
7 Christus de Middelaar 

‘De Eerstgeborene van heel de schepping’ en het ‘Begin van de schepping van 

God’. Tasten deze Namen de Godheid van Christus aan? Zolang we in de gaten 

hebben dat Christus Middelaar is, dan hebben we geen moeite met de 

gedachte dat Hij niet alleen God is, maar ook schepsel, creatuur. Ten einde 

Middelaar te kunnen zijn tussen God en de mensen is Hij Mens geworden. 

Ten einde Middelaar te zijn tussen God en de schepping is Hij Schepsel 

geworden. Maar daarin blijft Hij God. Hetgeen we verklaren uit teksten als: 

 

‘En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door1 Hem.’ 

(Kol. 1:17). 

 

‘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 gemaakt dat gemaakt is. In 

het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.’ (Joh. 

1:1-4). 

 

‘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 

gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door 

Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods 

heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen 

draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze 

zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechter 

hand van de Majesteit in de hoogste hemelen.’ (Heb. 1:1-3). 

 

Dit zijn allemaal teksten die te maken hebben met ons onderwerp. 

 

De heerlijkheid en het begrip van de diepe geestelijke waarheden van dit 

alles worden ons pas eigen door gebed om verlichting door Gods Geest, 

veelvuldige overdenking, vergelijking van Schrift met Schrift en een 

nauwkeurig onderzoek. Het is welhaast onmogelijk om deze dingen in 

woorden te vangen en uit te drukken. 
                                                             
1 Beter: ‘in’. 



  

 

 


