Bijlage 1
Opmerkingen bij en concordantie van het Griekse woordje epignosis.
Het woordje epignosis is samengesteld uit twee woordjes epi en gnosis. Epi
betekent ‘op’ of ‘boven’ en gnosis is ‘kennis’. Epignosis is dus letterlijk
‘bovenkennis’. Misschien moeten we hier denken aan een diepere en hogere
kennis dan gnosis.
Hieronder volgen eerst alle tekstplaatsen met het woordje epignosis.

1

Romeinen 1:28

en omdat het hun niet goeddacht God te erkennen1,
heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken,
om dingen te doen die niet passen

Romeinen 3:20

Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem
gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers
kennis van zonde.

Romeinen 10:2

want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben,
maar niet met het juiste inzicht

Efeze 1:17

opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader
van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van
openbaring geeft in het kennen van Hem

Efeze 4:13

totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en
van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen
man, tot de maat van de grootte van de volheid van
Christus

Filippenzen 1:9

en dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger
wordt in kennis en alle fijngevoeligheid

SV: ‘in erkentenis te houden’, dat is Zijn kennis te bewaren.
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Kolossenzen 1:9

daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij
het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat
u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in
alle wijsheid en geestelijk inzicht

Kolossenzen 1:10

zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem
in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en
groeit in de kennis van God

Kolossenzen 2:2

opdat hun harten bemoedigd mogen worden,
samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom
van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen,
om het geheimenis te leren kennen2 van God, en van
de Vader en van Christus

Kolossenzen 3:10

en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd
wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van Hem
Die hem geschapen heeft

1 Timotheüs 2:4

Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van
de waarheid komen

2 Timotheüs 2:25

Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die
zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering,
zodat zij tot erkenning van de waarheid komen

2 Timotheüs 3:7

die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid
kunnen komen

Titus 1:1

Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van
Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de
uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid,
die in overeenstemming met de godsvrucht is

SV: ‘tot kennis der verborgenheid’.

Filemon 1:6

moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig
openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met
betrekking tot Christus

Hebreeën 10:26

want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de
kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er
geen slachtoffer voor de zonden meer over

2 Petrus 1:2

moge genade en vrede voor u vermeerderd worden
door de kennis van God en van Jezus, onze Heere
immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles
geschonken wat tot het leven en de godsvrucht
behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen
heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd

2 Petrus 1:3

2 Petrus 1:8

want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen,
zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de
kennis van onze Heere Jezus Christus betreft

2 Petrus 2:20

want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht
zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus
Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en
daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het
laatste erger geworden dan het eerste

