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❑ onderwerp: een woord dat in totaal 17x 
voorkomt in het NT;

❑ zelfstandig en bijvoegelijk;
❑ zeer divers vertaald en daardoor vaag in 

betekenis...



CHRÉSTOTÉS, zelfstandig naamwoord



CHRÉSTOS, bijvoegelijk naamwoord



Paulus aan Filemon (NBG51)

11 (Onesimus) die vroeger 
onbruikbaar voor u was, 

maar nu zeer bruikbaar is, 
zowel voor u als voor mij.

A-CHRÉSTOS = on-bruikbaar



Paulus aan Filemon (NBG51)

11 (Onesimus) die vroeger 
onbruikbaar voor u was, 

maar nu zeer bruikbaar is, 
zowel voor u als voor mij.

EU-CHRÉSTOS = wel/goed-bruikbaar



verklaring in de Studiebijbel



verklaring in de Studiebijbel

bij nader inzien één betekenis:

❑ iets/iemand is bruikbaar en dáárom aangenaam 
en goed;

❑ Nederlands woord dat beide betekenissen in zich 
heeft: geschikt >











Matteüs 11

30 ... want mij juk is chréstos
en mijn last is licht.

= bruikbaar, geschikt, aangenaam
• > gebruiksvriendelijk
• NBG51 en SV: zacht
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Lucas 5

39 En niemand die 
oude [wijn] drinkt, wil jonge, 

want hij zegt: de oude is chréstos.

= bruikbaar (om als wijn te drinken)
vandaar: geschikt, aangenaam 
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Lucas 6

35 ... en jullie zullen zonen 
van de Hoogste zijn 
omdat Hij chréstos is 

voor de ondankbaren en boosaardigen.

geschikt (> gevend wat nodig is):

Matteüs 5:45
... want Hij laat zijn zon opgaan over 
bozen en goeden en laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
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Romeinen 2

4 Of veracht jij de rijkdom 
van zijn chréstotés, 

verdraagzaamheid en geduld...

= geschiktheid:
al wat GOD biedt is rijk aan 'bruikbaarheid' 
- Hij geeft al wat een mens nodig heeft! 
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Romeinen 2

4 ... niet wetend, dat de chréstos
van God jou tot bezinning leidt?

dat GOD zó geschikt is zou een mens 
tot bezinning (metanoia) brengen
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Romeinen 3

12 Allen weken af 
en werden tegelijk onbruikbaar. 

Er is niemand die chréstotés doet, 
zelfs niet één.

= bruikbaarheid betracht
> bruikbaar is voor God

NBG51: "tezamen zijn zij onnut geworden"
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Romeinen 11

22 Let dan op de chréstotés
en strengheid van God...

= de geschiktheid van GOD:
> overvloedig gevend al wat nodig is
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Romeinen 11

22 Let dan op de chréstotés
en strengheid van God...

> AF-SNIJDEN (zoals een chirurg)
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Romeinen 11

22 ... op hen die vallen strengheid, 
maar op jou chréstotés van God...

= geschiktheid
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Romeinen 11

22 ... indien je zou blijven 
bij de chréstotés, 

anders zal ook jij gekapt worden.

= staan op zijn geschiktheid 
in alle omstandigheden
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Romeinen 11

22 ... indien je zou blijven 
bij de chréstotés,

anders zal ook jij gekapt worden.

= een onvermijdelijke chirurgische ingreep 
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1Korinthe 15

33 Misleid jezelf niet; 
kwade samensprekingen
bederven chréstos zeden.
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Gr. HOMILIA  (> homilitiek)
> samenkomsten waar het 
Woord ondermijnd wordt 



1Korinthe 15

33 Misleid jezelf niet; 
kwade samensprekingen
bederven chréstos zeden.
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geschikte zeden (ethos)
positief:
geschikte ethiek gebaseerd het goede Woord 





Galaten 5

22 De vrucht echter van de geest is liefde: 
vreugde, vrede, geduld, 

chréstotés, goedheid, geloof, 
bescheidenheid, zelfbeheersing.

GODS geest maakt de mens 
geschikt = bruikbaar!
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Efeze 2

7 om te betonen in de komende aeonen 
de overtreffende rijkdom 

van zijn genade 
in chréstotés

over ons in Christus Jezus.

GODS genade maakt ons (in de komende 
aeonen) in overtreffende rijkdom bruikbaar!
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Efeze 4

32 Maar wordt naar elkaar chréstos, 
innerlijk welwillend, 

genade bewijzend aan elkaar, 
zoals God in Christus 

genade bewijst aan jullie.

geschikt, bruikbaar
→ gebruik(er)svriendelijk
→ vs. 'iemand met gebruiksaanwijzing'...
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