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'verloren gaan'

> Gr. ap'ollumi
opgebouwd uit de elementen:

VANAF - GEHEEL-LOSMAKEN

als werkwoord en zelfstandig naamwoord komt het 
110x voor in het NT

in de NBG51 wordt het vertaald met: >















de grondgedachte bij 'ap-ollumi' in alle voorkomens:
= teloorgaan (verliezen, kwijtraken, verdwijnen)

• in de meest radicale zin: teloorgaan van leven
= omkomen

• wijsheid (1Kor.1:19)
• schoonheid (Jak.1:11)
• wijnzakken (Mat.9:17)
• eten (Joh.6:27)
• van een bezit (Luc.15)





Matteüs 2:13 NBG51

... want Herodes zal alles in het werk stellen 
om het kind om te brengen.



Handelingen 5:37 NBG51

Na hem stond Judas de Galileeer op, ]in de 
dagen der inschrijving, 

en kreeg vele afvalligen op zijn hand, 
maar ook deze is omgekomen

en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen.





2Petrus 3:6 NBG51

... waardoor de toenmalige wereld is vergaan, 
verzwolgen door het water.



Matteüs 26:8 NBG51

Toen de discipelen dit zagen, 
waren zij verontwaardigd en zeiden: 

Waartoe die verkwisting?



Jak.1:11 NBG51

Want de zon komt op met haar hitte 
en doet het gras verdorren, 

en zijn bloem valt af 
en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt...





Matteüs 5:29 (lett.)

Indien nu je rechteroog je verstrikt, 
ruk het uit en werp het van je, 

want het is nuttig voor je 
dat één van je leden verloren gaat

en niet je hele lichaam 
geworpen wordt 

in het dal van Hinnom. 

altijd nog beter nu deels verminkt dan 
straks geheel omkomen in 'Gehenna'  



Johannes 3:16 (lett.)

Want zó lief heeft God de wereld 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

heeft gegeven 
opdat een ieder die in hem gelooft, 

niet verloren zou gaan, 
maar aeonisch leven zou hebben.

= omkomen, teloorgaan
> niet het leven van 
de (toekomende) aeon ontvangen  



1Korinthe 1:18,19

Want het woord van het kruis 
is wel voor hen 

die verloren gaan, dwaasheid, 
maar voor hen die worden gered 

is het kracht van God.
19 Want er staat geschreven: 

Ik zal de wijsheid van de wijzen 
verloren doen gaan

en het verstand van de verstandigen afwijzen.

teloorgaan (=onbereikbaar) voor het Evangelie
geblokkeerd door wereldse 'wijsheid'  



2Korinthe 4:3

Indien echter ook ons evangelie bedekt is, 
is het bedekt bij degenen 

die verloren gaan,
4 bij wie de god van deze aeon 

de gedachten verblindt 
van de ongelovigen, 

opdat hen niet bestrale, 
de verlichting van het evangelie... 

teloorgaan (onbereikbaar) voor het Evangelie
= verblind  



1Korinthe 8:10,11

Want indien iemand u die kennis hebt, 
u ziet aanliggen in een afgodentempel, 

zal dan zijn zwak geweten 
niet opgebouwd worden 

tot het eten van afgodenoffers?
11 Dan gaat immers de zwakke verloren

in uw kennis, 
de broeder om wie Christus stierf.

= teloorgaan in de afgodendienst





Lucas 15 (Geschriften.nl)

4 Welk mens van jullie, 
die honderd schapen heeft, 

en er één van verliest, 
laat niet de negenennegentig 

in de wildernis achter, en gaat, 
wat hij verloren heeft, ZOEKEN, 

TOTDAT HIJ HET VINDT?



Lucas 15 (Geschriften.nl)

4 Welk mens van jullie, 
die honderd schapen heeft, 

en er één van verliest, 
laat niet de negenennegentig 

in de wildernis achter, en gaat, 
wat hij verloren heeft, ZOEKEN, 

TOTDAT HIJ HET VINDT?
5 En als hij het vindt, 

plaatst hij het op zijn schouders, 
en hij verheugt zich.

6 En wanneer hij thuis komt, 
roept hij de vrienden en de buren bijeen, 

en hij zegt tegen hen: 
Verheug je samen met mij, 

want ik vond mijn schaap, dat ik verloren had.



Lucas 15 (Geschriften)

8 Of welke vrouw, 
die tien drachmen heeft, 

en er één verliest, 
steekt niet een lamp aan, 
en veegt het woonhuis, 
en ZOEKT zorgvuldig, 

TOTDAT ZIJ HEM VINDT?



Lucas 15 (Geschriften)

8 Of welke vrouw, 
die tien drachmen heeft, 

en er één verliest, 
steekt niet een lamp aan, 
en veegt het woonhuis, 
en ZOEKT zorgvuldig, 

TOTDAT ZIJ HEM VINDT?
9 En wanneer zij hem vindt, 

roept zij de vriendinnen en buurvrouwen bijeen, 
en zij zegt: 

Verheug je samen met mij, 
want ik vond de drachme, 

die ik verloren had.


