
 JASON 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
1] Zeer waarschijnlijk samenhangend met het Griekse werkwoord 'iaoo' - 'genezen' of 

het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord 'iasis' - 'genezing'. 'Iasoon' zou dan 
betekenen 'genezend', 'genezer' of 'genezing-brenger'. 

2] In het Engels taalgebied wordt deze naam soms werd uitgelegd als 'J.'s son' - 'zoon van J.' In dat geval moest 
de naam van Jason's vader (of moeder!) natuurlijk wel met een J. beginnen. 

* 
Jason in de mythologie 
De naam Jason is vooral bekend geworden vanuit de Griekse mythologie; daarin was Jason de aanvoerder van de 
Argonauten die op tocht gingen om het Gulden Vlies te pakken te krijgen. 
* 
Bijzonderheden 
Tijdens de Renaissance en Reformatie, toen de belangstelling voor de klassieken herleefde, kwam ook deze naam weer 
in gebruik; zo leefde er in 1592 te Delft een Meester Jason Langemersch, rector. 
In Amerika raakte hij met ingang van de 18e eeuw met name bij de Puriteinen in gebruik. 
In de jaren 70 van de 20e eeuw werd in alle Engelstalige gebieden 'Jason' zonder aanwijsbare oorzaak bijzonder 
populair. Kwam hij in het Verenigd Koninkrijk in 1965 nog niet onder de eerste vijftig voor, in 1975 stond hij er 
plotseling op de 15e plaats. In 1986 was hij er weer uit de top-50 verdwenen. In 1970 stond hij in de Verenigde Staten 
op de 23e plaats, in 1986 op de 20e onder de blanke jongetjes; bij de zwarten kwam hij in dat jaar zelfs op de 13e 
plaats. In datzelfde jaar stond hij in Australië 22e. 
* 
Jason in de bijbel 
1] Jason, de zoon van Eleazar; hij wordt door Judas de 

   Makkabeeër naar Rome gezonden om er een verdrag met de Romeinen te sluiten (1 Makkabeeën 8,17-32). 
2] Jason, de vader van Antipater; Jason's zoon Antipater was Joods ambassadeur te Sparta en Rome (1 

Makkabeeën 12,16; 14,22). 
3] Jason, die zich het hogepriesterschap toeëigent door zijn 

broer, Onias III, af te zetten (2 Makkabeeën 4,7). Hij bekleedt deze functie van 175-172 vóór Christus, maar 
hij doet het slecht in de ogen van de bijbelse kroniekschrijver, omdat hij het Joodse erfgoed verraadt en 
streeft naar 
verGrieksing van het jodendom (2 Makkabeeën 4, 7-20). Hij wordt op zijn beurt afgezet, en wel door 
Menelaos (2 Makkabeeën 4,21-26). Nog één keer probeert hij zijn verloren macht te heroveren, maar 
tevergeefs; hij sterft tenslotte in ballingschap in het Griekse Sparta (2 Makkabeeën 5,5-10). 

4] Jason van Cyrene, schrijver (2 Makkabeeën 2,23). 
5] Jason van Thessalonika; lid van de Joodse gemeenschap aldaar. Hij ontvangt Paulus en Silas bij zich in huis. 

Door zijn mede-joden wordt hij daarom voor de rechter gesleept en slechts op borgsom weer vrijgelaten 
(Handelingen van de Apostelen 17,5-9). 

6] Jason van Korinthe; Joodse volgeling van de christenen en familielid van Paulus; (Romeinen 16,21). Men is 
er niet zeker van of deze dezelfde is als de hierboven genoemde.  
Volgens de overlevering werd hij later bisschop van Corfu, Griekenland. Hij stierf als martelaar; † 1e eeuw; 
feest 28 april (oosterse kerk) & 10 november (westerse kerk). 
Naar verluidt was hij één van de (twee-en-)zeventig leerlingen die Jezus op weg naar Jeruzalem voor zich uit 
had gestuurd (Lukas 10,1). Jason werd bisschop van zijn vaderstad Tarsus (Zuid-Oost-Turkije). Samen met 
bisschop Sosipater van de naburige stad Iconium trok hij rond om overal Jezus' Blijde Boodschap te preken. 
Op het eiland Corfu bouwden ze een kerkje. De koning van Corfu liet hen echter gevangen zetten. In de 
gevangenis wisten ze alle boeven, die er zaten, tot bekering te brengen. 

7] Jason (of Mnason) van Cyprus; Handelingen van de Apostelen 21,16. 
Ook hij wordt beschouwd als een van de (twee-en)zeventig; † 1e eeuw; feest 12 juli. 

* 
Er zijn nog enkele heiligen of zaligen van later datum, die Jason heetten. 

 


