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Hebreeën 1 

  

1 Nadat God voorheen vele 

malen en op vele wijzen tot de 

vaderen gesproken had door 

de profeten, heeft Hij in deze 

laatste dagen tot ons gespro-

ken door de Zoon.  

  

God sprak vele malen en op 

vele wijzen, namelijk in dro-

men tot Abraham, Jacob en 

Jozef en in visioenen tot Da-

niël en de profeten.  Maar nu 

– in het laatst der dagen – 

heeft Hij tot ons gesproken 

door de Zoon.    

  

Het sleutelwoord uit deze 

tekst is "gesproken". God 

heeft gesproken; Hij heeft 

Zichzelf geopenbaard en nu – 

in het laatst der dagen – heeft 

Hij Zich geopenbaard – tot 

ons gesproken – door de 

Zoon.   

  

2  Die Hij Erfgenaam gemaakt 

heeft van alles, door Wie Hij 

ook de wereld gemaakt heeft.  

 

De Zoon is Erfgenaam ge-

worden van alles.  

 

De tweede uitspraak betreft 

zijn betrokkenheid bij de 

schepping van de wereld. God 

heeft door de Zoon de wereld 

geschapen.  

  

Als de bijbel begint in Genesis 

1:1 met de woorden: "In de 

beginne …"  was Jezus - voor 

zijn vleeswording door Johan-

nes het Woord genoemd - me-

de scheppend bezig.   

 

We lezen dat in Johannes 1:1/3 

waar staat:  

  

In het begin was het Woord 

en het Woord was bij God 

en het Woord was God. Dit 

was in het begin bij God. 

Alle dingen zijn door het 

Woord gemaakt, en zonder 

dit Woord is geen ding ge-

maakt dat gemaakt is.  

  

Hier staat dus dat het Woord 

bij God was en dat het Woord 

God was.  En er staat ook dat 

alle dingen door het Woord 

gemaakt zijn.   
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Dat lezen we ook in Col. 1:16 

waar staat:  

 

Want door Hem zijn alle 

dingen geschapen die in de 

hemelen en die op de aarde 

zijn, die zichtbaar en die 

onzichtbaar zijn: tronen, 

heerschappijen, overheden 

of machten; alle dingen zijn 

door Hem en voor Hem ge-

schapen.  

 

Hij, Jezus, is dus de Schepper 

van de zichtbare en de on-

zichtbare wereld.   

 

In de onzichtbare wereld: tro-

nen en heerschappijen: hemel-

se vorsten en aartsengelen en 

ook is door Hem de zichtbare 

wereld geschapen.   

  

3 Hij, Die de afstraling van 

Gods heerlijkheid is en de af-

druk van Zijn zelfstandigheid,  

 

Die alle dingen draagt door 

Zijn krachtig woord, heeft, na-

dat Hij de reiniging van onze 

zonden door Zichzelf tot stand 

had gebracht,  

 

Zich gezet aan de rechterhand 

van de Majesteit in de hoogste 

hemelen.  

 

Jezus is de afstraling van de 

heerlijkheid Gods en de afdruk 

van zijn wezen.   

 

Ook in Zijn vernedering kon 

Hij zeggen: "Wie Mij gezien 

heeft, heeft de Vader gezien." 

(Joh. 14:9)    

  

Verder staat nog in vers 3:  

o Hij draagt alle dingen door 

Zijn krachtig woord.  

o Hij heeft de reiniging der 

zonden tot stand gebracht.  

o En Hij heeft zich gezet aan 

de rechterhand van de Ma-

jesteit in de hoogste heme-

len.  

  

Een prachtig en waar woord. 

Er is een Majesteit in de 

hoogste hemelen, namelijk 

God de Vader en daar zit Zijn 

Zoon Jezus naast.  

  

4 Hij is zoveel meer geworden 

dan de engelen als de Naam 

die Hij als erfdeel ontvangen 
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heeft,  voortreffelijker is dan 

die van hen.  

  

Jezus is zoveel meer gewor-

den dan de engelen. 

 

Er staat daarover o.a. in 1 Pe-

trus 3:22  

 

Die aan de rechterhand van 

God is, opgevaren naar de 

hemel, terwijl de engelen, 

machten en krachten Hem 

onderworpen zijn.  

  

Zijn uitnemender Naam dan 

de engelen is de naam: Zoon 

van God.  En Hem is – zoals 

in Filip. 2:9 staat – de Naam 

boven alle naam geschonken 

zoals in Filip. 2:11 staat dat 

alle tong zou belijden: Jezus 

Christus is Heere.  

  

Hier is het woord "Kurios" 

gebruikt.   

 

Dat is het woord dat in het 

Griekse O.T. gebruikt wordt 

om de Naam van de Heere, de 

enige God van Israël weer te 

geven.  Die Naam is de naam 

boven alle namen en die naam 

is Jezus gegeven. Zijn Naam 

is tevens: Zoon van God.  

  

Opmerkelijk is dat wij "ge-

adopteerde" zonen van God 

zijn, zoals in Gal. 3:26/27 

staat:  

 

Want u bent allen kinderen 

(NBG: zonen) van God 

door het geloof in Christus 

Jezus. Want u allen die in 

Christus gedoopt bent, 

hebt zich met Christus be-

kleed. 

 

Dat is iets om over na te den-

ken en te geloven en daarnaar 

te handelen !! 

  

We gaan verder met Hebreeën 

1 vers 5: 

 

5 Want tegen wie van de enge-

len heeft God ooit gezegd: U 

bent Mijn Zoon, heden heb Ik 

U verwekt? En verder: Ik zal 

voor Hem tot een Vader zijn, 

en Hij zal voor Mij tot een 

Zoon zijn?  

  

Immers … wil zeggen: nu 

komt het Schriftbewijs.  In 
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Psalm 2:7 staat hierover ge-

schreven: 

 

Ik wil gewagen van het be-

sluit des Heren: Hij sprak 

tot mij: Mijn zoon zijt gij, 

Ik heb u heden verwekt. 

  

En in 2 Samuël 7:14   

 

Ik zal Hem tot een Vader 

zijn, en Hij zal Mij tot een 

Zoon  zijn.  

 

Nooit heeft de Vader tot een 

engel, een geschapen hemel-

wezen, gezegd: Mijn Zoon zijt 

Gij.  Ik heb U heden verwekt."   

  

6 En wanneer Hij vervolgens 

de Eerstgeborene in de wereld 

brengt, zegt Hij: En laten alle 

engelen van God Hem aanbid-

den.  

  

Hier wordt Jezus "de Eerstge-

borene" genoemd.  Voor zijn 

kruisdood wordt Hij de "Enig-

geboren Zoon" genoemd maar 

na Zijn opstanding "de Eerst-

geborene" en dat wil zeggen 

dat er nog meer zonen uit God 

geboren zijn zoals in Romei-

nen 8:29 staat:  

  

Want hen die Hij van tevo-

ren gekend heeft, heeft Hij 

er ook van tevoren toe be-

stemd om aan het beeld van 

Zijn Zoon gelijkvormig te 

zijn, opdat Hij de Eerstge-

borene zou zijn onder vele 

broeders. 

   

In Hb. 12:23 wordt gesproken 

over ".. een feestelijke en 

plechtige vergadering van 

eerstgeborenen, die ingeschre-

ven zijn in de hemelen."   

  

Hb. 1:6b  En laten alle engelen 

van God Hem aanbidden.    

  

Wij weten dat bij Jezus' ge-

boorte er een hemelse leger-

macht was die God als Vader 

en de Zoon huldigden.   

  

7a En van de engelen zegt Hij 

weliswaar: Die Zijn engelen 

maakt tot geesten en Zijn die-

naren tot een vuurvlam,  
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De schrijver van de Hebreeën 

haalt hier Psalm 104:4 aan 

waar staat:  

 

Hij maakt Zijn engelen tot 

hulpvaardige geesten, Zijn 

dienaren tot vlammend vuur.  

 

8 Maar tegen de Zoon zegt 

Hij: Uw troon, o God, bestaat 

in alle eeuwigheid. De scepter 

van Uw koninkrijk is een scep-

ter van het recht.  

 

In dit vers wordt de Zoon als 

God aangesproken.   

  

9 U hebt gerechtigheid lief en 

haat ongerechtigheid. Daarom 

heeft Uw God U gezalfd, o 

God, met vreugdeolie, boven 

Uw metgezellen.  

  

Hier zien wij ook het wezen 

van de Zoon: Hij heeft gerech-

tigheid lief en haat ongerech-

tigheid.  

 

Het gevolg is (ook voor wie 

Hem volgen, zijn discipelen): 

zalving met vreugdeolie.   

  

En dan wordt in vers 10 weer 

gesproken over de Zoon:    

  

10 En: In het begin hebt U, 

Heere, de aarde gegrondvest, 

en de hemelen zijn de werken 

van Uw handen.  

  

11 Die zullen vergaan, maar U 

blijft altijd. En ze zullen alle 

verslijten als een gewaad. 

 

12 En als een mantel zult U ze 

oprollen en ze zullen verwis-

seld worden; maar U bent De-

zelfde en Uw jaren zullen niet 

ophouden.  

  

Wat in Psalm 102:26-28 van 

God wordt gezegd, wordt hier 

toegepast op de Zoon. Hij is de 

Schepper van hemel en aarde.  

 

Hij (de Zoon) heeft in den be-

ginne de aarde gegrondvest en 

de hemelen zijn het werk van 

Zijn handen!   

  

13 En tegen wie van de enge-

len heeft Hij ooit gezegd: Zit 

aan Mijn rechterhand, totdat 

Ik Uw vijanden neergelegd heb 
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als een voetbank voor Uw voe-

ten?  

  

Dit vers staat in Psalm 110:1 

en verzen uit deze Psalm wor-

den zelfs in acht hoofdstukken 

van de Hebreeën brief aange-

haald.   

  

Jezus is dus geen engel maar 

de eeuwige Zoon van God, 

zonder begin van dagen en 

einde des levens. (Hb. 7:3).  

  

14 Zijn zij niet allen die-

nende geesten, die uitgezon-

den worden ten dienste van 

hen die de zaligheid zullen 

beërven?  

  

De Joden in het O.T. hadden 

een groot geloof in de be-

scherming door engelen.  

 

En zij, die het heil beërven, 

mogen ook deze bescherming 

ervaren.   

 

Engelen zijn allen dienende 

geesten.   

  

o Een engel bevrijdde Petrus 

uit de gevangenis (Hand. 

5:19). 

 

o Een engel sprak tot Philip-

pus (Hand. 10:3) 

 

o En een engel sprak tot Pau-

lus  (Hand. 27:23).  

 

o Kinderen hebben bewaar 

engelen (Mt. 18:10). 

 

o En er is blijdschap bij de 

engelen Gods over één 

zondaar, die zich bekeert 

(Luc. 15:10).  

  

 

 



                             

 

 

  

 

  


