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Ge, G1093, 226x 
1 . bodem 
2 . een regio of natie  

o.a. Matthéüs 2:6  
En gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want 
uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.  
Mattheüs 5:13 
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten 
worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen 
vertreden te worden. 
Matt 24:35    Ps 102:26; Jes 51:6; Mark 13:31; Hebr 1:11; [Luk 21:33]; 

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 
Luk 23:44 
En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende 
ure toe. 
Handelingen 7:33  
En de Heere zeide tot hem: Ontbind de schoenen van uw voeten; want de plaats in welke gij 
staat, is heilig land. 
Rom 10:18       Oikoumene   
Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde 
uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. 
1Kor 10:26      Ex 19:5; Ps 24:1; Ps 50:12; [Job 41:11]; 

Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve. 
Efez 4:9  
Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
Efez 6:3  
Opdat het u welga, en [dat] gij lang leeft op de aarde. 
Kol 3:5    Efez 4:22; Efez 5:3; Efez 5:5; 1Thess 4:5; [Hebr 12:16]; [Openb 22:15]; 

Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, [namelijk] hoererij, onreinigheid, [schandelijke] 
beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. 
Jak 5:5  
Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als 
in een dag der slachting. 
1Joh 5:8  
En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn 
tot één. 
Openbaring 3:10  
Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure 
der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde 
wonen. 
Openb 5:3  
En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, 
noch hetzelve [in] zien. 
Openb 14:15  
En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op 
de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de 
oogst der aarde rijp is geworden.
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Kosmos, G2889, 152x 
1 . ordelijke regeling , decoratie  (uit de chaos) 
2 . de wereld incl. haar bewoners 
SV : versiersel , wereld 

o.a. Matt 4:8  

Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de 
koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; 

Matthéüs 24:21 
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, 
hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
Johannes 1:9, 10 
[Dit] was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 
Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
Johannes 3:16; 17 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want 
God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen  
  zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 

Hand 17:24  

De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 

Rom 4:13  

Want de belofte [is] niet door de wet aan Abraham of zijn zaad [geschied], namelijk, dat hij 
een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 

Efez 1:4  

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden 
heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 

Hebr 11:38  

(Welker de wereld niet waardig was) hebben in woestijnen gedoold, en [op] bergen, en [in] 
spelonken, en [in] holen der aarde. 

2Petr 2:5  

En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn 
achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; 

1 Petrus 3:3  
Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, [bestaande] in het vlechten des haars, en 
omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; 
Openbaring 11:15b; 13:8       Ge 
De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als 
Koning heersen in alle eeuwigheid. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve 
aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat 
geslacht is, van de grondlegging der wereld. 
Openb 17:8  
Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten 
verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn 
geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat 
was en niet is, hoewel het is.  

http://www.bijbeltijdlijn.nl/
http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/1.html#2


Ge, Kosmos en oikoumene 

2017-07-29  |   www.bijbeltijdlijn.nl 

Oikoumene  G3625 15x 
1 . land, (aardse deel van de) wereld 
2 . de Bijbelse (bekende) regio 
SV : aardbodem, wereld, aardrijk 

Matthéüs 24:14 
En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 
Luk 2:1; 4:5; 21:26 
En het geschiedde in diezelfde dagen,dat er een gebod uitging van den keizer Augustus,  
  dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg,  
  toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. 
En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk 
zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. 
Handelingen 11:28 ; 17:6,31; 24:5; 19:27  
En een uit hen, met name Agabus, stond op, en gaf te kennen door den Geest, 
  dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld;  
  dewelke ook gekomen is onder den keizer Claudius. 
En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, 
roepende: Dezen, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen;  
Daarom dat Hij een dag gesteld heeft,  
  op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij 
[daartoe] geordineerd heeft, verzekering [daarvan] doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de 
doden opgewekt heeft. 
En wij zijn niet alleen in gevaar, dat dit deel in verachting kome, maar dat ook de tempel van 
de grote godin Diána als niets geacht zal worden, en dat ook haar majesteit zal ten 
ondergaan, aan welke gans Azië en de [gehele] wereld godsdienst bewijst. 
Rom 10:18  

Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde 
uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. 
Hebr 1:6; 2:5          Aion 
(1:1) heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; (1:2) Welken Hij gesteld 
heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; 
En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij:  
  En dat alle engelen Gods Hem aanbidden. 
Want Hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld,  
  van welke wij spreken. 
Openbaring 3:10; 12:9; 16:14  Ge 
Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure 
der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,  
  om te verzoeken, die op de aarde wonen.  
En de grote draak is geworpen, [namelijk] de oude slang, welke genaamd wordt duivel  
  en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, [zeg ik],  
  geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. 
Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen,  
  welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld,  
  om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.  
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Katachthonios, G2709, 1x  
ondergronds, infernal (behorend tot de wereld van de geesten). 

Filipp 2:10  
Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, 
    die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 

 

 

Epigeios, G1919, 7x [Van de G1909 en G1093] 
1. (fysiek) stoffelijk aards. 
2. (moreel) wereldse. 

Joh 3:12  
Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft,  
  hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? 
1Kor 15:40  
En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen;  
  maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. 
2Kor 5:1  
Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw 
van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, [maar] eeuwig in de hemelen. 
Filipp 2:10; 3:19 
Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen,  
  die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
Welker einde is het verderf, welker God is de buik,  
  en [welker] heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken. 
Jak 3:15  
Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. 
 

 

Kosmokrator, G2888, 1x = wereld-heerser, bijnaam van satan  

Éfeze 6:12  
Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  
  tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld,  
  der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 

Aion, G165 102x 
1. een tijdperk (toekomst, heden en verleden) 
2. eeuwigheid (ook in verleden)  
3. (impliciet) de wereld  
4. (Joods) een Messiaanse periode  
SV: eeuwigheid, eeuw, wereld 
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