Agenda van mei: samenkomsten en kringen

Mei 2019

boordevol met bouwstenen

Vanwege de verbouwing van het
Torenlaan Theater is de zijingang
niet langer bereikbaar. Aan de
voorzijde van het pand is een
leuning gemaakt.
Heb je meer hulp nodig om
binnen te komen,
gebruik dan de bel aan de
linkerkant van de deur!
Zondag 5 mei 2019 10.00 uur
Samenkomst en viering Avondmaal
Spreker: Connie Karsten
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Dinsdag 14 mei 20.00 uur
Huiskring olv Connie Karsten
Zondag 19 mei 2019 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers
Zondag 26 mei 2019 10.00 uur
Spreker: Hans Cramer
Dinsdag 28 mei 20.00 uur
Gebedsavond bij familie Bakker
Zondag 2 juni 2019 10.00 uur
Samenkomst en viering Avondmaal
Spreker: John Karsten

Zondag 12 mei 2019 10.00 uur
Spreker: John Karsten
Dinsdag 14 mei 14.30 uur
Leeskring olv Marianne Loggers

Colofon
Evangeliegemeente De Oase Zeist
Oprichtingsdatum: 4 oktober 1985
Rechtsvorm: kerkgenootschap
Ingeschreven in KvK dd 29 juni 2015
KvK nummer 63615541,
RSIN 818564970
Gemeenteleiding
Voorgangers:
John en Connie Karsten
T: 030 - 69 59 485
Lid: Marianne Loggers
T: 0343 - 761 099
Gemeentebestuur / Contactadres:
secretaris@de-oase-zeist.nl
voorzitter: John Karsten,
secr. Marjan Schreuders
lid: Daniël van Hemert
lid: Anneke Demmendal
lid: Gerda van Groningen

Adres en tijd samenkomsten
zondags 10:00 uur
Gebouw Zeister Mannenkoor
Torenlaan 38 te Zeist
Bankrekeningnummer
NL33INGB0003880202 t.n.v.
(penn.mr.) Evangeliegemeente De
Oase Zeist; giften, ook voor zending,
zijn belastingaftrekbaar.
Website: www.de-oase-zeist.nl
Privacy richtlijnen (inzake A.V.G.) en
ANBI gegevens zijn te vinden op
de website onder button ‘Overige’.
Wilt u zich uitschrijven voor één van de
dienstverleningen van De Oase?
Gebruik dan het e-mailadres van de
secretaris.
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Bouwsteen voor je leven
In de Bijbel vind je onnoemelijk veel
bouwstenen, die je kunt gebruiken om je
leven sterk te maken en in te richten.
Eén bouwsteen - ook wel de hoeksteen
genoemd - wordt op elke eerste zondag
van de maand in onze samenkomsten
aangewezen. Dat is wanneer wij het heilig
Avondmaal vieren.

Paulus geeft in 1 Kor. 11:23-26 aanwijzingen hoe het Avondmaal gevierd dient
te worden. Ook deze woorden, of het
vergelijkbare gedeelte in het Lucasevangelie, worden elke keer gelezen.
De uitnodiging is er voor iedereen. Ik
vond een mooie uitnodiging in het boek
Spreuken (Spr. 9:1-6), die veel lijkt op de
gelijkenis over een bruiloftsmaal uit
Matt. 22:1-14.
Het is altijd weer in de volgorde brood,
wijn en leven.
1 Wijsheid

John legt altijd weer opnieuw uit wat
brood en wijn betekenen. In feite wijst hij
telkens weer op de bouwstenen die de
Heer ons gegeven heeft.
Brood en wijn zijn als twee getuigen waarop een zaak vaststaat. Die zaak is dat God
ons liefheeft en Zijn Zoon opgeofferd
heeft om aan Zijn gerechtigheid te voldoen. De hele inzetting van het Avondmaal getuigt van Gods liefde uitgedrukt in
dood, opstanding, hemelvaart en uitstorting van de Geest.
Brood: het product dat uit gemalen graan
gemaakt wordt en de basisvoeding voor
het leven is.
Wijn: het product van geperste druiven,
niet nodig om te leven, maar voegt heel
veel toe aan een aangenaam leven.

heeft haar huis gebouwd,
zeven zuilen heeft ze uitgekapt.
2 Ze heeft haar vee geslacht,
haar wijn gemengd,
haar tafel heeft ze gedekt.
3 Haar dienaressen heeft zij de stad in
gestuurd,
zelf roept zij vanaf de hoogste plaats:
4 ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant
op.’
Wie geen verstand heeft roept ze toe:
5 ‘Kom, eet het brood dat ik je geef,
drink de wijn die ik heb gemengd.
6 Wees niet langer zo onnozel,
leef, en betreed de weg van het inzicht.’
Elke viering van het Avondmaal is je herinneren aan wáár je vandaan gekomen
bent, wie je was, waar en hoe de Heer je
heeft gevonden en wat Hij van je gemaakt heeft en hoe Hij nog elke dag aan
je werkt!
Zo kan een viering van het Avondmaal
nooit saai zijn. Hoe vaak je ook deelneemt, het stompt niet af, maar bouwt
juist op.
Marianne Loggers
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Het open graf: de steen is weg
Op zondag 14 april gingen de kinderen
van de Oase niet naar de zondagschool,
maar naar de gymzaal aan de Jagerlaan.
Daar hadden ze een sportieve ochtend,
die in het teken stond van Pasen.
We begonnen de bijeenkomst met gebed
en vervolgens maakten we onze spieren
los met behulp van vlaggen, op muziek
van “Weet je wel dat Jezus leeft” en
“Hosanna”.
Paaltjesvoetbal vinden de kinderen altijd
leuk, dus dat deden we die morgen ook
weer.
We hadden een parcours uitgezet met
als thema “het open graf”, dus we gingen
allemaal om de beurt kijken of het graf
inderdaad leeg was. Springend in de
lucht, zwierend aan de rekstok en de
touwen, klimmend over een kast, balans
houdend op de balk en klimmend het
wandrek op om uiteindelijk springend in
het “graf” te kijken of Jezus daadwerkelijk was opgestaan.

Tijdens de drink- en chipspauze luisterden we naar het verhaal van Fernando.
Hij was voor het eerst naar de zondagschool geweest, waar hij had gehoord
over de gekruisigde Jezus. Hij snapte
niet waarom Jezus naar de aarde was
gekomen om te sterven voor de mensen.
Waarom moest Hij dood?
Hij had toch helemaal niets verkeerd
gedaan?
Hij ging ook op zoek naar Jezus op de
begraafplaats, maar kon Hem daar niet
vinden. Hij was erg verdrietig. De week
erop ging hij weer naar de zondagschool.
De juf vertelde dat Jezus niet dood is
gebleven, maar dat Hij weer is opgestaan. Als hij aan de juf vraagt waar de
Here Jezus nu is, hoort hij dat als hij in
de Here Jezus gelooft en Hem gevraagd
hebt om in zijn hart te komen wonen,
dat hij dan familie van Jezus is geworden. Hij is een Koningskind.
Fernando gaat heel blij weer naar huis,
want hij weet nu dat Jezus leeft en dat
hij een Koningskind is en dat Jezus in
Zijn hart woont!

Rots
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Na nog lekker vrij spelen, springen en
voetballen, was het alweer tijd om op te
ruimen.
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Bij ons in de wijk heeft men – nadat de hoofdrijbaan ‘gerenoveerd’
was – op de hoeken van iedere kruising kleine rotsblokken neergelegd. Klein? Ga er maar eens met een auto langs! Het resultaat zal
beslist op de auto (en beslist niet op het mini-rotsblok) te zien zijn.
Je zou kunnen zeggen dat ze een duidelijke indruk achterlaten.
En verplaatsen? Probeer het maar. Het is vergeefse moeite!
Ik verbaas mij altijd over die plaatsen in de Bijbel waar verteld wordt over het gebruik van die – kleine – rotsblokken. Bij voorbeeld als er een altaar gebouwd wordt
of een gedenkplaats ingericht. Zoiets gebeurde ook toen het volk Israël de rivier de
Jordaan overstak, het Beloofde Land in. Zij maakten een steenhoop van twaalf stenen op de oever van de Jordaan én net zo’n hoop in het midden van de rivier, voordat de rivier weer terugstroomde in haar bedding (Jozua 4:8-9). Voor iedere steen
was er één man die hem droeg. Dat moeten krachtpatsers geweest zijn!

Tot slot een groepsfoto en een chocolade-ei. Het was een hele gezellige en
sportieve ochtend met ons 12-ven!!

De Bijbel spreekt ook over een heel bijzondere steen, een rots. Die hoefde je niet te
dragen of ergens neer te leggen. Die ging mee. Volledig zelfstandig. Waar dat staat?
“…Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was
Christus.” (1 Corinthiërs 10:4b NBV)
Ralf, Juliëtte, Joost, Yoshua, Noanna,
Joas, Noam, Yaïr, Anneke, Sifra, Boaz
en Inge

De almachtige God zorgde voor Zijn volk, Israël. Waar ze ook waren. Heel praktisch:
Hij zorgde voor voedsel, maar ook voor het water dat ze nodig hadden om in leven te
blijven. Dat doet Hij nu ook nog. Voor u en voor mij. Waar we ook zijn. In Nederland, maar zeker ook op het zendingsveld.
Hij zorgt voor geestelijk voedsel. Hij wil – onder andere door Zijn Woord – spreken
tot onze geest. Bemoedigen en inzicht geven. Maar Jezus Christus wil ons ook steeds
weer te drinken geven. Het levend water van de Heilige Geest. Iedere dag. Waar we
ook zijn.
Zeker, op het zendingsveld heb je dat hard nodig. Maar hier ook. Steeds opnieuw
drinken van wat Jezus ons door de Heilige Geest geeft.
Dat wilt u toch ook?
Hans Cramer
voorzitter zendingscommissie

Bouwen in Bangladesh

Beste broeders en zusters,
Het ziet er naar uit dat de regentijd
begonnen is. Het valt regelmatig met
bakken uit de hemel. Onweer en hagel wisselt elkaar af. Tijdens en na
zo’n bui staan sommige wegen diep
onder water. Het is niet veilig om
daar door te rijden, omdat er vaak
gaten in de wegen zitten. Voor Freek
is dit weer de tijd van lesgeven via
WhatsApp. De wegen rond de Bijbelschool zijn niet te vertrouwen.
De architect die ons helpt met het
nieuwe gebouw voor de kerk in Bhatara heeft alle documenten die nodig
zijn om een bouwvergunning te krijgen bij Bouw- en Woningtoezicht gebracht. Hij stuurde ons een e-mail
met het verzoek dit te begeleiden met
gebed. Dat geven we ook aan jullie
door. Er is hier veel corruptie en je
moet mensen kennen om er voor te
zorgen dat onze aanvraag op de juiste
tafel terecht komt.
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We krijgen de laatste tijd weer berichten van verschillende kanten dat
het niet echt veilig is. Het wordt ons
dan ook afgeraden om naar bijeenkomsten te gaan waar veel mensen
samen komen. Vooral waar buitenlanders en Christenen bij elkaar komen. Maar ja, we moeten toch naar
de kerk. Ook hebben we voor de
Paasdienst een grote zaal gehuurd.
Deze zaal bevindt zich net buiten de
veiligere diplomatieke wijk. We hebben om politiebewaking gevraagd en
huren zelf vier mensen in die iedereen die binnen wil komen fouilleert.
We verwachten 350 tot 400 mensen.
Iedere dinsdag- en woensdagavond
maakt Mina zich op om naar een
kring te gaan in de wijk Bashundara.
Wij hebben lange tijd voor die wijk
gebeden en God opende de deur
naar die twee groepen. Eén is in het
Bengaals en één in het Engels. In de
Engelssprekende groep komen lokale mensen, maar ook buitenlanders.
Er komen vooral mensen die werken
in een ziekenhuis dat aan de andere
kant van de staat ligt. Eigenlijk zijn
de lokale mensen onze doelgroep die
in die wijk wonen. We bidden dat
God ons meer openingen zal geven
waardoor er meer van die groepen
zullen ontstaan.
Wij bidden jullie God’s rijke zegen
toe
Freek en Mina

Pasen, Nepal en godsdienstvrijheid

Het heeft er alle schijn van dat het politieke klimaat langzaam maar zeker aan
het veranderen is. Dat komt niet alleen
doordat de communisten het voor het
zeggen hebben in Nepal. Zij hebben in
het parlement een absolute meerderheid.
Eén van de zaken die veranderd is, is de
grondwet. Ik heb dat al eens eerder gemeld. In de nieuwe grondwet worden de
volgende zaken tot een misdaad gerekend (op straffe van gevangenisstraf):

veranderen van geloof.

met iemand die een ander geloof
aanhangt spreken over je geloof

getuigen en evangeliseren
Daarnaast staat er in de nieuwe grondwet dat Nepal geen Hindoestaat meer is,
maar een seculiere staat, maar ook dat
het Hindoe-erfgoed bewaakt en bewaard
moet worden! Is daar al iets van te merken in de praktijk van alle dag?
Helaas wel. Zo werden recentelijk een
groep van JmeO gedwongen te stoppen
met hun activiteiten en vijf christenen
(Nepali en buitenlanders) die bij een
kerk vandaan kwamen in het openbaar
aangevallen.
Daarnaast is het opmerkelijk dat sinds
enige tijd de (vrije) pers geen melding
meer maakt van Christelijke feestdagen.
Tot een jaar geleden werden feesten als
Pasen en Kerst altijd gemeld op de 1e of
2e pagina, nu is er (voor zover ik weet)
helemaal niets van terug te vinden.
De gezamenlijke kerken in Kathmandu
organiseerden al een aantal jaren een
grote openluchtsamenkomst tijdens
Pasen en Kerst. Voor het eerst sinds jaren kregen ze daar afgelopen Pasen geen
toestemming voor.
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Een optocht mocht er nog wel gehouden
worden.

Ook in mijn contacten met Nepalese
kerkleiders merk ik dat men zich toch
enigszins bezorgd maakt over godsdienstvrijheid in hun land. Bid a.u.b.
hiervoor!
Inmiddels is het in Nepal oud en nieuw
geweest. Ja u leest het goed, zij hebben
een andere jaartelling dan wij en zijn nu
aan het jaar 2076 begonnen. Hierbij een
nieuwjaarskaart van Grishma en Laxmi!

Laatste nieuws
Zojuist (24/4) ontving ik het bericht dat
in het Dang district 4 Christenen zijn
gearresteerd, waaronder pastor Dilliram
Paudel, de algemeen secretaris van de
Nepal Christian Society. De beschuldiging is dat ze betrokken zijn bij een
‘bekeringsbedrijf’. Bid voor hen.

Al geruime tijd kampte het kerkje in
Patichoor met ruimtegebrek. De ruimte
voor de samenkomst werd te klein en de
zondagsschool werd al jaren in de keuken gehouden, een donker hok zonder
ramen.
Enige tijd geleden is er een inzameling
geweest om ze te helpen een nieuw kerkgebouw te bouwen. Ze wilden eerst een
stukje grond bij kopen, maar de buren
vroegen daar de hoofdprijs voor, dat
ging dus niet door. Nu hebben ze een
nieuw gebouw neergezet op de resterende grond. Deze keer een stenen/
betonnen gebouw, waarvan het platte
dak ook gebruikt kan worden.
Dinsdag 23/4 is dit nieuwe gebouw officieel in gebruik genomen. Hieronder een
paar foto’s daarvan.

En zo ziet het er van binnen uit.

In Roemenië leven nog steeds mensen
in krotwoningen zonder behoorlijk sanitair, soms zonder stromend water.
Zonder normale verwarming. Gevolg is
vaak dat men in de kou zit, het is bijna
niet voor te stellen hoe deze mensen
leven. Het zijn ook nog onze broeders
en zusters in Christus en dat maakt dat
we ons medeverantwoordelijk voelen
voor hun situatie.
Natuurlijk zullen we als eerste weer de
kinderen in het sociaal centrum in Oradea bezoeken, om daar o.a. nieuwe
schoenen voor de kinderen te brengen,
kinderjasjes en kinderkleding. Ook dat
zijn ze inmiddels al van ons gewend,
omdat we dat elk jaar doen. Naast de
maandelijkse kosten van een warme
maaltijd, betalen we tevens de schoolkosten, zodat de kinderen naar school
kunnen en een kans hebben op een betere toekomst. Maar we kunnen dit alleen volhouden als genoeg sponsors ons
daarbij blijven helpen.

Links de nieuwe zaal, rechts de oude zaal

Jan Smit
Hope for Nepal
De officiële opening; rechts pastor Grishma
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Patichoor

Een arme vrouw die haar kleinkinderen
naar het centrum brengt, vertelt:
Ik ben op jonge leeftijd door mijn man
in de steek gelaten. Hij kon geen werk
vinden en was ook niet tevreden met
het leven in Roemenië. Hij vertrok
naar het buitenland en ik heb niets
meer van hem gehoord. Ik heb één
dochter, getrouwd, maar woont met
haar man bij mij. Er is gewoon geen
andere oplossing. Mijn dochter heeft
inmiddels ook twee kinderen, dus bestaat de familie uit 5 personen. Het
huis bestaat uit een kamer, een keuken
die gelijk ook als slaapkamer dient, en
een klein hok dat voor badkamer moet

doorgaan. We hebben nog geluk; veel
mensen hebben geen stromend water,
Wij wel, maar daarom betaalt ik ook
meer huur.
Ik krijgt zelf een pensioen van 250 euro
en mijn dochter krijgt per kind nog een
klein bedrag van de overheid. Mijn
schoonzoon heeft onregelmatig werk
en verdient € 300 per maand. Alles bij
elkaar net genoeg om alles te kunnen
betalen. Momenteel hebben we een
huurachterstand van 250 euro en
daardoor vreest ik de winter, want we
hebben geen geld voor hout.
Zoals u wellicht weet is ons doel niet
alleen humanitaire hulp, we gaan er
ook heen voor evangelisatie-diensten,
Bijbelstudies, hulp en bemoediging
voor evangelisten, die daar in moeilijke
omstandigheden het evangelie brengen.
Ook zij hebben recht op onze steun, we
hebben een bewogen hart voor deze
trouwe dienaren van God.

Henk en Diny Herbold

Roosterpuzzels
In De Oase zijn we gezegend met een
aantal vaste interne sprekers:
John Karsten, Connie Karsten,
Marianne Loggers, Hans Cramer en tot
voor kort ook Jan Smit, die ons gelukkig nog regelmatig met het Woord komt
dienen. En incidenteel springen Ralf
Karsten en Charissa Meeuwenoord bij.
Daarnaast hebben we elke maand een
gastspreker en soms ook wel eens meer
dan één.
Het is altijd een hele puzzel om alles op
de juiste data rond te krijgen.
Gebed, overleg en geduld helpen hierbij. Eén van de “hobbels” bij het koppelen van de data en sprekers heeft te maken met het feit dat (bijna) al onze interne sprekers ook op andere plaatsen
voorgaan, zoals het ziekenhuis, de gevangenis, het leger en andere gemeenten. De gemeenten en instellingen waar
zij mogen dienen hebben ook zo hun
eigen “roosterpuzzels”.
Soms zijn onze interne sprekers een
deel van hun oplossing en soms niet.

Oase berichten
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Zelf probeer ik “ergens anders voorgaan” te beperken tot 2 x in de maand:
1 x de gevangenis en 1 x een andere
gemeente.
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Gastspreekstere Thea den Hertog stuurde ons een geboortekaartje.

In januari en februari van dit jaar
hoefde ik alleen naar de gevangenis en
kon ik alle overige zondagen in De
Oase zijn. Daar heb ik van genoten!
In de maand mei is het net even anders. Mijn zondagen “buiten” zijn 19
mei in de gevangenis en 26 mei in de
PKN Katwijk. Nu komt er een zondag
bij: 12 mei naar Arnhem. Het kan dit
keer niet anders, want...
Ik vervang dan iemand die herstellende is, maar nog niet alle preekbeurten
kan doen. Het is een bijzondere dienst
vanwege Moederdag en de organisatie
daarom heen is al rond. Ik vind het fijn
om elders voor te gaan, maar ik mis
altijd de diensten in De Oase.
Wilt u bidden voor onze interne sprekers? Dat zij de kracht hebben om op
de juiste tijd hun boodschap in of buiten de gemeente te brengen?
Vergeet niet dat als zij (de interne
sprekers dus) niet in de Oase zijn, zij
ergens anders dienen met de steun en
gebeden van de Oasegemeenteleden.
Er gebeuren ook “buiten” wonderen en
daar dragen de gemeenteleden die op
zondag “binnen” zijn hun steentje aan
bij! Met dank aan jullie en aan God!
Connie Karsten

Ed, Thea, Elise en Celina den Hertog,
Alferbos 106, 2715 TG ZOETERMEER, 06-46408206
Manuel is geboren op 14 maart en nu dus echt wel pasgeboren af.
Een geheel ander bericht ontvingen van Lisette van den Dikkenberg. Zij zegde haar
lidmaatschap op om met haar moeder naar het Leger des Heils te gaan. Drie weken
na die opzegging overleed haar moeder vrij plotseling.
Net voor de Paasdagen ontvingen we een bedankje naar aanleiding van de diverse
condoleancebetuigingen vanuit De Oase.
Verjaardagen mei
1 mei
5 mei
6 mei
18 mei
25 mei
25 mei
26 mei
28 mei
29 mei

Pieter Hulleman
Leen Birkenholz-Prathen
Peter Westerhoff
Ralf Karsten
Yaïr van Hemert
Trieneke Vos
Christiaan van Essen
Boy van Abkoude
Matthijs Hulleman

Een zevental jarige mannen in de nieuwe maand! We hebben een autobus besteld.
Dan kunnen de twee jarige vrouwen (rood) ook een feestritje maken! Natuurlijk mogen de twee heel jonge mannen (vet zwart) hun vriendjes meenemen!
Allemaal gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar gewenst!

Julia en Levi, twee Bijbelse namen
In Nederland waren in 2018 de
twee meest gegeven namen Julia als
meisjesnaam en Levi als jongensnaam. Beide namen komen voor in
de Bijbel. In dit magazine bespreek
ik de naam Julia, in het junimagazine de naam Levi.
John Karsten

Julia is een Romeinse meisjesnaam. Alle
vrouwen die lid waren van het geslacht
(gens) Julia kregen die naam. Mannen
kregen de naam “Julius”. Je was lid door
afstamming, adoptie, of als je het
Romeins burgerrecht had gekregen van
iemand die lid was van dit geslacht. Ook
als je een vrijgelaten slaaf was, nam je die
naam aan. Deze laatste groep is de grootste groep.
Het geslacht Julius was een oud Romeins
geslacht, dat ten tijde van koning Tullus
Hostilius uit het plaatsje Alba Longa naar
Rome kwam. Het geslacht beweerde af te
stammen van Ascanius, die ook wel
Julius genoemd werd. Zijn vader Aeneas
zou uit de stad Troje ontkomen zijn toen
het ingenomen werd. Aeneas zou de
kleinzoon zijn van de godin Venus. Dus
meende dit geslacht van (deels) goddelijke oorsprong te wezen. Het geslacht
bereikte zijn hoogtepunt toen de familie
van de Caesares de macht kreeg door
Julius Caesar. Hij stierf zonder wettige
erfopvolger. Per testament heeft hij
Octavianus geadopteerd. Die kennen wij
als Keizer (Caesar) Augustus. Augustus is
een titel, terwijl Caesar een naam was.
Voor alle duidelijkheid moeten we stil
staan bij hoe de Romeinen namen gaven.
Lange tijd hadden Romeinse mannen,
die een vrije burger waren, twee namen.
Een voornaam (praenomen) en een
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familienaam (nomen gentilus). In de
tijd van de keizers werd het gewoon een
aanvullende naam als bijnaam
(cognomen) te nemen. Dus “Gaius Julius Caesar”. Als de achternaam erfelijk
werd, kon er een vierde naam toegevoegd worden. Mannelijke voornamen
waren schaars, dus werden zij vaak alleen met de eerste letter aangeduid. Als
er echter maar één dochter was, dan kon
zij met de familienaam “Julia” aangeduid worden. Als zowel moeder als dochter de enige dochters waren konden zij
onderscheiden worden met “major” en
“minor”. Zowel Julius Caesar als Augustus hebben dochters gehad die “Julia”
heetten.
Onze maand juli is (afgekort) ook Julia.
De naam kwam in het jaar 44 voor
Christus in gebruik. Onze maand augustus komt ook van de titel die Octavianus
kreeg. De maand juni komt niet van
Junia, maar van Juno, een Romeinse
godin.
Wij vinden de naam ”Julia” ook in de
Bijbel, en wel in de Brief aan de Romeinen 16:15 waar Paulus haar groet: Groet
Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster,
en Olympas en alle heiligen die bij hen
samenkomen.
Over deze Julia is verder niets bekend.
Zij kan een vrijgelatene zijn geweest of
afstammen van een vrijgelatene, of ook
een afstammelinge zijn geweest van een
bepaalde voorvader.
De naam Julia vinden we ook in Romeinen 16:7 in P45 (Papyrus 45), een oud
handschrift van deze brief, en enkele
andere handschriften. De overige handschriften hebben hier “Junia”. De overschrijver van het handschrift P45 heeft
zich hier vergist, hetgeen begrijpelijk is
als we weten dat de “l” en de “n” in oud
Grieks erg op elkaar lijken.

De naam “Junia” is ook een vrouwennaam. Wij vinden die naam, zo geschreven, in recente Nederlandse (en Engelse) Bijbelvertalingen in Romeinen 16: 7:
7Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis
hebben gezeten, die als apostelen veel
aanzien genieten en die eerder dan ik
één met Christus zijn geworden.
In de oude Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling zult u echter de naam
tegen komen als “Junias”. Wat is het verschil? Junia (eindigend op “a”) is de
vorm die gebruikt wordt als vrouwennaam. De naam “Junia” werd gegeven
aan alle vrouwen die lid waren van het
geslacht (gens) “Junius”. Junias (met
een slot “s”) zou de vorm zijn voor een
man. In de Griekse tekst heeft het woord
een “n” als uitgang vanwege de naamval.
Daardoor is niet meteen duidelijk welke
van de twee juist is. De vraag is dus: is
hier sprake van en man of een vrouw, die
gerekend wordt tot mensen die uitmuntend zijn onder de apostelen , en dus in
Paulus’ ogen zelf apostelen zijn?
Het lijkt erop dat de vertalers van de Statenvertaling zich niet konden voorstellen
dat een vrouw apostel genoemd werd.
Zij hadden ook niet de kennis van onze
tijd. Het is echter opmerkelijk dat de
Engelse King James Version, die ongeveer zo oud is als de Statenvertaling , wel
“Junia” heeft.
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Recente vertalingen kiezen terecht
voor “Junia”, waarmee we een vrouw
als apostel hebben. Die keuze komt niet
voort uit moderne voorkeuren of feminisme.

Er zijn twee doorslaggevende gronden
voor de keus.
“Junia” (horende bij een vrouw) komt
alleen al in Rome meer dan 250 keer
voor in oude inscripties .
De (mannelijke) naam “Junias” komt
helemaal nooit ergens voor, waar dan
ook. De naam, als mannennaam bestaat
niet. Zodra handschriften van het nieuwe testament accenten kregen, werd
“Junia” zo van accent voorzien (met een
acutus accent op de voorlaatste letter)
zodat het herkenbaar vrouwelijk was.
Julia en Levi zijn Bijbelse namen. Of dit
de reden is dat zij in 2018 zo vaak zijn
gekozen is niet bekend. Vaak zijn namen
gewild omdat een bekende persoon zo
heet. Julia Roberts, de filmster met de
brede glimlach, schiet me te binnen.
In het juni-magazine dus de naam Levi!

