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n.a.v. een Griekse woordfamilie: 'hosios'

▪ komt 13x voor in het NT

▪ 'hosios' wordt in de gangbare vertalingen (SV; 
NBG51) meestal vertaald met 'heilig';

▪ maar... 'heilig' is tevens het vertaalwoord voor een 
heel ander Grieks woord: 'hagios'...
• dat is verwarrend en vertroebelt de betekenis

voetnoot Telos-vertaling (Hand.13:34):
Heilig (hosios): dit is niet het gewone woord 
voor 'heilig' (hagios), maar maar heeft (op de 
mens toegepast) de zin van 'rein, vroom' en 
(op God toegepast) 'barmhartig, genadig'.



n.a.v. een Griekse woordfamilie: 'hosios'

▪ komt 13x voor in het NT

▪ 'hosios' wordt in de gangbare vertalingen (SV; 
NBG51) meestal vertaald met 'heilig';

▪ maar... 'heilig' is tevens het vertaalwoord voor een 
heel ander Grieks woord: 'hagios'...
• dat is verwarrend en vertroebelt de betekenis

▪ in de Concordant Version wordt het consequent
weergegeven met 'benign'
• = 'rechtschapen' of 'integer' >



etymologisch woordenboek over 
INTEGER EN INTEGRITEIT

integer bn. ‘onkreukbaar, rechtschapen’
(...) Terugvorming bij ouder integriteit 
‘rechtschapenheid’ (zie hieronder), naar de vorm 
van Latijn integer ‘gaaf, geheel’ (...)

integriteit zn. ‘rechtschapenheid; onschendbaarheid’. 
(...) Via Frans intégrité ‘rechtschapenheid’ (...) 
ontleend aan Latijn integritās ‘zuiverheid, 
rechtschapenheid’...
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Lucas 1

74 ...om Hem onbevreesd te dienen,
75 in integriteit en rechtvaardigheid
voor zijn aangezicht, al onze dagen.

2 eigenschappen die vaak samen worden genoemd:
▪ integriteit - hoe iemand is

• één geheel, uit één stuk 
▪ rechtvaardigheid - hoe iemand doet

• woord/ belofte nakomen





Handelingen 2

27 omdat U mijn ziel 
niet in de steek zal laten in het dodenrijk, 

noch uw integere
zal geven ontbinding waar te nemen.

Petrus haal profetie van David aan uit Psalm 16
▪ evenals Paulus in Hand.13:35
▪ de integere is DAVID (=geliefde) en integere
▪ vervuld in de opstanding op de derde dag 





Hebreeën 7

26 Want zulk een hogepriester past ons, 
integer, zonder kwaad, onbezoedeld, 

gescheiden van de zondaren 
en hoger dan die van de hemelen.

= een geheiligd volk Israël



Hebreeën 7

26 Want zulk een hogepriester past ons, 
integer, zonder kwaad, onbezoedeld, 

gescheiden van de zondaren 
en hoger dan die van de hemelen.

die niet eerst voor zichzelf hoeft te 
offeren, maar volmaakt (:27,28)





1Thessalonika 2

10 Jullie zijn getuigen en God, 
hoe op een integere en rechtvaardige

en onberispelijke wijze 
wij voor jullie, die geloven, 

waren geworden.

weer dit duo!
▪ Paulus' boodschap was integer 

(betrouwbaar) maar ook zijn wijze 
van doen (zonder bijoogmerken)





Titus 1

7 Want de opziener moet niet aan te klagen zijn 
(...)

8 maar gastvrij, houdend van het goede, 
met gezond verstand, 
rechtvaardig, integer, 

zelfbeheersing hebbend.

weer die combi!





1Timotheüs 2

8 Ik bedoel dan, 
dat de mannen bidden in elke plaats, 

opheffende integere handen, 
zonder boosheid en redenering.

niet:
▪ bidden in elke plaats
▪ of: biddende in elke plaats, handen opheffende
maar:
▪ biddende in elke plaats, 

opheffende integere handen



1Timotheüs 2

8 Ik bedoel dan, 
dat de mannen bidden in elke plaats, 

opheffende integere handen, 
zonder boosheid en redenering.

= zonder boosheid (agressie) en
redenering (NBG: twist > eindeloze discussies)





Efeze 4

24 en de nieuwe mens aantrekt, 
die overeenkomstig God wordt geschapen,

in rechtvaardigheid 
en integriteit van de waarheid.

wederom: rechtvaardigheid en integriteit
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24 en de nieuwe mens aantrekt, 
die overeenkomstig God wordt geschapen,

in rechtvaardigheid 
en integriteit van de waarheid.

waarheid = integer > spreekt zichzelf niet tegen
▪ 1 waarheid & vele leugens

• aanvaardiging van waarheid maakt één
• leugens creëren verdeeldheid





2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn: 
liefhebbers van zichzelf, 

liefhebbers van geld, 
arrogant, hoogmoedig, lasteraars, 

voor ouders ongezeggelijk, 
ondankbaar, niet-integer, 

in de laatste dagen van de christenheid 
(gevaarlijk; 4:1) - onze tijd!





Openbaring 16

5 En ik hoorde 
de boodschapper van de wateren zeggen: 

rechtvaardig bent U die is en die was, 
de Integere, 

dat U deze dingen oordeelt,

Degene die oordeelt is de 
Rechtvaardige en Integere:
▪ God is één! 


