Heb de Wereld niet lief:
Kosmos in het Nieuwe Testament
Opgezocht in de Textus Receptus. Weergave volgens de Herziene Statenvertaling
M.V. 4-1-2012. Update 2014 (aanvulling)

Het meest gebruikte Griekse woord voor “wereld” in het Nieuwe Testament is kosmos. De betekenis van kosmos is “ordelijk arrangement”, d.w.z. decoratie, versiering, met als implicatie: de wereld,
in brede of enge zin, inbegrepen haar bewoners, letterlijk of figuurlijk (moreel gezien). (Strong’s
Exhaustive Concordance).
Er is nog een ander Grieks woord dat soms ook wel eens met “wereld” vertaald wordt: aioon. Dit
woord geeft het begrip tijd weer en zou nauwkeuriger kunnen vertaald worden door “tijd” of “tijdperk”. Enkel 2 Korinthiërs 4:4 is in dit verband interessant voor onze bespreking:
“Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw [Gr. aioon] hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus”.
Nog een ander Grieks woord wordt soms met “wereld” vertaald: oikumene. Het woord heeft meer
betrekking op de wereld als aarde, terrein, de bewoonde/bewoonbare aarde/wereld. Alle plaatsen in
het NT waar dit woord oikumene voorkomt zijn: Mt 24:14; Lukas 2:1; 4:5; 21:26; Handelingen
11:28; 17:6, 31; 19:27; 24:5; Romeinen 10:18; Hebreeën 1:6; 2:5; Openbaring 3:10; 12:9; 16:14.
Enkel Lukas 4:5-7 is in dit verband interessant voor onze bespreking:
“En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld [Gr. oikumene] zien. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze
macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik
geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn”.
Alle verzen met “kosmos” en afgeleiden
Dit woord komt 201 keer voor in het Nieuwe testament, en is voor deze bespreking het belangrijkst.
Merk hierbij op hoe dikwijls de apostel Johannes dit woord gebruikt: niet minder dan 107 keer!
Mt 4:8; 5:14; 12:44; 13:35, 38; 16:26; 18:7; 23:29; 24:21; 25:7, 34; 26:13 =12
Mk 8:36; 14:9; 16:15 =3
Lk 9:25; 11:25, 50; 12:30; 21:5 =5
Jh 1:9, 10(3x), 29; 3:16, 17(3x), 19; 4:42; 6:14, 33, 51; 7:4, 7; 8:12, 23(2x), 26; 9:5(2x), 39; 10:36; 11:9, 27;
12:19, 25, 31(2x), 46, 47(2x); 13:1(2x); 14:17, 19, 22, 27, 30, 31; 15:18, 19(5x); 16:8, 11, 20, 21, 28(2x), 33(2x);
17:5, 6, 11(2x), 12, 13, 14(3x), 15, 16(2x), 18(2x), 21, 23, 24, 25; 18:20, 36(2x), 37; 21:25 =78
Hd 17:24 =1
Rm 1:8, 20; 3:6, 19; 4:13; 5:12, 13; 11:12, 15 =9
1Ko 1:20, 21, 27(2x), 28; 2:12; 3:19, 22; 4:9, 13; 5:10(2x); 6:2(2x); 7:31(2x), 33, 34; 8:4; 11:32; 14:10 = 21
2Ko 1:12; 5:19; 7:10 =3
Gl 4:3; 6:14(2x) =3
Ef 1:4; 2:2, 12; 6:12 =4
Fp 2:15 =1
Ko 1:6; 2:8, 20(2x) =4
1Tm 1:15; 2:9(2x); 3:2, 16; 6:7 =6
Tt 2:10, 12 =2
Hb 4:3; 9:1, 26; 10:5; 11:7, 38 =6
Jk 1:27; 2:5; 3:6; 4:4(2x) =5
1Pt 1:20; 3:3, 5; 5:9 =4
2Pt 1:4; 2:5(2x), 20; 3:6 =5
1Jh 2:2, 15(3x), 16(2x), 17; 3:1, 13, 17; 4:1, 3, 4, 5(3x), 9, 14, 17; 5:4(2x), 5, 19 =23
2Jh 1:7 =1
Op 11:15; 13:8; 17:8; 21:2, 19 =5
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Uit deze lijst selecteren we drie thema’s:
1. de god van de wereld
2. niet van de wereld zijn
3. kenmerken van de wereld
Thema 1: de god van deze wereld (kosmos)
Dit zijn de belangrijkste verzen. Ze tonen aan dat Satan en zijn demonenhorden in feite de heersers
zijn van de wereld waarin wij leven.
Samengevat: Lukas 4:5-6; Johannes 12:31; 14:30; 16:11; Handelingen 26:18; 2 Korinthiërs 4:4;
Efeziërs 2:2; 6:12; Kolossenzen 1:13; 2:15; 1 Johannes 5:19.
“En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld [Gr. oikumene] zien. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze
macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik
geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn”
(Lukas 4:5-7).

Satans macht over de wereld

“Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden” (Johannes 12:31).
“Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht
over Mij” (Johannes 14:30).
“En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is” (Johannes 16:11).
“Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van
de satan tot God” (Handelingen 26:18).
“Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw [Gr. aioon] hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus” (2 Korinthiërs
4:4).

De wereld toont wie haar god is

“Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in
de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2).
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“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:12).
“Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de
Zoon van Zijn liefde” (Kolossenzen 1:13).
“Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor
over hen getriomfeerd”.
“Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het [of: de] boze ligt” (1 Johannes
5:19).
Satan is de god en heerser van deze wereld en haar bewoners. Dit moet ons altijd voor ogen staan.
Wij leven als het ware in “bezet gebied”! Satan bevindt zich niet in de hel zoals sommigen denken.
Lees verder:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waar_is_Satan_nu.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/satansstrategie.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel
Thema 2: niet van de wereld (kosmos) zijn
Samengevat: Johannes 15:18-19; 17:14, 16; Galaten 6:14; Kolossenzen 2:8; 2:20; Jakobus 1:27;
4:4; 1 Johannes 2:15-17.
“Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn,
zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u” (Johannes 15:18-19).
“Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld
zijn, zoals Ik niet van de wereld ben” (Johanes 17:14).
“Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Johannes 17:16).
“Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus
Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld” (Galaten 6:14).
“Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de
overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens
Christus” (Kolossenzen 2:8).
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“Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich
dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen” (Kolossenzen 2:20).
“De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld” (Jakobus 1:27).
“Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God
aangemerkt” (Jakobus 4:4).
“Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de
liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En
de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Johannes 2:15-17).
Thema 3: kenmerken en betekenis van de wereld (kosmos)
Samengevat: Johannes 14:17; 16:33; 17:25; 1 Korinthiërs 1:20-21, 27-28; 2:12; 3:19; 4:13; 6:2;
7:31; Filipenzen 2:15; 1 Timotheüs 6:7; Titus 2:12; 2 Petrus 1:4; 1 Johannes 4:1, 3, 5; 5:19; 2 Johannes 1:7).
“De Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent
Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn” (Johannes 14:17).
“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33).
“Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben
erkend dat U Mij gezonden hebt” (Johannes 17:25).

“Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God
niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de we4

reld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid
van de prediking zalig te maken hen die geloven” (1 Korinthiërs 1:20-21).
“Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het
zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke
van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te
doen” (1 Korinthiërs 1:27-28).
“En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij
zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn” (1 Korinthiërs 2:12).
“Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de
wijzen in hun sluwheid” (1 Korinthiërs 3:19).
“Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en
het afschraapsel van allen tot nu toe” (1 Korinthiërs 4:13).
“Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld
wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? (1 Korinthiërs 6:2).
“En zij die van deze wereld gebruikmaken, alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van
deze wereld gaat voorbij” (1 Korinthiërs 7:31).
“Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een
verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld” (Filippenzen 2:15).
“Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen
wegdragen” (1 Timotheüs 6:7).
“En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven” (Titus 2:12).
“Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou
krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is,
ontvlucht bent” (2 Petrus 1:4).
“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel
valse profeten in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).
“En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar
dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld
is” (1 Johannes 4:3).
“Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen” (1 Johannes 4:5).
“Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 5:19).
“Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist” (2 Johannes 1:7).
Conclusie
Vermits de Satan de vorst van deze wereld is, en de mensen van deze wereld in zijn macht en van
zijn dienaars liggen, en de wereld een bron van verleiding betekent voor onze zondige natuur, hoezeer dienen wij dan afstand te nemen van deze wereld: zowel van mensen als van dingen (wel IN
de wereld maar geen DEEL van de wereld), overeenkomstig onze positie in Christus. Daarbij moeten we constant waakzaam zijn, ernstig, altijd in een goede verhouding met de Heer, altijd geestelijk
actief en niet lauw, en degelijk uitgerust zijn met de geestelijke wapenrusting (Efeziërs 6:12-18).
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