De Eerstgeborene van heel de schepping
Betekent dit dat Jezus Christus werd geschapen?
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/problemv/col1_15.htm
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V.

Kolossenzen 1:15-17 “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene1 van heel de
schepping2 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. 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan
tezamen door Hem”.
De Griekse term voor “eerstgeborene” is prototokos.
“Eerstgeborene van heel de schepping” betekent niet dat Christus “eerst geboren” was in de zin dat
hij het eerste geschapen wezen was. Het verwijst eerder naar Christus’ positie van suprematie over
de hele schepping vanwege het feit dat Hij de Schepper van alle dingen is (zie vers 16).
Let op het woord “Want” aan het begin van vers 16. Dit woord introduceert een reden of verklaring
voor wat Paulus zojuist in vers 15 had gezegd. Waarom is Christus de eerstgeborene van alle dingen? Het is omdat Hij alle dingen heeft geschapen (vers 16).
Het woord “eerstgeborene” in Kolossenzen 1:15 verwijst naar positionele prioriteit en niet naar
tijdelijke prioriteit. Zie Exodus 4:223 waar Israël Gods “eerstgeborene” wordt genoemd. Israël was
niet de eerste natie die God tot stand bracht, maar positioneel als Gods uitverkoren en bevoorrechte
natie was Israël het voornaamst. In Psalm 89:284 wordt koning David als eerstgeborene gegepositioneerd, maar David was eigenlijk de laatstgeboren zoon van Isaï! De term werd duidelijk niet
gebruikt om een chronologische volgorde aan te duiden. Zo wordt de term in Kolossenzen 1:15 gebruikt om Christus’ prioriteit aan en voorrang op de schepping tot uitdrukking te brengen. Hij overtreft elk geschapen ding omdat Hij de Schepper is!
Er is een Grieks woord dat eerst geschapen betekent (protoktistos) maar Paulus gebruikte dit
woord voor Christus niet.
De vertalers van de ‘Bijbel’ van Jehovah’s Getuigen (Nieuwe-Wereldvertaling, NWV) hebben in
Kolossenzen 1:16-17 de uitdrukkingen “bemiddeling van” en “tussenkomst” toegevoegd, ook al
staat dat niet in de Griekse tekst. Ook wordt het woord “[andere]” vier keer toegevoegd zonder dat
het begrip van de grondtekst dit toelaat. Zie hoe zij hun eigen leer in de Schrift verweven:
“Want door bemiddeling van hem werden alle [andere] dingen in de hemelen en op de
aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare dingen, of het nu tronen of heerschappijen of regeringen of autoriteiten zijn. Alle [andere] dingen zijn door tussenkomst en voor
hem geschapen. 17 Ook is hij vóór alle [andere] dingen en door bemiddeling van hem
werden alle [andere] dingen tot bestaan geroepen” (Kolossenzen 1:16-17, NWV)5

Hun leer is dat Jehovah Christus heeft geschapen en dat Christus vervolgens alle andere dingen
heeft geschapen! Dit is echter in tegenspraak met Johannes 1:3, waarin staat dat alles wat gemaakt
is, door Christus is gemaakt.
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Gr. protokos: eerstgeborene: letterlijk of figuurlijk. Strong 4416.
De HSV vertaalt terecht met “Eerstgeborene van heel de schepping [Gr. ktisis: schepping, schepsel – Strong
2937]” inplaats van “Eerstgeborene aller kreaturen” (SV).
3
Exodus 4:22 “Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël”.
4
Psalm 89:28 “Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de
aarde”.
5
Zie verder http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Kolossenzen_1.pdf
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Maar zij hebben ook Johannes 1 misvormd naar hun eigen verderfelijke leer:
“In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god. 2.
Deze was in [het] begin bij God. 3. Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en
afgescheiden van hem is zelfs niet één ding ontstaan. Wat is ontstaan 4 door bemiddeling
van hem was leven, en het leven was het licht der mensen” (Johannes 1:1-4, NWV).

Met de toevoeging van de woorden “andere”, “bemiddeling van”, “een god” en “tussenkomst” hebben Jehovah’s Getuigen vermeden dat Christus de ongeschapen Schepper is. In plaats daarvan leert
Johannes 1:1-4 duidelijk dat Christus Zelf de ongeschapen Schepper is!6
Kolossenzen 1:17 leert dat Christus vóór alle dingen bestaat. Als Jehovah Christus heeft geschapen, zoals Jehovah’s Getuigen leren, dan zouden we kunnen zeggen dat Jehovah vóór alle dingen
bestaat. (Jehovah bestond al voordat Christus werd geschapen, volgens de leer van Jehovah’s Getuigen). Maar het zou dan niet waar zijn dat Christus vóór alle dingen bestaat. Dit is waarom de
Jehovah’s Getuigen het woord “andere” moeten invoegen, zoals hierboven werd getoond in het
citaat uit de NWV. (Christus is vóór alle [andere] dingen). Verwijder het woord “andere” (dat niet
in de Griekse tekst voorkomt of wordt gesuggereerd maar moet worden verwijderd) en het vers is in
tegenspraak met de leer van Jehovah’s Getuigen. Degenen die geloven dat Jezus Christus de eeuwige Schepper-God is, hebben geen moeite met deze verzen precies zoals ze zijn in de Griekse tekst.
Het woord “andere” hoort niet te worden ingevoegd.
God waarschuwt degenen die ten onrechte aan Zijn Woord toevoegen (Openbaring 22:18).

Lees ook:
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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Zie verder http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Johannes_1-1.pdf en
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NWV.pdf
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