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Het begin van Gods schepping 
Betekent dit dat Jezus Christus geschapen werd? 

Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/problemv/rev3_14.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
Openbaring 3:14 (HSV) “Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin1 [Gr. 
arche] van Gods schepping”. 

 
De Griekse term die hier wordt gebruikt is arche, wat begin, oorsprong, auteur, eerste oorzaak bete-
kent. Thayer zegt: “waardoor alles begint te ontstaan, de oorsprong, de actieve oorzaak”. Vincent 
zegt dat dit woord “beginner, auteur” betekent. Het is verwant aan een ander Grieks woord in He-
breeën 12:22 namelijk archegos en dat betekent auteur of leider. 
Het is taalkundig mogelijk om te zeggen dat dit vers leert dat Christus het eerste schepsel was dat 
Jehovah schiep (zoals Jehovah’s Getuigen leren), maar deze interpretatie is theologisch onmogelijk 
omdat het in tegenspraak is met Johannes 1:3, wat slechts twee mogelijkheden biedt: ofwel Christus 
was niet geschapen of Hij heeft zichzelf geschapen (deze laatste optie is absurd). Het is ook taal-
kundig mogelijk om de term te begrijpen als: Jezus Christus is het begin van Gods schepping omdat 
de hele schepping door Hem is begonnen. “Door Hem zijn alle dingen geschapen” (Kolossenzen 
1:16)3. Hij is de bron en diepe oorsprong van de hele schepping. Daarom is Hij de beginner van de 
schepping van God omdat Hij het allemaal begon! 
Als ik zou zeggen: “Waar is het begin van de Mississippi-rivier?”, dan zou ik daarmee bedoelen 
“waar is de bron van deze rivier? Waar komt deze rivier vandaan? Waar vindt ze haar oorsprong?” 
De hele schepping van God, zonder uitzondering, is afkomstig van Jezus Christus (Johannes 1:3). 
Hij is de bron van alles. De hele schepping is van Hem gekomen (Kolossenzen 1:16). Hij is het be-
gin van Gods schepping. Hij begon het allemaal. Hij startte het allemaal. De hele schepping van 
God dankt zijn oorsprong aan Jezus Christus. Deze interpretatie doet recht aan de grammatica en de 
betekenis van de term, en vermijdt tegelijkertijd de ernstige fout om van Christus slechts een eindig 
schepsel te maken dat een begin had. 
Jezus Christus maakt geen deel uit van Gods schepping; Hij is de Schepper.  
De interpretatie van Jehovah’s Getuigen, hoewel taalkundig mogelijk, is theologisch onmogelijk 
vanwege het volgende:  
1) Johannes 1:3 leert dat Jezus Christus de ongeschapen autonome Schepper is: alles wat gemaakt 
werd, is door Hem (het Woord) gemaakt en Hij heeft Zichzelf uiteraard niet gemaakt.  
2) De vele passages die leren dat Jezus Christus God is (Romeinen 9:5; Johannes 1:1; Titus 2:13; 1 
Johannes 5:20; etc.). Zie verder http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm . 
3) De passages die leren dat Jezus Christus eeuwig is (Kolossenzen 1:17; Micha 5:24; Johannes 1:1-
2; etc.). De eeuwige God kon geen begin hebben. 

 
1 Kantt. 40 SV: “Dat is, een auteur en oorsprong der schepping van alle dingen, gelijk Joh. 1:3; Col. 1:15”. 
2 Hebreeën 12:2: “Jezus, de Leidsman [Gr. archegos: chief leader, author, captain, prince - Strong 747] en 
Voleinder van het geloof”. 
3 Kolossenzen 1:16: “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 geschapen”. 
4 Micha 5:2: “Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af”. 

http://www.middletownbiblechurch.org/problemv/rev3_14.htm
http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm


 2

 

 

Zie verder: 
o De Eerstgeborene van heel de schepping: http://www.verhoevenmarc.be/eerstgeboren.pdf  

o De Eniggeboren Zoon: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eniggeboren.pdf  
o Rubriek “Drie Goddelijke Personen”: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm 

o Jehovah’s Getuigen en hun valse Bijbel: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm#valsebijbel 
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