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Zondag 1 oktober 10:00 uur
samenkomst met Avondmaal
Spreker: Rene Houtman
Zangleiding: Connie
Zondag 8 oktober
Spreker: Jan Smit
Zangleiding: John Karsten
Zondag 15 oktober
Spreker: Hans Cramer
Zangleiding: Anneke Demmendal
Zondag 22 oktober
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: Inge Hoogenraad
Zondag 29 oktober
Spreker: Connie Karsten
Zangleiding: Antoinette Wienke
Zondag 5 november 10:00 uur
samenkomst met Avondmaal
Spreker: John Karsten
Zangleiding: nnb
De ledennajaarsvergadering zal
zijn op zondagavond 5 november
om 19:30 uur. Belangstellende nietleden kunnen een verzoek tot bijwonen van de vergadering doen via
de secretaris van het Bestuur.

Startzondag
Wat moet je nu met 2 emmers Kapla op het podium? Juist ja: samen bouwen. Dat
deden de kinderen met veel plezier, terwijl op het
scherm het filmpje met tekst ‘Samen’ van Elly &
Rikkert werd vertoond. Het was een substantieel
onderdeel van de zangdienst, het Avondmaal en
de preek van John ter inleiding van het nieuwe
Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar samen
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, Amen
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Ik bouwde ook even mee. Maar mijn bejaardenwoningen werden met spoed door
de kinderen afgebroken.
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Even drong de idee zich aan mij op: ‘Is hier
geen plaats meer voor ouderen?
Gelukkig denken kinderen helemaal niet zo.
Hun bouwwerk is juist een geweldige bemoedigende gedachte en troost voor de
toekomst! Wanneer de ouderen onder ons
‘op’ zijn en hun intrek in het Huis van de
Heer hebben genomen, zal de nieuwe generatie nog steeds bouwen aan Gods Koninkrijk. Ik hoop van ganser harte dat onze kinderen dan ook tussen de aannemers en constructeurs gevonden zullen worden.
Het hele muziekteam had zich deze morgen
overigens verjongd. Met dank aan Charissa
die Joost, Elianne en Chico goed ‘in de
hand’ had. Zo’n team smaakt naar méér!
Voortzetting van deze zondag ook.
Marianne Loggers

Foto's van:
Anneke Demmendal
en John Karsten

Het geheim van Cyrus de veroveraar
Zondag 10 september was net zo bijzonder als de startzondag. Simon
toonde aan de hand van een power
point zijn ervaringen en die van Antoinette in Iran.
Aansluitend sprak John Karsten over
het Perzische Rijk.
Het Perzische rijk
Het huidige Iran heette vroeger Perzië of
ook Elam. Perzië heerste over het MiddenOosten van 539 tot 332 voor Christus. Het
Perzische rijk begon met Cyrus (Kores).
De naam Kores is Hebreeuws. Cyrus
is Grieks, maar een Griek zou de
naam uitspreken als Kuros; de uitgang us is weer Latijn.
Cyrus liet de Joden die dat wilden, terugkeren. De boeken Ezra, Nehemia, Haggaï,
Zacharia en Maleachi spelen zich af na de
terugkeer. Het boek Jesaja spreekt over
Cyrus en zijn heerschappij.
Jes. 41: 1 en 2

1 Zwijg en hoor mij aan, eilanden: onder de
naties zullen nieuwe krachten opkomen.
Laat ze naderbij komen, laat ze spreken.
Ik wil een rechtsgeding met ze aangaan.
2 Wie liet in het oosten de overwinning dagen,
wie heeft de bevrijder laten opstaan?
Wie levert volken aan hem uit en onderwerpt
koningen aan hem? Zijn zwaard maakt hen
tot stof, zijn boog laat hen als kaf verwaaien...
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De opkomst van Cyrus
De toevoeging ‘De
veroveraar’ wordt
pas later genoemd
Cyrus II (Kores),
een Pers, was koning van wat nu
Iran heet. In 550
voor Christus versloeg hij Astyages,
de koning van de
Meden. Cyrus was nu koning van de Meden en de Perzen. In 546 verslaat Cyrus
Croesus, koning van Lydia. Croesus had
het orakel van Delfi geraadpleegd. De
hoofdstad van Croesus, Sardis, werd door
onoplettendheid veroverd.

hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen
en voor de tempel de fundering te leggen.’
Jesaja 45: 1 en 3

1 Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan
wie hij volken onderwerpt,
….
Dan zul je weten dat ik de HEER ben,
de God van Israël, die jou bij je naam roept.
Cyrus verovert Babel
In 539 verovert Cyrus Babel (waar de Joden
nog in ballingschap zijn) en de
Joden mogen naar huis.

De tempel zal ook herbouwd wor6
den. Jeruzalem en Judea zullen bij
het Perzische rijk blijven tot de verovering
door Alexander de Grote.
Wat was het geheim van Cyrus?
Het geheim is de HEER.
God gebruikt Cyrus om de Joden terug te
laten keren. Toch kent Cyrus God niet.
Maar God regeert.
Dat betekent niet dat wij altijd meteen
alles kunnen verklaren. God blijft achter
de schermen en vandaar uit werkt Hij.

Voor ons is het genoeg te weten dat
HIJ regeert.

Ghana in Woord en beeld

Jes. 44: 24 en 25

24 Dit zegt de HEER, je bevrijder, die je
al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de
HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de
enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf
de aarde heeft uitgehamerd.
25 Die de tekenen van orakelpriesters verstoort en waarzeggers ontmaskert,
die wijzen naar de achtergrond dringt
en hun kennis bespottelijk maakt
Jesaja 44: 26 en 28

26 die het woord van zijn dienaar bevestigt
en vervult wat zijn boden hebben voorzegd.
Die van Jeruzalem zegt: ‘Het zal weer bewoond worden,’ en van Juda’s steden: ‘Ze
zullen herbouwd worden, en wat verwoest
was, laat ik herrijzen.’
28 Die over Cyrus zegt: ‘Dit is mijn herder,
alles wat ik wil, brengt hij ten uitvoer:

De 3de zondag in september was ook een klapper. Tijdens hun verlof uit Ghana
waren Michael en Hanneke Awimbilla-Korten in ons midden. Gewoonlijk leest u
hun berichten op de zendingspagina’s. Dit keer leest u een kort verslag hier.
Hanneke deed de aftrap door de gedrukte
Bijbel in Kusaal te nemen. Ze betrok Boaz
bij de presentatie. Hij mocht het opschrift
op de Bijbel lezen. Michael hielp hem een
beetje, omdat er letters opstonden die wij in
ons alfabeet niet kennen.
Daarna leidde Hanneke een filmpje in dat
over hun werk en gezinsleven in Tamale,
Ghana.
Hoe kan het dat een echte blanke Drentse
zulke donkere kinderen heeft?
Net fris in Ghana was Hanneke te gast bij
het huwelijk van Michael met Dora. Nadat
Michael 4 jaar weduwnaar met 3 kinderen
was, trouwde hij met Hanneke.

Dat is intussen alweer 18 jaar geleden!
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Leeftijd en kleur van de kinderen maakten
niets uit: Hanneke heeft nu echt 3 volwassen kinderen en 3 kleinkinderen! En regelmatig biedt ze onderdak aan familieden
van Michael. Ze is dus wel gewend aan
een zeer uitgebreid gezin.
Omdat het geluid van het filmpje niet
goed ingesteld was, werd het filmpje aan
het einde van de dienst nogmaals getoond.
Trotse Hanneke toonde haar 3de kleinkind!

Het werd een langer-dan-gewone-dienst,
maar had genoeg punten om blij van te
worden en over na te denken.
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De zendingscollecte voor het werk in Ghana bracht € 158,95 op. Daarbij zijn de bankoverschrijvingen nog niet meegeteld.

Verjaardagen oktober

Het tweede filmpje toonde het bekeringsverhaal van de jonge moslim Dauda.
Hanneke vertaalde de gesproken Engelse
tekst.
Daarna nam Michael het woord. Hij haakte in op het filmpje over Dauda, omdat
het veel herkenningspunten heeft met zijn
eigen bekeringsverhaal.
Hanneke vertaalde weer, wat geen gemakkelijke taak was. Wanneer Michael enthousiast begint te spreken is er geen spelt
tussen te krijgen is!

Gemeentenieuwtjes
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Stephan Demmendal
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Boaz Hoogenraad
Noanna Meeuwenoord
Evaly Meeuwenoord

Op weg naar een hapje en een drankje zag iemand in de
buurt van Oud-Beijerland deze aankondiging staan.
Michael’s laatste woorden waren: Wij
zijn dankbaar voor de Oase. En ook
heel dankbaar dat wij samen met jullie
mogen ‘wonen bij God’. Zo mogen
we ook door gebed en gaven samen
bouwen aan Zijn werk hier in Zeist
én in Ghana.

Hemelburgers en huisgenoten van God hebben
nooit een gesloten Hemel. Zij zijn altijd en op
elk tijdstip welkom! Bovendien wordt er in de
Hemel altijd gewerkt. Lees Hebr. 7:25 en 9:24 er
maar op na!
MRL

Michael is al pensioengerechtigd,
maar hij blijft het werk in Ghana gewoon voortzetten. Net als Hanneke!

Wekelijkse herinnering
Natuurlijk is het u opgevallen? Het nieuwe kanseldoek hangt.
Het is niet alleen maar een aankleding van de kansel.
Naast de tekst spreken ook de kroon en het bouwwerk een
woordje mee. Zo staat het woord ‘wonen’ dichtbij de kroon van
God.
De naam van God staat dichtbij het bouwwerk. God woont bij
de mensen en de mensen mogen wonen bij God.
De kleuren in het doek worden versterkt doordat Pop Cramer
elke zondag een boeket neerzet in overeenkomstige kleuren!
Zo doet de schepping er nog eens een schepje bovenop.
Meer natuur? Lees dan ook de pagina’s 14-15.

Van de voorzitter Zendingscommissie

9

Zending voor mij?
U kent die woorden van Jezus uit Mattheus 28:19 toch wel: “Ga dus op

weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,”? Als je díe woorden serieus
neemt… wat doe je dan nog hier in Zeist?
In Zeist! Weet u dat bijna de hele wereld hier vertegenwoordigd is? En dat, terwijl we
hier maar met zo’n 60.000 Zeistenaren zijn! Één op de acht inwoners van Zeist is in het
buitenland geboren.
Wilt u wat cijfers weten?
•
Van de inwoners van Zeist zegt 54,5% niet gelovig te zijn. Dat is bijna vijf procent
meer dan wat er over heel Nederland geldt.
•
4,9% van de inwoners van dit land is moslim. In Zeist is dat 5,7%. Dat is 13% hoger dan het landelijk gemiddelde.
•
Daarnaast hebben we nog Hindoes (0,5%) en wat Boeddhisten (0,1%).
•
En bezoekt maar één op de zes Zeistenaren een kerk.
Is dit geen geweldig zendingsgebied? Uw buren. De mensen die u tegenkomt in de winkels en op de markt. In uw werk en op school.
Op weg gaan en anderen met het evangelie van Jezus Christus bereiken? Dat kan ook in
je eigen woonplaats!
Hans Cramer

En dan hebben we natuurlijk die orkanen
in Midden-Amerika, maar ook in Azie.
Waar zijn er op het ogenblik geen
natuurrampen?
De Heer zegt in Mattheüs 24:6: “Pas op,
word niet verschrikt, want al die dingen moeten
gebeuren.” Als dit moet gebeuren, dan staat
het onder de controle van de Heer. Ook
zegt de Heer in vers 14 dat dit Evangelie
van het Koninkrijk in de hele wereld zal
worden gepredikt tot een getuigenis voor
alle volken.
Wij kunnen weinig doen aan de natuurrampen, maar we kunnen wel bezig zijn
met het brengen van het Evangelie.
De oogst wacht
Vandaag krijgen wij rond de vijftien celgroep leiders bij ons aan huis. Mensen die
zich al erg inzetten voor anderen. Een
paar keer per jaar hebben we zo’n bijeenkomst. Ter bemoediging, opbouw en oproep om het Evangelie door te geven.
De vijftien leiders die wij verwachten,
hebben veel ervaring. Die ervaring hebben
we nodig om op andere plaatsen en in
andere wijken celgoepen te beginnen.
Als iedereen om beurten meedoet, dan

wordt de taak licht.
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Het is niet mogelijk voor de twee
voorgangers die wij hebben om dit op
zich te nemen. We hebben arbeiders uit
de gemeente nodig om de oogst binnen te
halen.
Vandaag moest onze auto de APKkeuring ondergaan. Hier heet dat ‘fitness’.
Gisteren moesten we 175 Euro betalen.
Dat gaat via een bank. Met het betaalbewijs en de auto moesten we naar de andere kant van de stad voor de keuring. Daar
sta je lang in de rij. Ze controleren of de
verlichting het doen en dan krijg je weer
een bewijs dat je de auto opnieuw een jaar
mag gebruiken. In dat deel van de stad
stond veel water. Zoveel dat het water de
auto inliep. Dit is onze eerste confrontatie
met de overstoming die het land teistert.
In veel gevallen kunnen we dingen doen.
In veel gevallen kunnen we alleen maar
bidden. Wij bidden voor jullie. Dank je
wel voor jullie gebeden voor ons.
Ook heel veel dank voor de gaven die wij
kregen
Freek en Mina

Bericht van Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
Het regent en regent en regent hier. Er
valt veel meer water dan nodig is, vooral
in het noorden. Bidt dat dit land het
hoofd boven water kan blijven houden.
Ook wordt het land vanuit het zuiden
overstroomd. Niet door water, maar door
vluchtelingen, voornamelijk Rohingya, uit
Myanmar.
We horen over stormen en veel regen in
Nederland. Delen van Den Haag, waar
Freek vandaan komt, liepen onder.

Moessonslachtoffers in Nepal
In de storm van rampberichten uit
Midden- en Noord-Amerika raakt de
ramp in Zuid-Azië totaal op de achtergrond. Ik heb het hier over de overstromingen in Bangladesh, Noord India en
Zuid Nepal, veroorzaakt door buitensporige hoeveelheden moessonregens.
Honderdduizenden mensen hebben hun
huis en al hun bezittingen verloren.

Afgelopen maand ontvingen we vanuit
Pokhara een rapport over de hulpverlening door ACN aan de slachtoffers van de
overstromingen in het district Nawalprasi
in Nepal. Bijzonder daarbij is dat al vrij
snel de plannen van ACN door de overheid werden goedgekeurd. Bijzonder is
ook dat reizen tijdens de moesson heel
moeilijk is en desondanks dat de hulpverlening goed verlopen is.

Verslag tweede trip
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Op 1 augustus vertrok een 2e team
naar Nawalparasi. In een nabijgelegen
Beste broeders en zusters,
plaats werden inkopen gedaan en pakketBedankt voor uw gebeden, bemoediten samengesteld voor 42 huishoudens in
gingen en steun op welke manier
de 2 dorpjes die we tijdens de vorige temanier dan ook.
Bedankt ook voor praktische hulp zoals rugreis bezocht hadden. Zoals op veel
plaatsen het geval is, ging het hier ook
financiën.
weer om heel arme mensen.
Het 1ste team kwam uitgeput, maar blij
terug in Pokhara. Blij vooral ook omdat ze
hun missie om hulpgoederen uit te delen
hebben kunnen uitvoeren. Misschien herinnert u zich nog dat ik een concept gemaakt had waarin stond dat we binnen 2
weken na de overstromingen de eerste
noodhulp wilden bieden. In Nawalparasi
waren de eerste de overstromingen 22 juli.
Verslag derde trip
Terwijl het 2e team nog druk bezig was
Verslag eerste trip
hebben
we op 2 augustus een 3e team
Daags na de eerste overstromingen begonuitgestuurd.
Zij bezochten de overstromnen de voorbereidingen. Besloten werd
de
gebieden
in Kawasoti en Madhebindu
ons te focussen op Nawalparasi. De dag er
op is een team afgereisd naar het getroffen en overlegden met de locale leiders. Digebied om te inventariseren welke hulp het rect erna kochten ze de benodigde spulmeest nodig was. Dat alles ging in overleg len voor de noodpakketten op de locale
met kerk- en dorpsleiders en (heel belang- markt en distribueerden die daar.
rijk!) met toestemming van de Chief District Officer.
27 juli werd begonnen met het klaarmaken
van de noodpakketten, die daarna gelijk
naar het getroffen gebied getransporteerd
werden. Daar werden ze de dag erna samen met de locale kerk- en dorpsleiders
uitgedeeld.

Samenvatting van het rapport

Daarna (5 augustus) bezochten we Srawal
Rural Municipality. We bespraken daar de
situatie met de dorpsleiders en de kerk en
maakten samen plannen voor de

volgende dag.
Nadat we ook de benodigde toestemming
van de locale overheid kregen hebben,
waren we tot diep in de nacht met vrijwilligers bezig de noodpakketten samen te
stellen. Op 7 augustus werden die aan 400
huishoudens uitgereikt. 8 augustus keerde
het team veilig terug in Pokhara.

Aardverschuiving Dhading
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Laatste nieuws met betrekking tot de
hulp aan de slachtoffers van de aardverschuiving in Dhading. We hebben daar 32
huishoudens kunnen helpen. Alle voedselvoorraden waren bedolven onder de stenen en de modder.

Totaal overzicht hulpgoederen
Totaal hebben we tijdens deze trips 1700
huishoudens kunnen helpen met o.a. dekens, hygiënepakketten, waterfilters en
waterzuiveringstabletten, malarianetten,
dekzeilen en eten met een totale waarde
van ca. € 80.000.
We willen degenen die de hulp door financiële steun mede mogelijk gemaakt
hebben , van harte bedanken. We zijn ook
blij en dankbaar dat alle voorstellen voor
hulp zijn geaccepteerd en goedgekeurd
door de overheid. Daardoor mogen we
giften uit het buitenland ontvangen.
[Dit is een verordening van de regering. Zonder
hun toestemming mogen geen giften uit het buitenland aangenomen worden en is hulp dus bijna
onmogelijk.]
Dank God voor zijn gunstbewijzen en
voor alle hulp die we van mensen krijgen.
Maar we zijn er nog niet. We gaan ons nu
richten op hulp voor de langere termijn.
Zowel voedsel als materialen zijn nodig.
Daarnaast willen we de mensen helpen
om een nieuw bestaan op te bouwen.
We willen ons daarbij vooral focussen op
gehandicapten, vrouwen en kinderen.

De mensen hebben nog wel geprobeerd
daar iets van te redden maar voor zowel
het voedsel als het huisraad was het voor
velen ‘mission impossible’.
Dank
Namens PCC/ACN willen we iedereen bedanken voor het zij aan zij staan met de Nepalezen
in deze moeilijke omstandigheden. We begrijpen
dat er meer problemen zijn in de wereld dan de
onze, toch staat u naast ons in gebed en met bemoedigende woorden. We hebben dat nodig.
Heel erg bedankt ook voor alle financiële steun.
Velen van u leven hier ver vandaan en hebben
niet gezien hoe de situatie hier is, toch vertrouwde
u ons uw steun toe zodat we deze hulp kunnen
geven. Later volgen meer updates.
God zegene u,
Raju namens PCC/ACN
Tot zover het verslag. Giften blijven welkom onder vermelding van "moesson
slachtoffers".
Jan Smit

Goed gemutst de winter door in Kenia
Op 12 juni ging er een 10-kilo pakket met
kleding en veel, heel veel mutsen naar
Kenia. Een week later kon het worden
opgehaald uit het postkantoor in Nairobistad. Maar de verantwoordelijke van de
RGC-kerk kreeg het pakket niet mee, omdat het een verzekerd pakket was.
Hij moest met de ID-kaart van de directeur komen.

13

Die was net naar Amerika vertrokken
om bij de geboorte van haar 1ste kleinkind te zijn. Ze stuurde een door de ambassade geautoriseerde kopie, maar dat
mocht niet baten. Twee maanden later
kon ze het pakket zelf afhalen . Veel kinderen zijn blij dankzij breisterren Mevrouw Bep (93 jaar) uit Dordrecht en
onze eigen Esther Goudsblom.

Schepping spreekt Gods taal
Regelmatig krijg ik verbaasde blikken en
zelfs een vermanende vinger te zien als ik
praat over mijn uitgaansleven. Heel vaak
klinkt het: ‘Je kunt toch wel iets anders in
Gods koninkrijk doen!?’
Mijn dag begint vroeg met ‘stille
tijd’ (Bijbel lezen en bidden) en daarna het
verzorgen van m’n volièrevogels. Ik
kweek kanaries en turquoisines. Daarna
maak ik een lang boswandeling met mijn
honden. Trouwens: driemaal daags maak
ik zo’n wandeling door de bossen in mijn
woonomgeving.
Ja, ik ben een natuurmens. Sommigen
vinden dat ik meer een natuurfreak ben.
Volgens de apostel Paulus is daar toch
niets mis mee.
Ik lees in Romeinen 1:18-20 (BGT): ‘De

mensen… kunnen echt wel weten wie God is.
God heeft zich namelijk aan alle mensen
bekend gemaakt . Want ook al kun je God
niet zien, je kunt wel zien wat Hij gedaan
heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan
iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige
macht zien, en begrijpen dat Hij God is.
Daarom hebben mensen die God niet eren,
geen enkel excuus!’
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Paardenkastanjes, Amerikaanse eiken en
Douglassparren werden omgehakt.

Ik zag onbekende vruchten tussen het
eikenblad. Nee, geen gewone eikels, maar
een soort dennenappel. Ineens werd ik
herinnerd aan de tekst: ‘Een goede boom

brengt goede vruchten voort.’

In mijn dagelijkse uitgaansleven ontdek ik
Gods werk en vaak ontmoet ik God ook.
Zo ontdekte ik dat er in de afgelopen weken heel hard in de bossen is gewerkt.
Nee, de paden werden niet netjes aangeharkt en al helemaal niet geëffend.
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
hebben de handen ineen geslagen om de
bossen te ontdoen van uitheemse boomsoorten, die de Nederlandse biotopen verknoeien en verarmen.

Aan de buitenkant lijken ze mooi, maar ze
tonen dat de boom ziek is en ziektekiemen verspreidt!
Bingo. Welke vruchten breng ik voort?
Zijn er in mijn levensboom ook zulke bizarre vruchten ontstaan?

Door de weken heen ontstonden er stapels boomstammen.

Toen ik die stammen goed bekeek,
15
zag ik dat ze krom waren, overal
noesten hadden of van binnenuit aan het
wegrotten waren. Die stammen waren
alleen geschikt om vezels van te maken.

Elke stapel had een stam waarop een volgnummer was gezet en een stam met een
lengtemaat.

Die stammen gaan naar de bouwindustrie.
Maar er lagen ook stapels met een negatief
opschrift. Vezel.

In mijn gedachten ging een venster open
naar de woorden van de Here Jezus:

‘Want alle slechte dingen die een mens doet,
komen uit zijn eigen hart… Al die slechtheid maakt een mens onrein.’
Gods werk, zijn schepping, dus ook de
natuur om me heen, leren me geestelijke
lessen..
Tip: kijk eens naar de schepping om je
heen. Ja, ook naar mensen! Welke les
leren ze je over jouw relatie met God?

Marianne Loggers

Evangeliegemeente De Oase Zeist
Postadres magazine: Vogelweide 107, 3941 NG DOORN
Adres en tijd samenkomsten: Torenlaan 38 te Zeist, ‘s zondags 10:00 uur
Gebouw Zeister Mannenkoor ‘Torenlaan Theater’

Studiekatern De Bijbel, inleiding en overzicht
door John L. Karsten
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In het OASE-magazine van september schreef John Karsten
‘Het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws en enige hoofdstukken in het Aramees. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, toen veel gesproken als handelstaal in de
landen rond de Middellandse zee. De hele Bijbel is vaak vertaald. In wat volgt,
sta ik stil bij enige Nederlandse vertalingen en hoe zij vertaald zijn. Deze zijn:
Statenvertaling (1637), Bijbel Vertaling 1951 (NBG), Willibrordvertaling (1995),
Groot Nieuws Bijbel (1983), Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 2004, Bijbel in Gewone Taal (BGT) 2014 en Herziene Statenvertaling (2010). Op internet zijn
Bijbelvertalingen te vinden op: www.debijbel.nl ‘
Op verzoek heeft John daar nu ook een korte toelichting over Het Boek aan
toegevoegd. U vindt het in dit katern voorafgaand aan de toelichting over De
Bijbel in gewone Taal en de Herziene Statenvertaling.
Er zijn veel meer bijbelvertalingen in omloop, maar deze door John toegelichte
vertalingen zijn de meest gangbare en bekende.
Het Boek
Een eigentijdse verwoording van
de Bijbel volgens het principe van
de Living Bible 1988

Het Boek ben ik vooral tegengekomen
in bijeenkomsten van Aglow, waar de
zangleidster opende met een gedeelte
dat haar had aangesproken. Zoals de
ondertitel aangeeft is Het Boek niet
een vertaling uit de brontalen Hebreeuws en Grieks, maar een na vertelling (parafrase). De Amerikaan, Kenneth Taylor, zette zijn navertelling van
de Bijbel aan zijn kinderen op papier.
In 1962 kwamen eerst de brieven uit in
het Engels, en in 1971 de hele Bijbel.
In 1996 kwam er een nieuwe uitgave,
nadat 90 deskundigen in Hebreeuws
en Grieks er vele jaren aan hadden gewerkt.

Het Boek kwam uit in 1988. Onduidelijk is in hoeverre dit een vertaling is
uit het Engels, of een navertelling van
de oude Statenvertaling. In tegenstelling tot de oorspronkelijke Living Bible
blijft de Statenvertaling bij de Griekse
tekst die ten grondslag ligt aan de Statenvertaling. Daarmee wordt voorbijgegaan aan 500 jaar werk aan een betere tekst. De weergave is steeds in twee
kolommen, waardoor dichterlijke stukken niet duidelijk zijn.
Elk Bijbelboek wordt voorafgegaan
door een korte inleiding. Die horen
niet bij de tekst van de Bijbel, maar
geven weer hoe de vertalers het zien.
Soms is dit te summier om recht te
doen aan het complexe en boeiende
proces waardoor we de Bijbel hebben
gekregen. Soms komen in het Boek
achterhaalde gedachten voor. Zo is het
Hooglied NIET een drama, waarin
een herderinnetje de boze Salomo
weerstaat om herenigd te worden met
haar verloofde. Deze lezing wordt
sinds lang terecht afgewezen.
Parafrasen van de Bijbel hebben hun
nut gehad toen er vooral vertalingen
waren in verouderde taal, en dan nog
woord voor woord vertaald. Thans
zijn er recentere vertalingen, waar niet
getracht is woord voor woord te vertalen waar dat nodig was. Wie een begrijpelijke Bijbel, zoekt is thans goed
uit met de Bijbel in gewone taal. Met de
Nieuwe Bijbelvertaling is er een vertaling
gekomen die recht doet aan de taalkundige rijkdom van de Bijbel, beide
vertalingen lezen geeft bifocaal zicht.

Bijbel in gewone taal (BGT)
2014
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Deze vertaling
is in zeven jaar
tijd gemaakt.
Het is een echte vertaling
vanuit de
grondtalen in
“gewoon
Nederlands”.
Wat is gewoon
Nederlands? Kort gezegd, bekende
woorden en eenvoudige zinsbouw
zonder hele lange zinnen. Gewone
woorden zijn woorden die te vinden
zijn in een lijst die aangeeft welke
woorden bijna alle Nederlands sprekenden zullen kennen. In de vertaling
zijn alleen die woorden gebruikt, behalve als het niet anders kon. Een
voorbeeld. In Lucas 7:2 is sprake van
een honderdman (Statenvertaling),
centurio (NBV), Romeins officier
(BGT). Welke weergave begrijpt u onmiddellijk?
Dan zijn er afspraken over zinsbouw,
steeds met niet meer dan één bijzin.
Immers, alleen maar enkelvoudige zinnen is eentonig, maar zinnen met bijzinnen van allerlei soort zijn niet voor
alle lezers goed te volgen. Tot slot
wordt beeldspraak concreet gemaakt.
Een voorbeeld.
Psalm 23:1 NBG 51 “De HEER is
mijn herder, mij ontbreekt niets”.

BGT “De Heer zorgt voor mij, zoals
een herder voor zijn schapen zorgt”.
Evenals bij de NBV is voor deze vertaling gewerkt door twee personen
met een vertaler en een Neerlandicus.
Er zijn al een aantal uitgaven, bijvoorbeeld de Samenleesbijbel. Een predikant zei over deze vertaling dat hij na
de schriftlezing minder uit te leggen
had. Er is inmiddels een boekje verschenen van de vertalers met als titel:
Een Bijbel zonder ark. Hierin worden
vertaalkeuzes met humor en leuke illustraties toegelicht.
Deze vertaling is in het Nieuwe Testament gebaseerd op de meest recente
wetenschappelijke uitgave van het
Griekse Nieuwe Testament, die aangeduid wordt als Nestle-Aland 28 editie.
Herziene Statenvertaling (2010)
De Herziene Statenvertaling wil geen
nieuwe vertaling zijn, maar een hervertaling en herziening van de Statenvertaling van 1637. Daartoe is uiteraard
de spelling bijgewerkt en onbekende
en misleidende woorden vervangen.
Er is zo veel mogelijk woord voor
woord vertaald, terwijl aanvullingen
cursief zijn gedrukt. De Godsnaam
(YHWH) is steeds als HEERE weergeven.
Wat mij opvalt, is dat ondanks de nadruk op woord voor woord, de vertalers van het Hebreeuws toch nieuwe
inzichten gebruiken.
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Eerste voorbeeld.
In de oude Statenvertaling komen wij talloze
malen het
woord
“zeggende”
tegen, waarna
de directe rede
volgt d.w.z. wat iemand
zegt (o.a. Deut. 9:13). Dit woord
wordt weggelaten en vervangen door
dubbele punt. Een tweede voorbeeld
van nieuw inzicht is Zacharia 8:3; in de
NBG51 nog “berg van zijn heiligheid”
terecht vertaald als “de heilige berg”.
De namen in deze Bijbel volgen niet
de afspraken gemaakt tussen de Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting, waardoor de
uitgaven van beide dezelfde schrijfwijzen krijgen. Opvallend is wel dat deze
(herziene ) vertaling, net als de meeste
recente vertalingen proza in twee kolommen weergeven en dichterlijke
stukken zonder kolommen.
Wij komen aan bij wat ik als een ernstige nalatigheid beschouw. De vertalers blijven bij de vorm van de
Griekse tekst welke in 1637 ten grondslag lag aan de Statenvertaling. Daarmee wijzen zij 500 jaar tekstonderzoek
met steeds meer gegevens en nieuwe
inzichten af. (Zie het blad Met andere
woorden, [16], 3& 4 Themanummer De
bronteksten van de Bijbel.)

Wat in de NBG51 tussen vierkante
haakjes staat, staat in deze vertaling
weer er helemaal in, en waar recentere
vertalingen gebaseerd zijn op de meest
recente resultaten van onderzoek naar
de tekst, blijft deze vertaling bij een
gedrukte Griekse tekst die aantoonbaar minder goed is dan wat wij nu
hebben.

Deze uitgave was weliswaar de
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tweede uitgave van het Griekse
testament dat gedrukt werd, maar toch
de eerste die op de markt kwam in
1516.

Het was een groot succes, ofschoon er
vele drukfouten in zaten. Erasmus had
maar een paar Griekse handschriften
tot zijn beschikking. Niet één daarvan
Een voorbeeld.
had het hele Nieuwe testament.
In Openbaring 22:19 vinden we in de
Zijn ene handschrift met het boek
Herziene Statenvertaling: “En als
Openbaring was in de twaalfde eeuw
iemand afdoet van de woorden van
gemaakt. De bladzijde met de laatste 6
het boek van deze profetie, zal God
verzen van het boek Openbaring was
zijn deel afdoen van het boek des leverloren gegaan in dit handschrift. Dat
vens, en van de heilige stad, van de din- was geen probleem voor Erasmus. Die
vertaalde gewoon de laatste 6 verzen,
gen die in dit boek geschreven zijn.”
waaronder vers 19, vanuit het Latijn
naar het Grieks. In een aantal latere
Het gaat hier om de woorden “boek
handschriften van de Bijbel in het Lades levens”.
Wat is er mis? Het hele Nieuwe Testa- tijn, de Vulgaat genoemd, was een fout
ingeslopen.
ment is oorspronkelijk in de Griekse
In plaats van “ligno” (boom) stond er
taal geschreven. De oorspronkelijke
handschriften zijn in het Grieks steeds ”libro” (boek). Deze fout is blijven
staan in de daarop volgende uitgaven,
overgeschreven, en er zijn na verloop
die de basis waren voor de oude
van tijd vertalingen gemaakt. Er is
Statenvertaling en de King James
geen enkel Grieks handschrift dat de
Version. Dit is een voorbeeld waarin
weergave “boek (des levens)” heeft.
de Herziene Statenvertaling tegen beAlle Griekse handschriften hebben
ter weten in, n.l. tegen alle Griekse
“boom (des levens)”.
handschriften, een fout in de Statenvertaling handhaaft.
Waar komt het foutieve “boek des
levens” vandaan?
In het kort, Erasmus werd gevraagd
een uitgave van het hele Nieuwe testament in het Grieks, met daarnaast een
Latijnse vertaling, te verzorgen voor
de drukpers.

