have te dragen.’ Ik heb
nog nooit een kind zóó tot zijne ouders hooren spreken. Laten wij dan ook, als wij
iets aan onzen Vader in den hemel vragen, niet doen alsof wij ruilhandel met hem
drijven; want het is heelemaal niet waar, dat wij God een gunst zouden kunnen
bewijzen, God bewijst ons menschen alleen gunsten.
Waarop het dus aankomt bij hetgeen wij besproken hebben, is, dat onze wijze
van bidden tot nu toe niet goed is. Wanneer wij iets te vragen hebben aan God, den
Heer van hemel en aarde, den eigenaar [69] van onzen adem, laat ons dit dan recht
uit vragen, zonder vele woorden, zonder ruilhandel te willen drijven. Dan zal God
17

18
19

‘Het wegspoelen van de zonde’: ‘een offer dat ieder jaar werd gebracht, om de zonden der
menschen te doen wegdrijven voordat men met de landbouw begon’ (N. Adriani, Bare’eNederlandsch Woordenboek, s.v. andoe, blz. 17).
Ritueel feest ter herstel van ernstige ziekte.
Kleding van geklopte boomschors.
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onze bede hooren, hetzij wij in ons huis zijn, of op den weg, of den akker, of op reis,
overal zal God onze bede hooren.
(Voor Christenen wordt de toespraak net zoo gehouden, maar alles wordt in den
verleden tijd geplaatst; want het vertrouwen op het mowoerake, en de neiging om
ruilhandel met God te drijven, zijn er begrijpelijkerwijs bij deze jonge Christenen
nog lang niet uit.)

[Preekschets 11:] Over het gebed II
Lukas 11:5-13, dat in het Bijbelsch leesboek (voorlopig als Bijbel gebruikt) aldus is
weergegeven: ‘Een iegelijk, die tot God bidt, vergelijk ik met een mensch, die tot
zijn vriend ging midden in den nacht om wat te eten te vragen, zeggende: Ik heb een
gast gekregen in den nacht, misschien hebt ge iets, dat ik hem te eten kan geven,
want ik ben erg beschaamd. Wanneer die vriend nu eens antwoordde: “ik geef u
niets, want ik ben net gaan liggen, en ik wil niet meer opstaan”; hoe dan zou de
vrager dan weggaan? Hij zal niet gauw weggaan, maar hij zal al zijn best doen om
zijn vriend tot medelijden te bewegen; en eerst als de [70] huisheer gegeven heeft,
wat hem is gevraagd, zal hij weggaan. En daarom zeg ik tot u: zelfs hij die gewoonlijk niet erg medelijdend is, zal zijn vriend geven wat hij vraagt, als deze er op
aandringt. Hoeveel te meer dan zal God, wiens barmhartigheid voor ons menschen
zoo ontzaglijk groot is, aan ons geven wat wij vragen, als dit iets goeds is. Of is er
wel eens iemand onder u geweest, die aan zijn kind, als het hem om rijst kwam
vragen, een slang heeft gegeven, als zijn kind om visch vroeg? Of het een
duizendpoot heeft gegeven, als zijn kind hem om een ei vroeg? Zelfs gij, gewone
menschen, doet zulks niet, hoeveel te meer zal God dan alles aan ons geven, wat wij
vragen als dit zijn nut heeft.’
Ik heb u Jezus’ woorden een paar maal voorgelezen, en gij hebt ze geloof ik
allen begrepen. Ze zijn ook zoo duidelijk, dat ik er eigenlijk heelemaal niet verder
over behoef te spreken. Jezus zegt kortweg: als wij menschen met zooveel kwaads
en verkeerds er gauw bij zijn om aan onze makkers te geven, wat zij ons vragen,
hoeveel te eerder zal God, die geenerlei verkeerds heeft, en die ons zoo lief heeft,
aan ons geven alles wat wij vragen.
[71] Er zullen zeker onder ons zijn, die zeggen: ‘och, ik heb zoo dikwijls iets
gevraagd, dat God mij niet heeft gegeven.’ Zeker, dat is mijzelf ook dikwijls overkomen. Maar laat ons daarom niet zeggen, dat God geen medelijden met ons zou
hebben. Laat ons niet vergeten, dat wij dom zijn en God wijs is. Als uw zoontje, dat
nog niet den schaamgordel draagt (dit gebeurt pas als ze een jaar of 6, 7 zijn) bij u
komt, en zegt: ‘Vader, geef mij een hakmes, want ik ben al sterk, en ik wil mee hout
gaan hakken’, dan zult gij antwoorden: ‘ik geef u geen hakmes, mijn zoon’, want ge
weet, dat hij zich daarmee zou verwonden.
Dan gaat het kind huilen en het zegt: ‘mijn vader houdt niet van mij.’ Als de
vader heusch niet van het kind houdt zal hij zeggen: ‘Nu vooruit dan, hier heb je een
hakmes, dan kunt je er wonden mee oploopen.’ Maar als de vader werkelijk veel van
zijn kind houdt, dan zal hij zijn hart sterk maken en zeggen: ‘Ja, mijn kind, al huilt
ge ook nog zoo lang, je krijgt het hakmes toch niet; als ge er naderhand een wond
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mee opliept, zoude ge mij verwijtende zeggen: “waarom heeft vader mij dat mes dan
ook gegeven?”’
Hieruit blijkt dus duidelijk, dat de meening van het kind verschilt met [72] die
van de vader. Nu zijn wij menschen als dat kind, en de vader is als God, en zoo verschillen onze meening en onze wensch dikwijls van die van God.
Maar wanneer wij geen domme kinderen zijn, zullen wij niet zeggen: ‘God
heeft mij niet lief, Hij heeft geen medelijden met mij en daarom geeft Hij mij niet
wat ik vraag.’ Maar dan zeggen wij: ‘Ik heb zeker een hakmes gevraagd, en God
weet, dat ik er mij mee zal verwonden, en daarom krijg ik het niet.’
Er was eens een uwer groote hoofden, die tot mij zeide: ‘Of wij nu tot de goden
bidden of tot God, dat is toch hetzelfde: wij bidden tot onze goden en dan krijgen wij
nu eens wat wij vragen, en een ander maal krijgen wij het niet. En gijlieden bidt tot
God en dan krijgt gij nu eens wat gij vraagt, en dan weer eens niet.’ Ja, het is waar,
wat uw hoofd gezegd heeft, dat wij allen nu eens krijgen wat wij vragen, en een
ander maal weer niet. Maar wanneer de goden u iets niet geven, waarom hij hebt
gevraagd, dan gebeurt dit uit onmacht, want die goden zijn slechts de slaven van
God, die alleen vermogen te doen, wat hun Heer hun gelast of toelaat te doen. Maar
wanneer God ons iets weigert, dan is dit niet [73] uit onmacht, want God is de Heer
van hemel en aarde; maar dan geeft Hij het ons niet, omdat Hij ons liefheeft, omdat
Hij weet, dat het gevraagde ons schaden zou.
Wanneer gij naar Posso gaat om aan de commandant een verzoek te doen, dan
voegt gij altijd aan dit verzoek de woorden toe: ‘ik hoop, dat gij niet boos zijt, dat ik
u dit verzoek heb gedaan; of gij het mij toestaat of niet, ik wacht af; staat gij het toe,
dan is het goed, staat gij het niet toe, dan is het ook goed.’ Zóó spreken wij tot onzen
commandant, en gij doet goed zoo te spreken, want de commandant is ons aller
hoofd. Maar denkt er nu ook eens aan, hoe wij tot God spreken? Ik heb dikwijls
gehoord hoe weinig eerbiedig wij dit doen; en wij moeten ook tot God zeggen: ‘staat
Gij het toe, dan is het goed, staat Gij het niet toe, dan is het ook goed.’ Want onze
commandant is zeker groot en machtig, maar oneindig grooter en machtiger is onze
God.
De vorige maal heb ik al gezegd, dat het niet aangaat, dat wij met den grooten
God ruilhandel drijven. Alleen één ding wil God van ons hebben, en dat is ons hart,
of met andere woorden: [74] wij moeten God liefhebben, naar Hem verlangen.
Onlangs vertelde mij het hoofd: ‘Ik heb bezoek gehad van een neef van mij. Tien
jaar lang heeft hij niets van mij willen weten; mijn vader stierf en ik zond hem een
boodschap, maar hij is niet bij het doodenmaal gewest. Toen ik trouwde, heb ik het
hem laten weten, maar hij heeft geen teeken van leven gegeven, en ook niet meegedaan aan den bruidschat. Wat er ook gebeurde, hij liet nooit iets van zich merken.
Maar eergisteren kwam hij, en zeide: ‘het eenige, waarom ik bij je kom, is om je te
vertellen, dat ik erg in de schuld zit, en als gij mij geen 50 gulden geeft, ben ik er
slecht aan toe. Ik was erg boos, toen ik dit hoorde (het zijn alle de woorden van het
hoofd, die ik u overbreng) en ik kon langen tijd niets zeggen. Eindelijk zei ik tot
mijn neef: ‘als gij hier gekomen wart om de vriendschap weer aan te knoopen, dan
zou ik u geholpen hebben; maar nu gij zegt alleen gekomen te zijn om het geld te
vragen, wil ik dit niet geven, gij zijt mijn neef niet meer.’
Er is zeker geen enkele onder u, die hem hierin niet schoon gelijk geeft. Als het
hoofd dit geld toch gegeven had, zou ieder hem een zot hebben gevonden. Nu
hebben wij een liefde leeren kennen, die daar boven gaat, maar zou voorloopig
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vergeefsche moeite zijn, de menschen iets daarvan te laten voelen. Bovendien is het
mij hier te doen om de houding van den neef, en onze houding tegenover God. Maar
zoudt gij dan hetzelfde willen doen met den hoogen God? Brengt daarom eerst uw
hart in orde, dient God iederen dag, en dan kunt gij Hem van alles vragen. Want als
wij God dienen en liefhebben, [75] dan weten wij ook wel wat wij aan God kunnen
vragen, en wat we naar niet moeten vragen, omdat we weten, dat dat niet goed voor
ons is.
Waar het op aankomt bij alles, wat ik nu tot u gesproken heb, is dit: Gij moogt
alles aan God vragen, maar vergeet nooit, dat Hij uw Vader is, die altijd van u houdt,
of Hij u iets kan toestaan, of dat Hij u iets moet weigeren.

[Preekschets 12:] Jezus werpt duivelen uit
(Duivelen, geesten en dergelijke zijn in het Possosch niet anders weer te geven, dan
met lamoa, dat ook een algemeen woord is voor ‘goden. Hier hebben wij nog een
levend voorbeeld van het algemeen verschijnsel in de geschiedenis, dat de goden en
geesten de duivelen worden in het Christendom. In deze toespraak, die uitsluitend
een prediking aan heidenen is, zal ik tot beter verstaan der dingen lamoa blijven
gebruiken.)
Ge hebt meermalen van Jezus hooren vertellen, dat hij zieken genas, dat Hij de
oogen der blinden opende, en de beenen der lammen weder sterk en lenig maakte.
Hij deed dit niet zooals wij menschen elkaar bij ziekten [76] helpen, wanneer wij
medicijn op het zieke deel strijken, of wanneer wij medicijn, die bitter is, laten
innemen, – neen, zoo deed Jezus niet. Hij sprak een enkel woord en de ziekte was
geweken. Hij raakte iemand aan en nieuw leven vloeide in den zieke. Daaruit zien
wij Gods macht, die Jezus, Gods zoon met zich droeg; en ook Gods liefde, want
telkens wanneer Hij een zieke of ongelukkige zag, werd Hij met ontferming bewogen.
Maar God is ook de Heer van alle lamoa, en dus droeg Jezus die macht over alle
lamoa ook met zich. Zoo kwam er ook eens een man, die door een lamoa bezeten
was. De menschen waren allen bang voor hem, want hij was als iemand, die niet
weet wat hij doet. Zoodra hij Jezus zag, riep de lamoa, die in hem woonde: ‘Ik weet
wie gij zijt, gij zijt Jezus, Gods zoon, maar ik smeek u, doe mij geen kwaad.’ Maar
Jezus wilde daarvan niet hooren, want Hij had medelijden met den mensch, die door
de lamoa gekweld werd, en daarom gelastte hij hem: ‘ga uit dien mensch.’ En
dadelijk ging de lamoa weg, want geen lamoa is in staat weerstand te bieden aan
Jezus macht. En die mensch werd weder geheel als een gewoon mensch, en hij was
hierover zóó dankbaar, dat hij Jezus [77] overal volgen wilde, waar deze ook heen
zou gaan.
Het komt hier bij ons weinig voor, dat een lamoa bezit neemt van een mensch,
en dit is erg gelukkig. Maar al zijn er weinig krankzinnigen onder ons, en al noemen
wij onszelven menschen, die wel bij het verstand zijn, denkt daarom niet, dat wij
niet onder de macht zijn van de lamoa. Wij dienen hen, en daarom zijn wij onder
hunne macht, en kunnen zij met ons doen wat zij willen. Wanneer ik u vraag:
‘Waarom hebt ge daar bij de ingangen van uw dorp offertafeltjes opgericht, waarop
ge rijst en eieren en sirih en pinang en foeja hebt gelegd?’ dan antwoordt gij mij:
530

GERRIT NOORT

DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF

‘Dat is ons offer aan de lamoa van de ziekte, die rondwaart, en wij vragen hem ons
te willen sparen.’ En wanneer ik u vraag: ‘Waarom offert gij aan de lamoa op uwen
akker?’ dan antwoordt gij: ‘opdat zij de zielestof van de rijst niet zullen wegnemen,
en wij geen voedsel zouden hebben.’ En omdat wij hen dienen en eerbied bewijzen,
hebben zij macht over ons.
Maar ik zal u eens uitleggen, wat dat beteekent, dat de lamoa macht over ons
hebben. Die lamoa doen net eender als de To Napoe. Hoe deden dezen dan? Wanneer in [78] vroeger jaren To Napoe van hunne bergen tot ons nederdaalden,
kwamen ze met hongerige magen, en hun doel was niet anders dan op uwe kosten
zich te voeden. Wanneer zij u om eten hadden gevraagd, zoudt gij hun dit op den
duur natuurlijk niet gegeven hebben. Daarom namen zij een ander middel te baat. Zij
maakten u bang. Zij loerden op eenigen misslag van u, waar of vermeend; en als zij
maar een klein paadje zagen, al ware het maar een muizenpaadje, dan volgden zij dit
gretig om u maar te kunnen beboeten. En ik heb dit niet alleen van hooren zeggen,
maar mijne eigen oogen hebben het gezien, en mijne eigen ooren hebben het
gehoord. De ouderen onder ons zouden daarvan nog heel wat kunnen vertellen. – En
als dan die To Napoe zagen, dat zij met iemand hadden te doen, die van zich durfde
afspreken, dan vroegen zij maar één karbouw boete; hadden zij echter te doen met
een, die toonde, dat hij bang voor hen was, dan vroegen zij dadelijk drie buffels. Hoe
meer bevreesd gij waart, hoe meer zij u kwelden en afzetten.
Zooals de To Napoe deden, doen [79] ook de lamoa met u. Hebben uwe ouden
mij niet dikwijls verteld, dat de lamoa nijdigaards zijn en gauw beleedigd? Wanneer
gij maar even nalatig zijt geweest in het opvolgen der adats, zijn de lamoa er
dadelijk bij om u te straffen en slaan zij u met ziekte en dood. En hoe meer offers gij
hun brengt, hoe meer eer gij hun bewijst, hoe meer zij eischen. En zij eischen alleen,
en zij geven u niets; want ofschoon gij ijverig zijt in het opvolgen van de
voorgeschreven offers, worden de ziekte onder u daarom niets minder en uw leven
wordt er niets gelukkiger door. Gij geeft mij al toe, niet waar, dat mijne worden
waar zijn, toen ik u zeide, dat de lamoa juist zoo met u doen, als de To Napoe het
eertijds deden.
En als ik dan de onrechtmatige eischen der To Napoe hoorde en hunne handelingen zag, kookte mijn binnenste, en ik zei tot uwe hoofden: ‘Ik zou dit in uw
geval niet langer willen dragen; ik zou niet meer aan hunne eischen willen voldoen,
er mocht dan van komen wat wilde.’ Toen zeiden uw oude eerwaardige hoofd,
Tampakatoe, die velen uwer niet gekend hebben, want hij is al [80] vele jaren
geleden gestorven: ‘Gij spreekt zoo omdat hij nog jong zijt. Ik heb ontelbare malen
de zon zien opgaan en ondergaan, en ik heb al vele oorlogen en gevechten
bijgewoond. En er is in deze heele streek geen volk dapperder en met meer geluk in
den oorlog dan de To Napoe. Aan wien zouden wij hulp kunnen vragen, want geen
onzer stammen is sterker dan de To Napoe. Een oorlog met den To Napoe is
zelfmoord plegen. Laat ons daarom dragen en hun van onze eigendommen geven,
liever dan ons leven te verliezen.’ Toen heb ik het hoofd gebogen, en ik heb gezegd:
‘Gij hebt volkomen gelijk, vader; gij kunt niet anders doen dan aan de eischen der
To Napoe voldoen, want er is geen sterker dan zij, op wien gij kunt steunen.’
Ik heb ook al eens aan dezen en genen van u gevraagd: ‘Maar als de lamoa
zulke nijdigaards zijn en zooveel eischen, waarom dient gij hen dan nog langer? Dan
zou ik hen niet langer te eten willen geven, en hen niet langer vleien. Gij zoudt dan
antwoorden: ‘Wat kunnen wij anders doen. Wij zien de lamoa niet; wij kunnen
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hunne handeling niet nagaan; voordat wij het weten hebben zij ons onze zielestof
ontnomen, [81] en als wij hun hart dan niet met allerlei offergaven tot medelijden
stemden, zouden zij die zielestof immers niet teruggeven, en zij zouden doodgaan.
Wij kunnen immers niet anders dan hen dienen; want als wij hier mede eens
ophielden, zouden ze ons immers allen op eenmaal van de aarde verdelgen. Wie zou
ons tegen hen kunnen beschermen?’
Maar zegt gijlieden mij nu eens: Waarom zijt gij nu niet meer bang voor de To
Napoe? En waarom doen die To Napoe u nu niet meer overlast aan? Gij zult antwoorden: ‘Hoe zou het anders kunnen? De Koempenia is immers gekomen, en deze
is veel sterker dan de To Napoe. Wanneer de To Napoe ons nu nog eenig kwaad
wilden doen, zouden wij het immers den Commandant gaan vertellen, en deze zou
hen straffen en omdat de To Napoe dat weten, durven ze niet meer.
Ziet mijne vrienden en verwanten, tot nu toe hebt gij de lamoa gediend, omdat
gij niemand [82] kendet sterker dan zij, die u tegen hen zou kunnen beschermen.
Maar nu kent gij dien sterkere. Hij is Jezus, Gods zoon, die macht heeft over alle
lamoa. Wanneer gij u onder zijne hoede stelt, gelijk gij u onder de hoede van het
Gouvernement hebt geplaatst, dan durft geen lamoa u meer kwaad te doen. Keert
daarom gerust aan al die lamoa die u niet anders dan kwaad doen, en die u geen
geluk geven, den rug toe, en gelooft in God, die u liefheeft.
Ja, wat een groot verschil is er tusschen God en de lamoa. God is de eenige
waarachtige Heer van hemel en van aarde, de lamoa zijn niet anders dan Gods
slaven. De lamoa maken u bang en eischen telkens meer. Maar wanneer God ziet,
dat wij bang zijn, dan troost en sterkt Hij ons en zegt: ‘wees niet bang, ik ben
immers uw vader, en ik houd van u, al hebt gij veel verkeerds en slechts.’ De lamoa
eischen alleen voor zichzelven en zij geven u niets. Maar God geeft ons geluk. Hij
opent onze oogen en ons hart, opdat wij de wegen onzes levens zullen begrijpen. Hij
maakt ons moedig en sterk om alle verdriet, ziekte en verlies te dragen. Hij beschermt [83] ons niet alleen tegen alle lamoa, maar al het kwaad, dat er in ons hart is
werpt hij er uit. Gij kunt inmers niet twijfelen aan Gods groote liefde voor ons allen,
want toen wij hem den rug hebben toegekeerd, en de lamoa naliepen, heeft Hij ons
niet van de aarde verdelgd, zooals uwe lamoa zouden doen, wanneer God niet
sterker was dan zij; maar Hij heeft zijn zoon Jezus gezonden om ons weer den weg
te wijzen, en om ons los te koopen van de lamoa en van de zonde.
Hoevele lamoa zijn er niet: die namen dragen en die geen namen dragen; dat
gaat in de honderden en duizenden. Maar wanneer ge hen allen aan den eenen kant
van de weegschaal plaatst, en God alleen, den eenigen God aan de andere zijde, dan
zou de zwaarste zijn aan den kant van God, zwaar in liefde, zwaar in macht, zwaar
in zegeningen, zwaar in geluk. Kiest God, die de Heer is van uwe ziel, en vreest niet,
want Jezus, onze voorvechter en leidsman, weert de lamoa van u af.

532

Foto’s

GERRIT NOORT

Kruyt als jong zendeling

DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF

Kruyt in 1938

Meisjes in kleding van geklopte
boomschors (fuya)

Papa i Woente, zijn vrouw
Ine i Maseka en dochter
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Vrouwen uit Bada en Napu (circa 1930)

Cultus voor de lamoa (Bada)
Beelden uit de lobo in Lamba (Napu)
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Dodenfeest te Lamba in Napu (lijkkist met doodshoofd)

Lijkenhut in Peura (eerste bijzetting,
voorafgaand aan schoonmaken van de beenderen)
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Oud rotsgraf in Tentena (bijzetting na
schoonmaken van de beenderen)

Kruyt tijdens het bezoekwerk op de ‘tuinen’

De kweekschool
(Pendolo)
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