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Hebreeën 1 
 

TOT HEBREEËN 
 

In dit commentaar op dit bijbellboek wordt geprobeerd om de uitleg te 
baseren op een vertaling waarin het concordantieprincipe methodisch 
toegepast is.Deze vertaling ('vernederlandsing') is elders op deze website 
te vinden. Het concordantie principe houdt in, (1)dat bij de vertaling van 
het Hebreeuwse (Aramese) Oude Testament (TaNaKh) een bepaald 
Hebreeuws (stam-)woord overal waar het voorkomt met eenzelfde 
Nederlands woord wordt vertaald,(2)  dat bij de vertaling van het Nieuwe 
Testament (Goednieuwsbooschap - GNB) voor elk Grieks woord waarvan 
het gebruik duidelijk bepaald wordt door het Hebreeuwse woord waarvan 
het in de LXX de vertaling is, door het Nederlandse woord wordt 
weergegeven dat gekozen werd voor de vertaling van het Hebreeuwse 
woord; en (3) dat bij de vertaling van een Grieks woord dat niet als een 
vertaling van het Hebreeuwse woord kan worden beschouwd (herkend) een 
zelfde (maar ander) Nederlands woord wordt gekozen in elke tekst van het 
NT waarin het voorkomt.De lezers zullen deze werkwijze voortdurend 
aantreffen 
 
Zo vertaald en uitgelegd wordt in deze tekst herkenbaar een stroming van 
wat wel de "Theologie van het Jodenchristendom" genoemd wordt (Zie: 
Jean Daniélou: "La theologie du Judeochristianisme" )Deze heel vroege 
vorm van christelijke gemeentevorming ontstond als 'aanhangsel' aan de 
Joodse synagoge in steden in het Romeinse Rijk, waarin  grote synagogale 
gemeenschappen leefden. In deze 'messias(Jezus)-gelovende' kringen rond 
een synagoge bevonden zich vaak ook proselyten, niet Joden die tot het 
Jodendom overgegaan waren, en godvrezenden, die wel de Joodse 
levenswijze volgen, maar geen Joden werden/Tezamen worden zij in de 
aanhef van dit bijbelboek Hebreeën genoemd.  
  

/ HEBREEËN 
Deze naam komt in de Goednieuwsboodschap (het Nieuwe Testament, voortaan aan 
geduid met GNB) drie keer voor als aanduiding van een bepaalde groep Judeeërs. 
In Hand.6:1: van de Aramees sprekende Judeeërs in de eerste gemeente van 
Jeruzalem. De Grieks sprekenden voelden zich door hen achter gesteld. 
In II Cor.11:22 heeft Paulus waarschijnlijk te maken met dezelfde problematiek: 
Aramees sprekende Judeeërs die zich verheven voelen boven de Grieks sprekende  
Judeeërs en niet-Judeeërs.   
In Phil.3:5 relativeert Paulus uitdrukkelijk de betekenis van zijn afkomst en 
geschiedenis als lid van de stam Benjamin en als Hebreeër uit de Hebreeën en als 
Farizeeër. 
 
Kunnen we hieruit al opmaken wie deze brief geschreven heeft? De traditie zegt: 
Paulus, maar plaatste deze tekst toch niet in het eerdere rijtje van zijn brieven. De 
thematiek verschilt nogal. Maar kan dat er mee te maken hebben, dat Paulus nu 
juist aan deze Aramees sprekenden en in Jezus gelovende volksgenoten wilde 
schrijven?  Alle brieven van Paulus zijn gericht aan een concrete gemeente in een 
stad of streek of aan een persoon. De brief aan de Hebreeën is een algemene 
zendbrief, zoals die van Jacobus en Johannes, maar dan wel aan die Hebreeuws 
c.q. Aramees sprekenden overal in het Romeinse Imperium, die Jezus voor de 
Messias van Israël houden. Christelijke Joden (Judeeërs) zo gezegd, die wel zoals 
zoveel Joden volledig mee deden in een Grieks sprekende samenleving, maar toch 
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met het Hebreeuws (c.q. Aramees) als synagoge-taal vertrouwd waren. De brief is 
daarom in het Grieks geschreven en veronderstelt niettemin deze Hebreeuwse basis 
van hun geloof. De brief moet geschreven zijn in de beginperiode als de ecclesia 
nog bestond uit ongeveer evenveel Joden als niet Joden. Onder deze Joden waren 
er veel die geen Hebreeuws c.q. Aramees meer spraken of verstonden, maar er 
waren er ook die dat wel konden en aan deze Hebreeën is deze brief waarschijnlijk 
geschreven1.    
 

Het woord Hebreeuws staat als bijv.naamwoord bij   /dialektos in 
Hand.21:40; 22:9; 26:14, als aanduiding van de Aramese taal. 
In Joh.5:2, 19:13 en 17 staat het zelfstandig naamwoord  Hebreeuws als 
aanduiding van de taal, evenals in Op.9:11 en 16:16. 
 

I.1: polumeroos kai polutroopoos: Veelzijdig en 
veelsoortig. 
Zo begint deze brief: twee woorden die verder in de Goednieuwsboodschap (GNB) 
niet voorkomen, maar wel in het koinè-Grieks en het klassieke Grieks aanwijsbaar 
zijn en telkens tezamen staan. 
Enigszins opmerkelijk in een brief geschreven aan Judeeërs, die  Aramees spraken. 
Dan zou een brief in het Aramees voor de hand liggen, die dan later in het Grieks is 
vertaald, maar in zo'n vertaling verwacht je niet een typisch Griekse woordcombinatie 
zoals deze - en ook nog direct aan het begin!  Waarschijnlijker is - zoals al gezegd - 
dat de lezers goed thuis waren in het Grieks, zonder het Hebreeuws kwijt te zijn 
geraakt.  Ook zal in de rest van de brief blijken hoe sterk de Hebreeuwse TaNaKh (= 
het Oude Testament) doorklinkt - of is het de Griekse Septuaginta (LXX) die 
doorklinkt ?  
 
 /  palai ho theos: oudtijds de god. 
Het Griekse woord 'palai'  komt in de LXX slechts vier keer voor en dan alleen In 
Jes. 37 en 48 als vertaling van het Hebreeuwse MeNgàZ = van dan af > toentertijd. 
Het gaat om een periode die reeds lang verleden tijd is, het tijdvak waarin de god 
'gepraat heeft met de omvamenden' (vaderen); historisch verifieerbaar is dat het 
tijdvak tussen 500 (700?) en 300 v, Chr. waarin de teksten van TaNaKh verschenen, 
die ook vertellen over wat daarvoor geschied is in en met Israël. Dit wil dan zeggen: 
volgens onze moderne reconstructie. Of de schrijver van de brief aan de Hebreeën 
zelf dit soort chronologie paraat had is maar de vraag. Wel is de fascinatie voor wat 
wij historiciteit c.q. chronologie noemen, die al eerder was ontstaan, juist in zijn tijd in 
de Hellenistische cultuur algemeen geworden. Het gebruik van het Griekse woord 
palai sluit dus aan bij wat er in deze Grieks-Romeinse cultuur leefde - dat is dan de 
aanhef van een brief aan een groep Aramees sprekende Joden! Dan waren het 
waarschijnlijk sterk gehelleniseerde Joden. De adressering van deze zendbrief blijft 
behoorlijk onduidelijk. 
Dan volgt:  
ho theos: opmerkelijk is hier het lidwoord. Het doet denken aan TaNaKh waar 
frequent Ha-AæLoHieJM staat naast AæLoHieJM. Daar verwijst dat lidwoord naar 
                                         
1 Het gaat hier dus niet om een concrete groep 'Hebreeërs' ergens in een stad of streek, maar om 
een algemene zendbrief aan Joden (Judeeërs) overal in de Grieks-Romeinse wereld, die in deze 
Joods-Christelijke traditie deel uitmaken van de ecclesia kuriakè. Zulke 'Hebreeërs' zijn er tot op de 
dag vandaag. Naast hen zijn er ook gemeenschappen van niet Joden ontstaan, die 'hebreeuws' willen 
proberen te leven, de taal leren, sabbath houden, de herfstfeesten vieren en enkele spijswetten 
nakomen, maar zich NIET laten besnijden. De hier geboden uitleg is zeker voor hen bestemd. 
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"de God van Israël" nl. JHWH. Voor Hebreeuws c.q. Aramees sprekenden een 
vanzelfsprekendheid, maar voor de Grieken  zeker niet. In de LXX staat  theos 
zonder lidwoord  waar in het Hebeeuws AæDoNáJ of JHWH staat. JHWH wordt ook 
vaak met kurios weergegeven. Ho theos vervangt meestal  het Hebr. Há-AæLoHieJM 
= de god, dat wil dus hier zeggen: de god van Israël.  
 
lalèsas tois paterasin:  
gepraat hebbend: In de LXX is het Griekse 'lalein' vrijwel de vaste vertaling van het 
Hebreeuwse werkwoord DieBBéR. Dat vertalen we in TaNaKh met 'inbrengen'. 
Omdat we het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord DáBàR daarom met 
'inbreng' vertalen en we het Griekse legoo vooral met 'zeggen' (moeten)vertalen, 
hebben we voor lalein 'praten' gekozen of 'bepraten'. 'Zeggen', 'spreken', 'praten' , 
'beweren': het zijn synoniemen, maar dat wil niet zeggen dat ze onderling 
verwisselbaar zijn; dat geldt ook voor Hebreeuwse synoniemen.     
voor de 'omvamenden'. Zo geven we het Hebr. AàBh weer in deze Vertaalbijbel, 
maar ook het Griekse 'pater'. Alle woordenboeken beklemtonen, dat in de woorden 
AáBh en patèr het biologische afstammingsbeginsel niet centraal staat: het duidt een 
activiteit aan, een 'werk' en wel het werk van het zorgen voor het kind en die zorg 
begint met het brengen van zijn kiemcel (vrucht / nazaat) in de moederschoot (want 
van een vrouwelijke eicel wist men niets) en bij de daarop volgende zwangerschap 
van de moeder - en ook zij 'werkt' d.w.z. 'moedert'- maar hij zorgt ook voor  e e n  
kind, want uit de man komt de kiem; voor het ont-kiemen zorgt de moeder. Het 
meervoud vertelt dat wij er allemaal dankzij dit 'vaderen' zijn. In de Grieks Romeinse 
wereld was het lang niet altijd zeker wie de directe vader was; wie de moeder was, 
was duidelijk genoeg. "Mater certa pater incertus est" zegt een Latijns gezegde. Dat 
gold bepaald niet in diezelfde mate voor de Joodse gemeenschap. Ook daar was de 
vader niet altijd bekend, maar dat werd als ongewenst beschouwd. Het gaat hier niet 
om de 'afwezige' of 'onzekere' en dus onbekende vaders uit de Grieks Romeinse 
wereld, maar om de vaders de AóBhóWT van de Joodse gemeenschap - en die zijn 
bekend met naam en toenaam. Hoe belangrijk dat werd geacht in de Joodse cultuur, 
blijkt uit de rijen van namen van vaders in grote delen van TaNaKh en ook in de zorg 
voor de namen op de begraafplaatsen - tot op de huidige dag. Deze band met de 
omvamenden is geen afstammingsverwantschap, die via bloed-gelijkheid vast te 
stellen zou zijn, maar alleen via het 'vaderen' d.w.z. de omvattende zorgende man, 
die gericht is op zijn 'kiem' = 'nazaat'. Hoe sterk die nadruk ook doorklinkt in de 
Joodse teksten van toen en nu, toch geldt: wie een Joodse moeder heeft, is Jood. 
Om de vermenging met de moderne biologische zekerheden ( tot het moderne DNA-
bewijs toe) tegen te gaan en liefst te voorkomen, mijden we het woord 'vader' en 
vervangen het door een woord dat zijn 'core-busines' aanduidt: 'omvamen' waarin 
ont-, op-, en omvangen in een omarmende beweging samen komen. Het is in deze 
betekenis, dat dit woord AáBh en patèr in de Joodse traditie en door Jezus als 
aanspreektitel voor die-JHWH-van-Israël in gebruik is gekomen. We komen hier 
straks nog op terug bij de toelichting op het Griekse woord huios = zoon. Dit eerste 
vers eindigt met 
 en tois prophetois: in de profeten. JHWH praatte oudtijds in 
deze NeBieJieM. Doordat zijn lucht, zijn beluchting hun in het hart kwam, konden zij 
hoorbaar maken wat ene JHWH zei. Wat wij grappig zoiets als 'buikspreken' 
noemen, behoorde voor de Joodse mensen van toen tot de hun vertrouwde eigen 
werkelijkheid: want allen leven wij en acteren wij door de beluchting, die wij adem 
HALEND binnenkrijgen.  
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Voordat we verder gaan, zij er hier op gewezen, dat uit deze woorden het grote 
gezag blijkt van wat deze briefschrijver zelf kent als de Hebreeuwse teksten van 
TaNaKh. Hij gaat er vanuit dat zijn lezers, die hij met Hebreeërs aanspreekt, ook aan 
deze geschriften dat gezag toekennen. Wat hij in het vervolg schrijft, zal dus 
naadloos aansluiten bij TaNaKh. Hij citeert die teksten dan ook vaak. Maar gebruikt 
daarvoor doorgaans de vertaling van de LXX! Als hij de Christus predikt, legt hij die 
teksten uit - hij brengt dus geen Christusdogma die teksten binnen. Hoe nauwgezet 
hij uitlegt, zullen we nog zien. Wat hij hier schrijft is niet wat anders dan wat via de 
omvamenden en de profeten van toen is doorgegeven. De messiaanse  boodschap 
weerspreekt TaNaKh nergens, maar versterkt die in sommige opzichten wel. Ook de 
harde profetische oordelen, zoals we in TaNaKh overal tegenkomen, gelden hem en 
zijn adressanten. Hij plaatst zich niet buiten de Joodse synagogale gemeenschap. 
Als hij daarnaar verwijst in zijn brief, sluit hij zichzelf en zijn hoorders / lezers in: de 
profeten lezen is:  hun waarschuwingen ter harte nemen en ze niet als verwijten 
tegen de Joodse synagoge opvatten, laat staan van de daken roepen. De schrijver 
zelf is een Jood en zijn adressanten ook; ze behoren zelf tot het Joodse volk  via de 
synagoge waar zij toe behoren.   
   
I.2. ep' eschatou toon hèmeroon toutoon. In het 
Grieks betekent echatos 'laatste', maar het is in de Goednieuwsboodschap en de 
LXX de vertaling van het Hebr. AæChàR en dat betekent 'laat' en functioneert in het 
Hebreeuws als onze vergrotende trap zoals alle bijvoeglijke naamwoorden: goed, 
kwaad, groot, klein. enz. Het Hebreeuws kent ook geen overtreffende trap. Om deze 
noties recht te doen, vertalen we dit Griekse woord in de Goednieuwsboodschap met 
'latere'. Want het gaat hier over wat na DIE dagen gebeurt en het gaat niet over een 
absoluut einde van de dagen. 
 
elalèsen hèmin en huiooi: praatte hij met ons in (een) 
stichtzoon. Het Griekse 'lalein'  functioneert in de LXX als weergave van het 
Hebreeuwse DieBBéR, dat meestal met 'spreken' wordt vertaald, maar dat koppelen 
we aan het Griekse 'eipon' dat in de LXX dezelfde functie heeft. Om het onderscheid 
ook in het Nederlands te laten horen, kiezen we nu voor 'praten' of 'bepraten', dat iets 
van dezelfde intimiteit heeft. Opvallend is dan dat bij het Griekse huios = stichtzoon ( 
de vertaling van het Hebr. BeN) geen lidwoord staat. Dat valt des te meer op, omdat 
in het vorige vers wel DE profeten staat, terwijl daar evengoed alleen 'profeten' had 
kunnen staan. Er staat dus bijna met nadruk niet DE zoon;  dat met deze 'zoon' 
Jezus wordt bedoeld, wordt pas in de bijvoeglijke bijzin duidelijk. Jezus is hier 
allereerst EEN zoon van Israël, die een bijzondere positie krijgt. 'Zoon' duidt hier niet 
op Gods Zoon. In deze tekst gaat het over de mens Jezus, als 'mensenzoon'. De 
latere vrijwel biologisch geformuleerde leer over Jezus als Gods Zoon mag hier niet 
worden ingelezen. Jezus staat hier ook in de rij van de eerder genoemde profeten. 
De God (ho theos) praat net zo 'in hem' als in die profeten.2  
 
hon ethèken klèronomoon pantoon: die hij 
gesteld heeft (tot) lotsdeel-wettiger van allen. In vrijwel alle vertalingen staat hier 
'erfgenaam'.  
                                         
2 Voor zover mij bekend heeft alleen Pieter Oussoren hier  e e n   zoon vertaald - zie De Naardense 
Bijbel. De NBV haalt hier alle interpretatieruimte uit de brontekst weg door 'door zijn Zoon 'te 
vertalen.  
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De notie 'erven' is ontleend aan situaties waarin door iemands overlijden zijn bezit, 
zijn 'erf', zijn erfgoed in andere handen komt, en ontbreekt aan de basisbetekenis van 
de twee woorden waarmee het Griekse woord is samengesteld3 . De betekenis 
'erven' en 'erfgenaam'(zoals hier) heeft pas via de Latijnse vertalingen algemeen 
ingang gevonden. Daardoor is dit begrip ook terecht gekomen in de uitleg en 
vertaling van teksten die met het binnentrekken en wonen van Israël in Kanaän te 
maken hebben. Het is in de vertaling van desbetreffende TaNaKh- teksten de 
weergave van het Hebreeuwse JáRàSh. Ook dat woord heeft woordelijk niets met 
'erven' te maken. De kern betekent 'vangnet'. In de Vertaalbijbel (VB) wordt dit woord 
dan ook met 'wegvangen' vertaald4 . In  de Goednieuwsboodschap (GNB) wordt dit 
Griekse woord als het citaten uit TaNaKh betreft in de VB ook met 'wegvangen' 
vertaald, maar als het om andere teksten gaat met 'lotsdeel wettigen', hier dus met 
'lotsdeelwettiger'. De God heeft hem,  'e e n  stichtzoon' in wie Hij gepraat heeft bij 
het latere van de dagen, gesteld tot lotsdeelwettiger van allen. "Hij erft allen" kan er 
niet staan. Wie is er dan overleden? Deze stichtzoon geeft een boodschap van 
Godswege door aan allen, voor allen: jullie 'lot', d.w.z. jullie 'deel' van het leven, 
d.w.z. ieders concrete geschiedenis met de mooie en de lelijke dingen, met 
liefdesdaden en schenderspraktijken, wettig ik, neem ik voor mijn (mede-) 
verantwoordelijkheid; en zo komt het dichtbij die andere belangrijke zegswijze in de 
brieven: hij rechtvaardigt allen. Het is Gods stem die hier klinkt: Hij neemt 'alles' voor 
zijn rekening. En dat blijven niet alleen woorden; dat Hij er zich concreet mee laat 
belasten (be-lasteren) maakt Hij waar in die ene stichtzoon, 
di hou kai epoièsen tous aioonias: 
door wie ook hij maakte de wereldtijden: hier klinkt Joh.1:2 heel duidelijk! Wat is in 
TaNaKh de  oorsprong van deze overtuiging? Bij Johannes volgt het op de 
beroemde woorden waarmee hij zijn evangelie begint:  
 en archèi èn ho logos: in e e n  vooraangaande geschiedde 
het inbrengwoord 
kai ho logos èn pros ton theon: en het inbrengwoord 
geschiedde bij de god 
kai theos èn ho logos: en God geschiedde (als) het inbreng-
woord 
houtos èn en archèi pros tot theon: deze ge-
schiedde in een vooraangaande bij de god 
panta di autou egeneto: alles door hem geschiedde; hier 
vinden we de uitspraak waar  Hebr.1:2 op teruggaat. 
/ di ou: door hem. 
 
Maar waarop in TaNakh gaat Johannes terug? Dat moet Gen.1:1 zijn. In de Griekse 
LXX begint Genesis aldus: 
en archèi epoièsen ho theos ton 
ouranon kai tèn gèn. We vertalen: 
in  e e n  vooraangaande net als in vs 1, hoewel de gebruikelijke vertaling is 'in HET 
begin'. Dat lidwoord staat niet in het Grieks: in HET vooraangaande kan dus eigenlijk 
niet. In de Hebreeuwse grondtekst staat dit lidwoord evenmin! Al wordt in alle latere 
vertalingen een lidwoord ingevoegd. In het Hebreeuws staat    BeRéAShieJT en niet 

                                         
3 Zie voor een uitvoerige toelichting in EVANGELIEBESCHOUWINGEN bij dit Griekse woord.  
4 Zie voor een uitvoerige toelichting: OP NAAR JHWH DIE VAN ISRAËL een onderzoek van psalm 25, 
uitg. SHAKER PUBLISHING, Maastricht 2007 blz.211 - 229. 
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BáRéAShieJT; letterlijk dus 'in  e e n   begin' . Maar RéAShieJt betekent elders in 
TaNaKh bijna overal 'eersteling' (vooral van de oogst, maar ook van mens of dier). 
Johannes heeft bij het woord archè aan het Hebreeuwse RéAShieJT = 'eersteling' 
gedacht en daarom net als in Gen.1:1 geen lidwoord ingevoegd. Het gaat in deze 
teksten - letterlijk - niet over HET  begin, over het onbekende 'wanneer'. Gaat het 
überhaupt wel over een BEGIN? Ook niet. Wat staat er dan? Wel: zoals TaNaKh 
begint met e e n    eersteling, zo begint Johannes met    e e n   vooraangaande - 
want het Griekse werkwoord betekent 'vooraangaan'. WIE is deze eersteling, deze 
vooraangaande? Een stichtzoon: DEZE stichtzoon, Jezus! En dan nog dit: Het 
Hebreeuwse 'Be' en het Griekse 'en' betekenen even vaak 'in' als 'doormiddel van'. 
Zo komt de schrijver aan deze Hebreeën tot zijn uitspraak aan het einde van vs2. 
In de andere brieven, vooral die van Paulus, komen we een vergelijkbare  zegswijze 
tegen, waarin Jezus wordt genoemd  eerstgeborene 
van al het geschapene, b.v. in  Col.1:14 e.v.. In vs 16 zegt Paulus van de Christus 
dat "hos estin archèi, prootokos ek toon 
nekroon"= die geschiedt (als) vooraangaande, eerstgeborene vandaan van de 
lijfdoden. Het zal duidelijk zijn, dat zulke uitspraken, uitgeschreven door een Joodse 
schrijver en gericht aan deze Hebreeërs, nooit ten doel kunnen hebben gehad om 
afstand te nemen van de Torah in het bijzonder van Genesis 1. Hier is geen 
typologie toegepast laat staan allegorese! Hier is, geheel volgens de rabbijnse 
exegese, de Hebreeuwse tekst uitgelegd; er is niets 'hineininterpetiert' . De schrijver 
vraagt om de 'zakelijke' erkenning, dat de belofte van een messiaanse gestalte in 
geheel de Schrift aanwezig is - geheel volgens de rabbijnse schriftuitleg! Daarover is 
geen verschil van mening met hen. Maar wel daarover dat Jezus deze messiaanse 
belofte zou hebben waar gemaakt.  
 
Hier moet een excurs volgen over een vertaalbeslissing van de Alexandrijnse 
Judeese vertalers van de LXX, n.l. deze:  om het Hebreeuwse woord BeKhóWR met 
het Griekse proototokos = eerstgeborene te vertalen. Die beslissing is in 
de hele vertaaltradittie overgenomen. Maar het Hebreeuwse woord bevat noch de 
notie 'eerst' noch de notie 'geboren worden' ,' gebaard worden'. Woorden in veel 
verwante Semitische oude talen wijzen etymologisch naar de betekenis 'vroeg' of 
'vroegrijp'. Daarvan zou volgens de woordenboeken een Hebreeuws werkwoord 
BáKhàR (denominatief) afgeleid zijn,dat betrekkelijk weinig voorkomt en 'voorste zijn' 
betekent. Zo'n 'denominatieve' afleiding van een werkwoord van een zelfstandig 
naamwoord komt in het Hebreeuws wel voor maar niet vaak. Deze denominatief 
afgeleide werkwoorden kennen vaak geen qalvervoeging en beginnen met de 
intensieve pi'eelvervoeging. Dat is met dit werkwoord ook het geval.  We gaan die 
paar teksten hier na: 
 Ez.47:12: 
"In zijne maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen (SV): VB: ". . . .  
voorstelingen maken". 
Deut.21: 15-175, een sprekende passage: 
SV:       VB: 
15"Wanneer een man twee vrouwen heeft, 
een beminde en een gehate, en de  beweigerde 
beminde en de gehate hem zonen 
                                         
5 In deze passage horen we de echo van de spanning om dit voorsteschap die in de verhalen over 
Ezau en Jakob, over de twaalf zonen van Jakob en zelfs over de positie van Israël temidden van de 
naties verwoord is. 
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zullen gebaard hebben, en de 
eerstgeborene zoon van de gehate zal zijn: de voorste 
16zoo zal het geschieden ten dage dat 
hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, in eigendom zal geven 
dat hij niet zal vermogen de 
eerstgeboorte te geven aan de zoon   om-voorste-te-maken 
der beminde, voor het aangezicht 
van de gehate die de eerstgeborene  de-voorste 
is; 
17maar de eerstgeborene, de zoon der  de-voorste 
gehate, zal hij kennen gevende hem  volkènnen 
dubbele portie van alles wat bij hem 
gevonden zal worden, want hij is  
het beginsel6 zijner kracht,    de-eersteling 
het recht der eerstgeboorte is zijn  de-stelregel-van het-voorsteschap 
 
Opmerkelijk is hier de directe koppeling van dit 'voorste-zijn' met het begrip 
RéAShieJT = 'eersteling'. En zo hoort de Tamoedische uitleg het woord 'voorste' 
opklinken in het woord waarmee Genesis begint BeRéAShieJT = in een eersteling, 
en verbindt de schrijver aan de Hebreeën dit woord heel Joods eerst  met de 
Messias en dan - bijna vanzelfsprekend - met Jezus.  
 
Lev,27:26: 
Maar het eerstgeborene dat den Heere  het voorste 
van een beest  eerstgeboren wordt   voorste is 
dat zal niemand heiligen. 
 
Deze vertaalbeslissing van de LXX roept een ander in de  Griekse GNB  belangrijk 
woord op n.l. monogenès, meestal vertaald met 'eniggeborene'. In de 
LXX komt het nauwelijks voor (3x in de psalmen als vertaling van het Hebreeuwse 
JáChieJD = enige) en in de GNB enkele keren bij Lucas en verder alleen in 
Johannes als aanduiding van Jezus de Messias. 'Eerstgeborene' (prototokos) en 
'eniggeborene' (monogenes)  liggen in een Nederlandse vertaling heel dicht bij 
elkaar. Maar in de LXX en het evangelie verschillen deze twee termen, als ze  
concordant vertaald worden, veel meer: 'eerstgebaarde' en 'afzonderlijk(mono) tot 
geschieden gekomen ('genès', waarin de Griekse stam 'g-n' te zien en te horen is, 
die 'geschieden' betekent). Het zijn zelf vertalingen van het Hebreeuwse BeKóWR = 
voorste en JáChieJD = enige.  
 
Uit deze tekst- en heel veel andere voorbeelden - blijkt hoe veel ruimte de door de 
LXX getroffen vertaalbeslissingen biedt aan interpretatiemogelijkheden, die niet 
alleen de messiasbelofte bevestigen, maar ook de messiaanse levenswijze van 
Jezus van Nazareth. De Hebreeuwse teksten bieden nu juist de interpretatie-
mogelijkheden van de LXX niet, maar wel andere. Daarvan is het Hebreeuwse begrip 
RéAShieJT een sprekend voorbeeld. 
 
Wat hij maakte, zijn: 

                                         
6 Latijn: principium; het woord waarmee in de Vulgata Gen.1.1 begint: 'in principio' = (ook) in 
beginsel. 
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 tous aioonas: In de SV vertaald met 'de wereld'. Er staat in het Grieks 
echter een meervoud. Het enkelvoud is in de LXX en de GNB de vaste vertaling van 
het Hebreeuwse NgóWLáM. De Latijnse Vulgata heeft saeculum. In andere 
Nederlandse vertalingen staat vrijwel overal 'eeuwigheid'. Logisch heeft dat begrip 
geen meervoud: er is maar één eeuwigheid tenminste in de betekenis van  het 
tegenovergestelde van de tijd en de tijdelijkheid. Het is wel zeker dat het begrip 
'eewigheid' geen goede weergave is van het Hebreeuwse NgóWLáM. In het 
Nederlandse woord 'eeuwigheid' klinkt overigens altijd nog het woord 'eeuw' door: 
ongeveer honderd jaar. In de Latijnse liturgie klinkt als afsluiting van de kleine 
doxologie (het zogenaamde 'klein gloria') steevast: in saecula saeculorum = in 
eeuwen van eeuwen en roept het beeld op van een onbegrensde voortgang van 
eeuwen. Die Latijnse uitdrukking spoort precies met de Hebreeuwse uitdrukking 
NgóLáMéJ HáNgóLáMieJM. Maar wat betekent dit Hebreeuwse woord? Het heeft 
niet alleen betrekking op een lange tijd, maar tegelijk hoe het in die tijd er op de 
wereld aan toeging of in de toekomst aan toe zal gaan. Het gaat om 'een wereld'  en 
zo heeft de SV het Griekse woord hier opgevat en daarom met 'de wereld' vertaald: 
als het geheel van alles wat er is en er was en nog komt. In die betekenis horen we 
het Latijnse 'saeculum' in het begrip 'saecularisatie' = ver- 'wereld'-lijking. Om die 
beide noties: 'tijd'(beter: 'tij') en 'wereld' te bewaren in de vertaling wordt dit 
Hebreeuwse woord en het Griekse woord weergegeven met 'wereldtijd': 'wereldtij(d)' 
als een lange maar begrensde periode met alles wat daarin plaats vond, waaraan 
een eerder tij is voorafgegaan en  waarop een ander tij volgt: "in wereldtijden van 
wereldtijden". 
Deze 'wereldtijden'  zijn door hem (n.l. deze zoon) 'gemaakt'.7 
 
Ook aan het Griekse werkwoord  poieoo moeten we aandacht besteden. Het 
wordt zowel met 'maken'  vertaald als met 'doen'. Bij 'maken' klinkt 'doen' mee en 
omgekeerd. Wie concordant probeert te vertalen, zal willen  kiezen. Wat kiezen we 
dan? Daarbij moet ingecalculeerd worden, dat dit Griekse werkwoord in de LXX de 
vaste vertaling is van het Hebreeuwse NgáSsáH, dat ook zowel met 'maken' als met 
'doen' vertaald wordt. Dat geldt ook voor het Latijnse facio. De vraag is ook hier: laten 
we de (vermoedelijke betekenis van de) directe context (van een pericoop of zelfs 
één vers) de strekking bepalen van dit werkwoord, of laten we de volle 
gebruiksruimte van dit werkwoord de strekking van de context (mede) bepalen. Wie 
concordant vertaalt, volgt de tweede route. Dat houdt in dat het verstaan van een 
tekstverband zoals Hebr.1:2slot begint met een onderzoek naar dit Griekse, dit 
Hebreeuwse en dit Latijnse werkwoord. De noodzaak daarvan wordt des temeer 
voelbaar, omdat  het Griekse poieoo in de LXX ook de vaste vertaling is van 
het Hebreeuwse BáRáA dat in het Nederlands algemeen met 'scheppen' wordt 

                                         
7 Etymologisch onderzoek maakt het waarschijnlijk dat het Hebreeuwse NgóWLáM is afgeleid van 
een werkwoord NgáLàM, dat algemeen met 'verborgen zijn' wordt vertaald. NgóWLáM zou dan 
eigenlijk 'verborgenheid' betekenen. Maar in de woordenboek wordt nog een tweede werkwoord 
NgáLàM genoemd, dat als werkwoord niet voorkomt, maar waarvan wel enkele zelfstandige 
naamwoorden zijn afgeleid, die maagdelijke jongens ( David wordt door Saul zo genoemd in I Sam 
17: 36)  en meisjes (In Jesaja 7:1 wordt geprofeteerd over een 'maagd die een zoon zal baren) 
aanduiden, pubers die wel seksueel 'rijp' zijn, maar nog 'van niets weten'. Zij zijn dus aan te duiden 
met 'niet-weter' of 'niet-weetster' . Dat zou ook wel eens de strekking kunnen zijn van het eerder 
genoemde Hebreeuwse werwoord NgáLàM: 'ongeweten zijn'. Dan betekent NgáWLáM eigenlijk zoiets 
als 'ongewetenheid' of  'ongeweten-tij(d)'. Om niet helemaal van de latere vertaaltradutie weg te 
raken, kozen we in de VB voor 'wereldtijd'.  
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vertaald8. De Vulgata kiest dan voor 'creare', dat in het gewone Latijn 'tot stand 
brengen' en 'aanstellen'  betekent. Maar voor Latijn sprekenden klinkt de stam 
'cresco' mee, dat 'voortbrengen' en 'aankweken' betekent. 
Die Latijnse keuze voor creare heeft in het Nederlands en het Duits geleid tot resp. 
'scheppen'  en 'schaffen'. Wie al deze noties erbij haalt (er bij 'hoort'), gaat 
vermoeden dat deze ook meeklinken in het Griekse poieoo en het Hebreeuwse 
NgáSsáH. Dit betreft de eerste vorm van het transitieve gebruik van deze 
werkwoorden. Daarnaast is er nog een tweede vorm van transitief  gebruik, dat 
geleid heeft tot de vertaling 'doen'. In het Nederlands kunnen we 'daden' doen, 
geboden doen, werk doen, iets, niets doen, alles doen. Ook het werkwoord 'maken' 
gebruiken we voor veel meer dan alleen iets construeren en in elkaar zetten, 
verwerkelijken; we zeggen ook "dit kun je niet maken' - en dat is niet hetzelfde als 'dit 
kun je niet doen', al klinkt dat wel mee. Iets kan 'in de maak' zijn. Alles overwegende 
is de keuze tenslotte gevallen om overal het Nederlandse 'maken' te vertalen. 
Wanneer in de Torah de oproep staat om de geboden te doen, staat er dus in de VB 
'om de geboden' te maken. Want wie de geboden niet doet, zet ze buiten werking, 
'maakt ' dat ze niet geschieden; de opdracht is te 'maken' dat ze wel geschieden, dus 
om de geboden te 'maken'. Wie geboden 'bedenkt' en op schrift zet en ze niet in 
praktijk brengt, 'maakt' ze eigenlijk niet. De geboden 'maken' wil zeggen: 
breng ze a.h.w. uit jezelf naar voren en maak ze waar! Het is een zegswijze die bij 
meer Hebreeuwse werkwoorden opvalt; b.v. RáQàB dat zowel opstijgen op een 
paard of een wagen als rijden op een paard of een wagen betekent. Deze strekking 
van het Nederlandse 'maken' is niet vanzelfsprekend en moet daarom in een 
concordante vertaling herhaaldelijk worden toegevoegd via een voetnoot. Omdat 
deze noties in het Griekse werkwoord / poieoo wel besloten liggen en voor 
Griekse oren altijd meeklinken, kon dit woord in de LXX ook de vaste vertaling van 
het Hebreeuwse BáRáA worden. Deze zakelijke strekking klinkt in het Duitse 
'schaffen' beter door dan in het Nederlandsen 'scheppen'.  Tegelijkertijd moet steeds 
beklemtoond worden, dat 'maken' hier - en overal in de bijbel - de strekking heeft: 
'maken-dat-het-geschiedt  danwel geschieden kan'. Zo klinkt het slot van Hebr.1:2: 
door (middel van) wie hij 
maakte (dat geschieden) de wereldtijden.  
 
3. hos oon apaugasma tès doxès:  
die geschiedend (als) afstraling van de dunkzwaarte . . . . . .   van hem,  
Omdat het Grieks geen koppelwerkwoorden kent (net zomin als het Hebreeuws), 
kunnen we het Griekse woordje oon, part.praesens van eimi , meestal 
met 'zijn' vertaald, een nevenvorm van gignomai, beter niet door een vorm 
van het Nederlandse 'zijn' vertalen; het gaat niet om een '=gelijkteken' of om een 
identificatie, maar om actief 'geschieden als'. Deze zoon geschiedt als de afstraling 
van de dunkzwaarte van God.  
apaugasma: Dit Griekse woord is een samenstelling van het voorzetsel 
ap en het werkwoord augazoo. Dit werkwoord is in veel dichterlijke Griekse teksten 
een synoniem voor 'zien'! Dat is alleen begrijpelijk wanneer bedacht wordt dat  in  
deze oude culturen ogen die zien licht uitstralen: de ogen zijn lampen die licht geven 
waardoor dingen zichtbaar ('zien-baar') worden; ogen bestralen dus. De kern van dit 

                                         
8 Dat deze keuze voor 'scheppen' nog al wat vragen oproept, is uitvoerig uiteengezet in OP NAAR 
JHWH DIE VAN ISRAËL,  een onderzoek naar psalm 25, Shaker Publishing Maastricht 2007, blz. 179 
vietnoot 379. 
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Griekse werkwoord is augè dat met '(morgen-)straling wordt vertaald. In de 
LXX komt het alleen voor in Lev. 13 als vertaling van de infinitief van het Hebreeuwse 
werkwoord BáHàR dat verder niet voorkomt en 'stralen' ,  'oplichten' betekent en 
specifiek een glanzende melaatsheidsplek aanduidt. Het werkwoord komt ook in de 
GNB niet voor. De samenstelling apaugasma komt in de GNB alleen 
hier maar voor. In het boek "Wijsheid van Salomo"(7:26)  vinden we het woord in de 
tekst:  Wijsheid (sophia) is de afstraling van het eeuwig licht.9  Deze Joodse opvatting 
over de wijsheid (sophia = ChåK'MáH) is wellicht hier in Hebr.1:3 voor de eerste keer 
van toepassing verklaard op de Christus, op Jezus.                                                                              
Het gaat later een belangrijke rol spelen in theologische beschouwingen over 
Christus, door zijn verhouding met God te vergelijken met die van de straling en de 
zon. Hier wordt dus gezegd, dat van deze zoon afstraalt de 
doxa van hem (n.l. 'de God', het onderwerp van vs 1). 
Dat is in de LXX de vaste vertaling van het Hebreeuwse woord KáBhóWD. Het wordt 
algemeen met 'heerlijkheid' of 'luister' vertaald (gloria in het Latijn van de liturgie), 
maar de kern van het Hebreeuwse woord duidt op 'zwaar' 10.  Het Griekse 
dokeoo heeft als basisbetekenis echter 'menen'. Het Nederlands kent ook 
het woord 'dunken' dat in uitdrukkingen voorkomt zoals 'een hoge dunk' van iemand 
hebben'. Om in het Nederlands  de Griekse concordantie binnen de GNB (en ook de 
LXX) te kunnen laten horen, is er gekozen voor 'dunkzwaarte' (naar analogie van 
'hoge dunk'). Vertalingen zoals glorie, heerlijkheid of luister doen geen recht noch 
aan het Hebreeuwse noch aan het Griekse woord. Het gaat om 'zwaarwegendheid' 
die indruk maakt (= 'dunk') en wel 
 autou = van hem: het is het laatste woord van dit eerste versdeel van vs 3, 
maar dient ook hier gehoord te worden. Het heeft betrekking op  ho theos, 
de god, het onderwerp aan het begin van vs 1. Uit wat we daar toen bij vaststelden, 
moet nu de consequentie getrokken worden: deze theos is JHWH, die van Israël. 
Wie dat ontkennen wil, wie zegt "dat staat er toch niet"  en "het staat er ook niet 
impliciet", die verwijdert deze  naam, die  in TaNaKh en in de Joodse synagogale 
gemeenschap zo centraal staat, uit deze passage - en uit de brief als geheel.. Daar 
kan in deze brief aan Hebreeën geen sprake van zijn. Het gaat in autou om hem die 
de god is - en wie is dat volgens TaNaKh en dus volgens Jezus? JHWH. Waarom 
staat die naam hier niet?  Die naam is nergens en nooit getranscribeerd in Griekse 
letters! Hoe zou dat moeten waar er in het Grieks geen geschreven letter is voor de 
H-klank  en evenmin voor de W-klank. Het Latijnse schrift biedt die letters wel: J H W 
H. Er zijn restanten bewaard van Griekse vertalingen van TaNaKh waar die naam 
met Hebreeuwse letters is ingeschreven in een Griekse tekst. Daar komt bij dat  een 
persoonsnaam in een andere taal - met ook nog een ander alfabet - nooit klinkt als in 
de eigen taal - een 'Willem" reageert niet vanzelfsprekend op  'Guillome'! Bovendien 
HOE klinkt die naam JHWH eigenlijk? Niemand die het weet. Uitgesproken werd hij 
in de Joodse liturgie alleen door de Hogepriester op Grote Verzoendag als hij in de 
tempel in het heilige der heilige alleen voor het verzoendeksel staat. De tempel is 
verwoest. Sindsdien KLINKT die naam niet meer. Hij is alleen te lezen en in de 
daarop volgende stilte geluidloos te horen. Voor de Grieks schrijvende opsteller van 
de brief aan Hebreeën was er geen mogelijkheid om de naam JHWH in Griekse 
letters in zijn verhaal op te nemen. Maar die moet verondersteld zijn, en moet zeker 

                                         
9 Met dank aan A.F.Klijn: De brief aan de Hebreeën (Nijkerk 1980), blz. 16. 
10 Voor meer uitleg over dit belangrijke Hebreeuwse woord zie: EEN ONTMOETINGSGELEGENHEID 
GEZOCHT met Simson bij de Filistijnen, Maastricht 2004 blz. 151, 152. 
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door ons niet Joodse lezers verondersteld worden. Doen we dat niet dan verlaten we 
de TaNaKh, de tempel, de synagoge en . . . JeshuaNg (ook een voorbeeld van een 
naam die van klank verandert in de Griekse taal -terwijl nu juist een NAAM  eigenlijk 
niet van klank veranderen kan). 
 
charaktèr  tès hupostaseoos autou = 
karakteristiek van de eigenstandigheid van hem. 
Het eerste woord komt alleen hier maar voor in de GNB. In de LXX komt het ook 
maar één keer voor en wel opnieuw in Lev.13, waar gesproken wordt over het 
'karakteristieke' van een door melaatsheid aangedane huidplek. Het zelfstandig 
naamwoord hangt samen met een werkwoord charassoo dat letterlijk 
'inscherpen' of 'scherp maken' betekent, maar dat 'merken' en 'kenmerken' is gaan 
aanduiden. Het komt noch in de LXX noch in de GNB voor.  Dat heeft hier geleid tot 
de  vertaling 'karakteristiek'. Er is nog een ander daarmee samenhangend zelfst. 
naamwoord nl. charagma, dat behalve in Hand. 17:29 alleen in 
Openbaringen voorkomt en daar meestal met 'stempel' wordt vertaald. Hier vertalen 
we het met 'karakter' omdat het Griekse woord net als het Nederlandse ook een 
(letter)teken kan aanduiden. Het werkwoord karakterizoo is in he 
Nedelands praktisch overgenomen en kan met 'karakteriseren' vertaald worden; het 
komt noch in de LXX noch in de GNB voor. Wel komt het woord  charax 
enkele keren in de LXX en de GNB voor als aanduiding van een door scherp 
gemaakte palen gekarakteriseerde wal. Daar kunnen we geen concordante vertaling 
bereiken en moeten we de samenhang in een voetnoot vermelden.  
 
De zoon, over wie het gaat in Hebr.1:3 is behalve  afstraling van de dunkzwaarte ook 
de karakteristiek van deze eigenstandigheid. Zo vertalen we hier het Griekse woord 
hupostasis. Het komt maar 5 x voor: 2x bij Paulus in de tweede brief 
aan de Corinthiërs en 3x in de brief aan Hebreeën. Letterlijk heeft het met 
onderstelling of liever: ondergesteldheid te maken: wat overal onder is als 
bestaansbasis. In het Latijn is dat het woord sub-stantia, wat de materiële 
bestaansbasis aanduidt. We herkennen het in het woord substantie, maar ook in het 
begrip trans-substantiatie, de leer dat het brood en de wijn bij het avondmaal door de 
inzegening veranderd worden van . . . substantie: van 'wezen' , interpreteert de latere 
uitleg, maar eerder begreep men daaronder: verandering van de materiële basis. In 
de VB is er tenslotte voor gekozen om het begrip 'eigenstandigheid' hiervoor te 
gebruiken, ook omdat het in de LXX wel 12 keer voorkomt, maar steeds voor een 
ander Hebreeuws woord11. Het gaat in dit Griekse woord niet over een 
bestaansVORM of - WIJZE, maar over het eigene dat het bestaan van iets of iemand 
kenmerkt..De uitspraak van Paulus in II Cor.11:17:  
"pistis elpizomenoon hupostasis  moet niet, zoals 
gebruikelijk, vertaald worden met : "het geloof is de veronderstelling / zekerheid van 
de dingen die gehoopt worden", maar met "vertrouwen in de verhoopte(dingen) (is) 
een eigenstandigheid". In Hebr.1:3 wordt er dus gesproken over de karakteristiek van 
de eigenstandigheid van JHWH  ofwel over wat karakteristiek is voor het bestaan van 
JHWH en dat is de zoon. Waarom? Omdat hij 

                                         
11 Het bijbels Hebreeuws kent geen algemene begrippen, zoals het Grieks die wel kent. Voor Griekse 
begrippen als 'heelal', 'kosmos', 'lichaam' en dus ook 'substantie' moet het Hebreeuws hun aparte 
CONCRETE (verschijngs-)vormen gebruiken.  
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pheroon ta panta tooi rèmati tès 
dunameoos autou: "Dragend alle dingen met het inbrengwoord van de kracht van 
hem". Het Griekse werkwoord is, in de betekenis van 'aandragen',  overwegend de 
vertaling van de Hiph'il van het Hebreeuwse BóWA (doen komen). Die betekenis zou 
ook hier kunnen worden ingevuld. Dan zou deze zinsnede aldus kunnen worden 
verduidelijkt: "Alle dingen worden, door zijn inbrengwoord aangedragen, van kracht ". 
Zo bevestigt hij de eerdere zinsnede dat God door de zoon heeft gemaakt dat de 
wereldtijden geschieden - nu ook in de zin dat die wereldtijden tot geschiedenis 
gemaakt zijn, want dat gebeurt door het woord; geschiedenis is het geschreven, 
verwoorde verleden! Deze woorden herinneren aan Gen.2:19, waar verteld wordt dat 
JHWH alles wat hij geformeerd had 'doet komen' ('aandraagt') naar Adam om te zien  
waarmee hij ze aan het roepen is' .  
  katharismenon toon hamartioon 
poièsamenos: reiniging van verwaardingen gemaakt hebbend.Met deze woorden 
wordt kort verteld waartoe de zoon gekomen was: de reiniging van de 
'verwaardingen'. Het Griekse woord 'hamartia'  correspondeert sterk met het 
Hebreeuwse ChæTháAóWT: het gaat in beide begrippen om 'waarde ontnemen' , om 
'ver'- waarden12 dus. Dat deel van het verhaal van de zoon, zal verderop in  de brief 
verteld worden in aan TaNaKh ontleende bewoordingen en zal het grote centrale 
deel van deze brief vullen. Daar gaan we er dieper op in. 
Het verhaal van deze zoon in samenvatting wordt aldus besloten: 
ekathisen en dexiai tès 
megaloosunès en upsilois: nam hij zitting aan de rechter van  de grootheid in 
hoogten. 'Zitten'  in alle culturen en religies duidt nooit op uitrusten en inactiviteit; het 
is in tegendeel een hoge, zo niet de hoogste vorm van concentratie en activiteit. 
Denk maar aan de zittende Boeddha's, aan het 'zittende' kabinet, aan het zitten op 
een troon of op de 'heilige (zit)stoel' in Rome - en het begrip 'voor-zitter'. Deze 
woorden staan letterlijk in de LXX bij de vertaling van psalm 110: 1. Opvallend is dat 
de opstanding en de verschijning geen plaats krijgen in deze 'samenvatting'. Het is 
voorondersteld bij de mededeling over het 'gezeten zijn' aan de rechterhand van de 
'grootheid'. Dit begrip komt alleen 2x voor in Hebr. en 1x in Judas. Ook in de LXX 
komt het enkele keren voor, b.v. in Deut.32:3: "Geeft god grootheid"; ook in Ps.145; 
steeds heeft het betrekking op God. De basis is het Griekse woord megas (dat we 
kennen in een woord als 'mega-stal' b.v.), de vaste vertaling van het Hebreeuwse 
GáDóWL in de LXX. Meestal wordt het vertaald met 'majesteit', wat inhoudelijk 
overeenkomt, maar we kiezen er hier voor de Griekse en Hebreeuwse concordantie 
te bewaren. Het gaat om 'groot' maar dat betekent tegelijk 'groots'.  En zo keert deze 
passage terug bjij 'de god' aan het begin van vs 1, JHWH dus.  
 
Overal in deze korte passage zijn verwijzingen te herkennen naar andere bijbelboe-
ken, zowel van TaNaKh als van de Goednieuwsboodschap en van deuterocanonieke 
boeken zoals 'Wijsheid". We zetten ze op een rij. enkelen noemden we al; sommigen 
citeren we. 
Ps.2:8. 
Ps.110:1,  
Mt.21:28 
Mc.16:19 

                                         
12 Zie voor een uitvoerige analyse van dit begrip: zie OP NAAR JHWH DIE VAN ISRAËL, een onderzoek 
van psalm 25, Maastricht 2007,  bl.161-172 
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Joh.1:3 
II Cor.4:4, 3:14 en 11:1, 
Ef.1:21,  
Col.1:17: "En Hij (Christus) is vóór alle dingen  en alle dingen bestaan tezamen door 
hem". 
I Pe.1:20, 3:22, 
II Tim.1:9,10    
Reeds uit deze aanhefpassage blijkt dat de schrijver er voor alles op uit is om te 
expliciteren wat in TaNaKh al te lezen staat. Er is in de hele brief geen spoor te 
ontwaren van een kloof tussen TaNaKh en GNB, laat staan van een tegenstelling. 
Die zijn van na de tijd dat deze brief geschreven is - en die behoort tot de 'jongste' 
bijbelboeken van de GNB. 
Er is geen sprake van een schisma binnen de Joodse gemeenschap, laat staan 
tussen de Synagoge en de 'erbij-geroepenen'  (de ecclesia) van niet Joden; wel van 
een scherp dispuut aangaan de plaats van Jezus van Nazareth. Maar zulke scherpe 
disputen kenmerken de Joodse gemeenschap en de synagogale gemeenschap 
vanaf het begin tot op de dag van vandaag! Dat schisma wordt dan ook niet door de 
Joodse gemeenschap voltrokken, maar is aangebracht door het groeiende niet 
Joodse deel van de 'messiaanse' synagoge, omdat zij de scherpe tegenstelling 
binnen de Joodse gemeenschap niet wisten te duiden en de spanning niet konden 
verdragen en tot uitsluiting van 'anders denkenden'  overgingen en die 
uitsluitingspolitiek daarna nog vele, vele malen zou herhalen - met alle rampzalige 
gevolgen van dien, eerst voor de Joodse gemeenschap tot in onze tijd en al snel 
voor alle zogenaamde 'ketters'. 
 
De enige activiteit die ons allen zou kunnen - en dus moeten - verenigen is . .  
TaNaKh lezen. Maar TaNaKh is voor de kerk het OUDE Testament geworden. Wat in 
de GNB 'vervulling' heet werd een mooi woord voor afschaffing. TaNaKh werd in de 
handen van de kerkenfamilie van een tekst VAN Israël veranderd in een tekst OVER 
Israël met als gevolg een verwoestende veroordeling van alles wat Joods was. 
 
Wij nu, niet Joden, die de brief aan de Hebreeën lezen, kunnen die tekst alleen recht 
doen, als we beseffen een INTERN Joodse 'memo' voor ons te hebben.  
 

eerste intermezzo  
In de aanhef van deze brief krijgt de rol die de zoon heeft bij het 
maken door de god van de wereldtijden een plaats. Hoe gaan 21e 
eeuwers met zo'n mededeling om? Is het een samenvatting van 
het antwoord op de vraag hoe onze wereld en haar geschiedenis 
zijn geworden zoals mensen die ervaren? Dit antwoord op de 
vraag naar het ontstaan van het heelal is in ieder geval niet het 
resultaat van wetenschappelijk experimenteel onderzoek. De 
huidige stand van dit onderzoek wijst nergens in deze richting. 
Lezen we het als e e n  opvatting van toen over het ontstaan van 
de werkelijkheid en leggen we het naast ons neer? Is er een 
andere mogelijkheid?  
 
We maken met  'hun' - curieuze - opvatting kennis via deze 
geschreven tekst. We hebben die tekst nadrukkelijk geplaatst in 
de context van de hele Hebreeuwse en Griekse bundel van de 
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teksten van TaNaKh en GNB; we hebben de woorden vanuit hun 
functie in het desbetreffende taalveld betekenis gegeven door 
concordantie en idiolectie consequent toe te passen. En dan 
hebben we het toenmalige werkelijkheidsweten omtrent heelal en 
kosmos ingebracht, dat zo sterk verschilt  van het huidige. Wat is 
het resultaat? Wat hebben we nu voor ogen als we deze tekst 
lezen en wat horen we als we de Nederlandse tekst voorlezen?  

EEN  V E R H A A L ! 
Beter: verhalen; want in  deze paar verzen  zien we zinnen die 
ons herinneren aan zeker twee  verhalenreeksen:  één over 
Israels profeten uit het verleden en één  over een zoon en  de 
oorsprong van onze werkelijkheid. Via wetenschappelijk onder-
zoek zijn ze niet te verifiëren! Ze vertellen OVER deze werkelijk-
heden; ze vertellen daar niet DE waarheid over. Of ze EEN 
waarheid - en wat voor waarheid - vertellen is een vraag die niet 
vooraf (a priori)  te beantwoorden valt, maar pas achteraf ( a 
posteriori): de schrijver dezes meent een specifieke waarheid te 
kunnen vinden; het is aan de lezer van dit commentaar om daar 
aan het einde van deze uitleg van de brief al dan niet mee in te 
stemmen.  
 
In dit eerste intermezzo beginnen we met het  formuleren van een 
specifieke waarheid ontleend aan deze eerste verzen. In de 
volgende intermezzo's gaan we daarmee verder. De twee 
verhalen van deze eerste paar verzen worden gevolgd door nog 
veel meer 'verhalen' over de mensengeschiedenis en hun  
werkelijkheid. 
 
Er wordt eerst iets verteld over 'omvamenden' ('vaderenden') en 
'profeten', nl. dat god  JHWH door hen sprak in een ver verleden. 
Of  dit een kern-uitspraak is in het lange, lange verhaal van 
TaNaKh, is te checken.  OF god JHWH ook in de historische 
werkelijkheid tot mensen sprak,  is wetenschappelijk niet te 
checken. Wat is dan de relevantie van deze uitspraak? Allereerst 
deze: dat Joodse mensen elkaar dit verhaal voorhouden vanaf de 
tijd waarin deze verhalen ZO zijn opgeschreven. Wanneer dat 
was, is wetenschappelijk na te gaan via het ouderdomsonderzoek 
van oude handschriften: n.l.  omstreeks 500 v. Chr. Wat gebeurde 
er vervolgens met de Judeeërs die elkaar in hun synagogen voor-
houden dat een zekere JHWH tot hun voorvaderen gesproken 
had en dat zij dat konden lezen op met de hand geschreven 
boekrollen?  En dat  deze JHWH vraagt om hem daarom 'god' of 
'goddelijk' te noemen en niet wie of wat  verder ook maar. - en dat 
in een volkerenwereld waar talloze voorstellingen en afbeeldingen 
van goden vereerd worden? De historie van deze Joodse 
synagogen is wetenschappelijk te onderzoeken. Uit dat onder-
zoek blijkt hoe veel invloed   op hun politiek en sociaal lot had en 
heeft  "wat JHWH sprak":  Een vrijwel ononderbroken geschie-
denis van vervolging door niet Joden  - dat moet hier eerst 
onomwonden worden uitgesproken.  JHWH sprak (volgens deze 



 15 

teksten) o.a. over hun VOOR-geschiedenis, sterker: hij gaf hun 
een gezamenlijke VOOR-geschiedenis, een verhaal binnen het 
verhaal. JHWH deelde hen ook hun oorsprong mee: Deze Joodse 
synagogegangers zouden samen met alle mensen verre 
nakomelingen zijn van een eerste mensenpaar. Ook dit is niet 
wetenschappelijk te verifiëren. Maar wat deed en doet dit verhaal 
met de Judeese synagogegangers van alle tijden? Nog al wat! 
 
Verhalen die nogal wat doen met de hoorders en vierders ervan: 
de hele mensengeschiedenis is er vol van. Maar die verhalen 
komen niet allemaal op het zelfde neer, hoezeer ze soms ook op 
elkaar lijken. Ze 'doen' ook lang niet hetzelfde met mensen. Wat 
zijn de verschillen?  Hier kan de vergelijkende godsdienstweten-
schap helpen.  We moeten kiezen, want we kunnen in de praktijk 
van alle dag niet alle godsdienstige ballen tegelijk in de lucht 
houden. We kunnen ze evenmin tot één bal bewerken  via een 
eclectisch syncretisme, zoals wel is geprobeerd. Daarvoor zijn de 
verschillen veel te groot. In de praktijk wordt er door mensen en 
groepen gekozen. Dat kan alleen als er keuzeVRIJHEID is.   Die 
keuzevrijheid is er. Is die keuzevrijheid ook binnen elk verhaal c.q. 
elke  verhalencyclus even sterk gegarandeerd? Die vrijheid 
kiezen we als  wichelroede om de aard van elk verhaal op het 
spoor te komen. 
Diezelfde wichelroede gebruiken we om de aard van een om zo;n 
verhaal heen gegroepeerde mensengemeenschap op het spoor 
te komen: hoeveel vrijheid is er BINNEN deze gemeenschap? Dat 
de kracht van die tweede vrijheid sterk afhankelijk is van de 
vrijheidskracht die in het bronverhaal blijkt, ligt voor de hand. 
 
Is die wichelroede ook hier bij deze eerste verzen van de brief 
aan Hebreeën te gebruiken? Ja, want wat we hier lezen is geen 
dictaat van een alleenheerser. Het is 'slechts' e e n   tekst! 
Mogelijk e e n  brief. Er staat geen macht achter deze tekst. En de 
auteur binnen die tekst is alleen een NAAM en een  woordbeeld, 
een leesklank - JHWH. En binnen dit verhaal roept hij op om te 
kiezen - en geeft dus keuzevrijheid. Waar een keuze gegeven 
wordt, wordt vrijheid gegeven . . .   om nee te zeggen en een 
andere keuze te maken. 
 
Er wordt daarna  een en ander gezegd over  e e n  zoon; het 
neemt het lange verhaal op over een zoon die Jezus heet, een 
Joodse man die bijna honderd jaar voordat deze brief (waar-
schijnlijk) geschreven werd, leefde en die zich vereenzelvigde met 
dat lange verhaal van vaderen en profeten van Israël (zie 
hiervoor).  Dat god JHWH ook door hem sprak is de kern van dit 
uitvoerige verhaal van de GNB: en ook dat is te checken. OF god 
JHWH ook door hem sprak is niet wetenschappelijk te checken. 
Of het dan een relevante uitspraak is, hangt er van af waar die 
naam JHWH voor staat in de praktijk van het bestaan. Dat het om 
die naam moet gaan, hebben we in het voorgaande al 
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beargumenteerd. Het gaat NIET om goddelijkheid in het 
algemeen. Het bestaan daarvan valt bovendien evenmin te  
verifiëren. Is de naam JHWH dan wel te verifiëren?  In zijn 
oorspronkelijke vorm met Hebreeuwse letters staat die naam te 
lezen, allereerst op bijna elke bladzijde van de Hebreeuwse 
TaNaKh, maar ook op veel synagogen. 
De relevantie van deze zinsnede over  e e n   zoon aan het begin 
van de brief aan Hebreeën blijkt daaruit dat over hem  binnen de 
Joodse synagoges een heftig dispuut gevoerd werd, een dispuut 
waarin zich ook niet Joden in toenemende mate begonnen te 
mengen. 
 
En er wordt meer over deze zoon verteld in deze eerste paar 
verzen: n.l. dat hij maakt dat er  reiniging van verwaardingen 
geschiedt. We schreven daar al kort over. Dit thema beïnvloedt 
de onderlinge verhoudingen binnen een samenleving en heeft 
dus grote relevantie.  Door de manier waarop  hier het thema 
"vergeving van verwaardingen" verwoord wordt, is het niet alleen 
een oproep, maar wordt die vergeving aangeboden! Dat roept de 
vraag op: waar en door wie? Antwoord: door deze zoon die 
"zitting heeft aan de rechterhand van de grootheid in hoogten". 
Een mensenkind is over deze wereldgeschiedenis aangesteld, 
DEZE stichtzoon - althans volgens deze tekst!  De mensheids-
geschiedenis laat vooral in haar religieuze uitingen zien, dat er  
'machten', 'machthebbers' voorondersteld worden, die gehoor-
zaamheid eisen en  zonodig met geweld afdwingen.  De uitspraak 
in de brief aan de Hebreeën zegt:  zulke machten zijn  ficties, 
verzinsels. Boven ons staat een zoon van een mens, omdat hij 
boven ons uit is gegaan tijdens zijn leven als Joodse rabbi ten 
tijde van de Romeinse keizers Augustus en Tiberius. Dat  fictieve 
opperwezen domineert echter nog altijd de menselijke religiositeit, 
met name in  het Christendom en de Islam. De westerse tech-
nologische cultuur heeft wel steeds meer mensen aan dit 
algemene godsgeloof doen twijfelen en heeft er vele zelfs van 
vanaf geholpen, maar mensen willen zich niet zelden  maar al te 
graag toevertrouwen aan een macht van welke aard dan ook, 
politiek, economisch, ideologisch, religieus.  Het is al lang 
duidelijk, dat zulke machten ontstaan doordat mensen aan zo'n 
fictie macht geven. Het klinkt daar waar om 'sterke leiders' wordt 
gevraagd. De uitspraak over de " zoon aan de rechterhand van 
de majestueuze" kan heel gemakkelijk in die richting worden 
uitgelegd - en werd en wordt ook zo uitgelegd en wel vooral door 
mensen die hun eigen autoriteit daaraan proberen te ontlenen en 
daarmee willen schragen13.  Maar het gaat in deze brief over een 
'machteloze' majesteit n.l. die naam JHWH die alleen in deze 
teksten 'bestaat', net zo kwetsbaar als de Joodse synagoge zelf 

                                         
13 Voorbeelden genoeg in de geschiedenis, Eén actueel voorbeeld: DE Turkse president Erdogan, die 
zich van de Islam bedient om zijn dictatuur te bevestigen. Maar ook Donald Trump die zich 
demonstratief laat fotograferen biddend met conservatieve Christenen. Bidden is geen publiek 
optreden.  
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en als elk mensenkind, zoals die ene zoon heeft voorgeleefd. Net 
zo kwetsbaar als elke locale ecclesia had moeten zijn, die de 
band met de synagoge niet had doorgesneden en niet had 
gecollaboreerd met welke  (fictieve)  politieke macht dan ook. De 
vraag: heeft zo'n statement relevantie? is hiermee beantwoord. Ja 
relevantie  heeft het. Dit statement verdient het overal uitgespro-
ken en ingebracht te worden. En dat begint in die liturgie, waarin 
mensen elkaar in rolverdeling deze teksten toezingen. 
 

We gaan verder met de tekst van deze brief. Vanaf vs 5 wordt uitgewerkt wat in vs 1 
werd aangeduid: de god die praatte in omvamenden en profeten. Vs 4 maakt de 
overgang van de aanhef van de brief naar dit eerste hoofdthema. 
 
tosoutooi kreittoon genomenos toon 
angngeloon. Deze woorden staan in de VB aldus vertaald:zozeer (als) betere 
geschiedend van de bodewerkers. De gebruikelijke vertalingen luiden anders. 
SV: zozeer treffelijker geworden DAN de Engelen 
NB: méér geworden DAN de engelen             
NBV: ver verheven boven de engelen 
EN A.F.J.Klijn vertaalt: evenveel machtiger geworden DAN de engelen. 
We beginnen met het woord dat in deze vertalingen met 'engelen' wordt vertaald. 
In het Grieks staat er angngelos. Dat woord is o.a. in het Nederlands 
verbasterd tot 'engel'. Letterlijk horen we het in het woord 'evangelie' = 
euangngelion, letterlijk vertaald: goede boodschap. Het werkwoord 
angngelizoo wordt met 'boodschappen' vertaald. Een angngelos is dus in de eerste 
plaats een boodschapper, een bode. Het is in de LXX de vaste vertaling van het 
Hebreeuwse woord MàL'AàK en dat betekent werkbode. Het zijn berichtenbrengers, 
die tegelijk handelen (werken) en ze verschijnen als menselijke gestalten. Hun 
verschijningsvorm verandert in de volksverhalen in wezens met vleugels. Een 
belangrijke aanwijzing voor deze gedaanteverandering van menselijke gestalten in 
hemelse wezens is de vertaling van het boek Job in de LXX, waar het Hebreeuwse 
'kinderen van God' vertaald wordt met dit Griekse angngeloi  ofwel engelen, van wie 
Satan er een zou zijn. Maar het woord satan betekent letterlijk lasteraar. Gaat het in 
de aanhef van het boek Job soms over een vergadering van mensen onder wie een 
lasteraar, een die de welgestelde Judeeër Job verdacht maakt? Loopt de schrijver 
van deze brief aan de Hebreeën in het spoor van de Joodse vertalers van Job, of 
doelt hij met dit woord op het Hebreeuwse MàL'AàK, waarmee ook vaak de profeten 
worden aangeduid die met een boodschap van JHWH komen? Dat laatste blijkt 
eigenlijk in Hebr.2:2. Die mogelijkheid moet daarom minstens vindbaar zijn in een 
Nederlandse vertaling, vandaar  de vertaling 'werkboden' in de VB. 
Alle vertalingen luiden: DAN de werkboden. Dat is toegevoegd omdat het woord 
kreittoon de comparatief(vergrotende trap) is van agathos 
(TóWBh > tof) = goed. Het Grieks vergt, als het om een tegenstelling gaat, het 
woordje  'è' ('dan'), maar dat staat hier niet - en het gaat dus ook niet om een 
tegenstelling. Deze zoon geschiedt als de betere werkbode; een angngelos, die een 
boodschap heeft te brengen (en te doen) is de zoon in ieder geval, maar hij is een 
betere. Hij staat in de rij van die 'omvamenden en profeten' van vs 1, wel is hij een 
betere en wel zozeer (= tosoutooi) als (hosooi) hij: 
diaphorooteron onoma par 
autous keklèronomèken. 



 18 

diaphorooteros is in de VB vertaald met: 'blijvender doordragende' 
om de Griekse concordantie te bewaren. De LXX hielp ons daarbij niet: het komt 
maar een paar keer voor en dan ook nog verbonden met verschillende Hebreeuwse 
woorden; dat geldt ook van het werkwoord. In het NT komen beide woorden ook 
weinig voor, maar wel in veelzeggende teksten (b.v.Lc.12:12). De basis is het 
werkwoord  pheroo, dat in de VB consequent met 'dragen' wordt vertaald, al 
wordt het in de LXX voor minstens drie verschillende Hebreeuwse werkwoorden 
gebruikt. Het voorvoegsel dia drukt uit wat 'door iets heen gaat' en dus 
'doorgaat'. Omdat het van belang is om het gehele betekenisveld, daar het om een 
paar teksten gaat, in  een concordante vertaling bereikbaar te houden, is de 
omschrijving 'blijvend doordragend' haalbaar. Het Nederlandse woord 
'doorslaggevend' komt dicht in de buurt - en dat is eigenlijk ook een rare 
woordcombinatie; in elke taal is veel mogelijk. 
"Een blijvender doordragende onoma = naam (Hebr. ShéM) als wettig 
lotsdeel heeft gekregen, staat in de VB te lezen. Veel vertalingen luiden 'geërfd 
heeft'(SV, NB, NBV zegt 'ontvangen') Omdat dit werkwoord in de Griekse wereld zo 
vaak bij het verdelen van erfgoed wordt gebruikt, is het begrip 'erven' ook in de 
vertaaltraditie gebruikelijk geworden. Maar het Griekse woord betekent 'wettigen van' 
(nomeoo) een lotsdeel (klèros). Via de LXX is in de vertaaltraditie deze notie 'erven' 
ook gebruikeljkk geworden voor de weergave van het Hebreeuwse JáRàSh, dat daar 
al helemaal niets mee te maken heeft. Zowel het Griekse woord als het Hebreeuwse 
woord komen vaak voor in teksten waarin over het binnentrekken en gaan wonen 
van de stammen van Israël in Kanaän wordt verteld. Ook daar is dus geen sprake 
van 'erven'. Ook daar gaat het om het wettigen van een lotsdeel, het lotsdeel dat   
'weggevangen' mag worden om het te onttrekken aan verwoestend wanbestuur,  en 
om er dienstbaar aan te zijn. Hier wordt dit Griekse woord gebruikt om te vertellen 
dat deze zoon een blijvender doorgaande ('doorslaggevende') naam als wettig 
lotsdeel heeft gekregen. En daarmee is het antwoord gegeven op de vraag wat die 
naam dan is: hier is niet de naam Jezus bedoeld, maar de 'bijnaam' Christus ofwel 
Messias. Die naam is Jezus' bestemming, zijn 'lotsdeel' , een opgave om waar te 
maken; inderdaad een 'meer blijvende en doordragende' ofwel doorslaggevende 
naam. Deze zoon, een Judeeër uit het toen nog nabije verleden, afkomstig uit 
Galilea, heeft die bijzondere naam als opgave gekregen en waar gemaakt! De 
messias is geen toekomstmuziek, maar een historische werkelijkheid, door wie wat 
tot dan toekomst was heden werd - en wordt!  Van die boodschap waren de 
leerlingen en de apostelen tot met de schrijver van deze brief helemaal vol: "wat 
toekomst leek, geschiedt heden aan ons en met ons en door ons!", verkondigden zij 
overal. 
 

Intermezzo - 2 
Zij toen konden zeggen, dat wat toekomst leek, heden werd, 
omdat zij nog geen eeuw na Jezus leefden. Maar dat kunnen 
we hen na 20 eeuwen niet zo nazeggen. De kerkenfamilie heeft 
dat toen ook niet lang  vol gehouden. De Messias werd weer 
toekomst en het heden werd 'wachten', 'ver-wachten', 'hopen' en 
wel op een toekomst waarover zoveel onzekerheid bestaat, dat 
er eindeloos over gespeculeerd werd en wordt. De messias is 
voor ons - hoogstens - een gestalte uit het verre verleden van 
het Joodse volk of / en een gestalte uit een onbekende 
toekomst - maar GEEN HEDEN! en precies dat is hij wel 
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volgens de kring van mensen, waartoe zowel de schrijver als de 
ontvangers van de brief aan de Hebreeën behoorden. Is  voor 
ons alles gezegd en komt werkelijk alles neer op de hoop, dat 
áchter de wolken toch een messiaanse zon schijnt die wellicht 
ooit maar nu niet voelbaar is - en wanneer wel.? 
 
Wat toekomstig is, kan niet tegelijk heden zijn. Hoe zag voor de 
Hebreeërs het heden eruit in de tijd dat deze brief geschreven 
werd en er overal  'geroepenschappen' (= ecclesiae) ontstonden 
rond Joode synagogen, die hun vertrouwen op Jezus uitspraken 
- uitzongen -   als hun Messiaskoning? Als een door de messias 
ingekleurd heden! Als samen leven in tegenwoordigheid van, 
onder de ogen van Messias Jezus. Zij probeerden op dezelfde 
manier samen te leven als Jezus leefde met zijn leerlingen, met 
de omstanders, met de Joodse leiding, met de Romeinse bezet-
tende macht, met Judeeërs uit Jeruzalem en omgeving en 
Judeers uit de diaspora, toen Jezus rondging door het land, de 
Joodse feesten vierde, naar de tempel ging en naar de 
synagoge, waar hij TaNaKh las en uitlegde.  HOE deed Hij dat? 
WAT deed hij met hen en voor hen? .De mensen die daaraan 
als ooggetuige of als bekenden van ooggetuigen nog herin-
neringen hadden, werden bevraagd: het ene verhaal na het 
andere kwam voor de dag. Ze werden verzameld en geordend 
om voorgelezen te worden, om gezongen en nagespeeld te 
worden. DAT was het heden van die vroege kerkelijke 
gemeenschappen rond de Joodse synagogen. Dat was ook hun 
toekomst; het Messiaanse verleden rond Jezus in het land rond 
Jeruzalem was hun toekomst. DAT VERLEDEN was tegelijk 
hun toekomst en daarom vulde dat alles hun HEDEN. Zo vulden 
zij hun vergaderingen en demonstreerden een messiaanse 
gemeenschap, een ecclesia kuriakè, een aan-de-heer-gelijke 
geroepenschap: inderdaad sprekend lijkend op die Heer, deze 
Gezalfde, deze Messias: Jezus. Ze waren het onderling niet 
altijd eens, maar aan de zondagse maaltijd rond Jezus 
verenigden ze zich: verenigde zich al wie zich verenigen wilde. 
Andere Joden waren het niet met hen eens, maar hoe zij met 
die Joden om moesten gaan, konden zij van Jezus afkijken. 
Deze ecclesia zou geen Jood afwijzen, al waren dat Joden die 
hen wel afwezen. Ze hielden vast aan hun SAAM -HORIGHEID 
aan wat 'oudtijds de god bepraatte in de omvamenden en de 
profeten'(Hebr.1:1)'. Want wat de god vroeger in hen praatte, 
praat hij nu in de zoon, deze zoon. 
 
Wat zij toen deden, kunnen wij ook: n.l.  beseffen dat de toe-
komst in dat verleden ligt, waarin we Jezus zien optreden en 
TaNaKh waar maken. Maar NU, vandaag, heden met de inzet 
Hem als Jood en om zijn optreden NIET af te wijzen, niet te 
negeren, maar hem precies daarin te volgen en in ieder geval te 
dulden door ons falen daarin te erkennen. We falen ernstig, 
fataal zelfs, maar het is te dragen, omdat Jezus het zelf droeg. 
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Het gaat erom het falen te dragen; die last wordt door Jezus niet 
van ons afgenomen; hij neemt die ook niet over, maar draagt 
zelf die last en helpt ons die te dragen. Wie faalt, wie bezwijkt 
en ondergaat, krijgt binnen de ecclesia te horen dat hij of zij  tot 
opstanding wordt gebracht  om . . . zelf op te staan. 
 
Het stichten, bouwen van zo'n geroepenschap  heeft als eerste 
fase, als eerstelingsgestalte: een, het bovenstaande als liturgie, 
vierende, gemeenschap, die niemand uitsluit, ook de spotter 
niet, en de lasteraar niet, de schender niet, de geweldenaar 
niet, de vervuilde niet,de vervuiler niet,  de ongedoopte niet, de 
anders gelovige en anders denkende niet;  want wij kunnen het 
allemaal zelf zijn: de nodiging geldt allen - zonder uitzondering. 
Wie stoort, krijgt ruimte en wordt ontvangen. Wie anderen 
tegenhoudt,  wordt gevraagd ze door te laten.   
 
Want: NU praat de god in deze zoon! 
 
Maar de ecclesia heeft zich vanaf de tweede eeuw los gemaakt 
van de Joodse synagoge, zich tegen haar gekeerd, die verdacht 
gemaakt en verwoest. Zo heeft die ecclesia zich tegelijk van 
haar afkomst en van haar toekomst afgesneden. Want haar 
bestemming is - nog steeds - te doen wat Jezus deed: de 
synagoge te confronteren met de realiteit van het koningschap  
van JHWH  en de schuld aan het ongeloof daaraan samen met 
de synagoge te dragen. Die opdracht is ook voor nu direct 
relevant: het is onze toekomst; anders gezegd: wij nu leven in 
de tijd van het komen van de Messias en hij heet Jezus.  
 
Steeds zal de uitleg van deze brief aan de Hebree⌂n ons naar 
deze opdracht toe leiden.    

 
Hij, deze zoon, is het antwoord op de vraag, die bepaalde teksten in TaNaKh 
oproepen. De schrijver zet er een aantal van op een rij. Ze behoren allemaal tot wat 
"de god veelzijdig en veelsoortig oudtijds bepraat heeft in de omvamenden en de 
profeten", zoals hij zijn brief begon. Hij leidt zijn reeks citaten in met deze zin: 
 
tini gar eipen pote toon angngeloon: "Tot wie 
immers van de werkboden zei hij ooit".  Hier blijkt wat er met de uitleg van de tekst 
gebeurt, wanneer i.p.v. werkboden engelen vertaald wordt. Het zou dan gaan over 
bovenaardse wezens, die vanuit de hemel God ter beschikking staan. Waar lezen we 
in TaNaKh dat JHWH tot hemelwezens spreekt? Te zelden (indien überhaupt) om 
hier zo'n nadruk te kunnen krijgen! Maar zoals al gezegd: zowel het Griekse woord 
als het Hebreeuwse woord, waarvan dat de vertaling is, betekenen allereerst 
'bodewerker' of  'werkbode' , een term waarmee in TaNaKh veel 'afgezanten' worden 
aangeduid inclusief de profeten. Het is algemeen bekend dat dit woord ook 
bovenaardse, hemelse verschijningen is gaan aanduiden, die nog later vleugels 
kregen om "door het luchtruim te zweven". Maar sluit de schrijver van deze brief hier 
direct aan bij deze voorstellingen? Is het niet waarschijnlijker, gezien zijn aanhef in vs 
1, dat hij op de  bodewerkers in TaNaKh doelt die van mensen niet te onderscheiden 
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zijn, beter gezegd; die als 'gewone' mensen volledig samenvallen met de boodschap 
die zij moeten brengen en 'doen'. Hoe waarschijnlijk dat is, blijkt ook uit het feit, dat 
hij hierna een reeks citaten uit de psalmen citeert; teksten waarin de latere 
engelvoorstellingen volledig afwezig zijn. De vraag waarmee hij die reeks begint is de 
vraag die met name het eerste psalmcitaat oproept - een open vraag, n.l. deze : Wie 
daar in psalm 2 aan het woord is, is JHWH. die zegt: zoon  van mij ben jij. Maar tot 
wie? spreekt JHWH hier in deze hele psalm? Tot wie van alle bodewerkers uit het 
verleden. Wie zou dat kunnen zijn? Er werd in de Joodse gemeenschap toen al druk 
over geredetwist; wist de psalmdichter zelf wie dat in concreto was? Of heeft hij hier 
zelf als een bodewerker visionair gezongen? Dat is de gangbare opvatting geworden. 
Degen die hier bedoeld is, is op komst! Welnu, zo gaat de schrijver aan de Hebreeën 
in koor met zoveel Joden - en ook niet Joden -  'boodschappen' : de Messias is 
bedoeld en wie de Messias is weten we nu: Jezus. De schrijver haalt hier geen oude 
voorspelling op, omdat die nu 'uitkomt'. Hij heeft Jezus voor ogen, hoe hij geleefd en 
gesproken heeft, en hij b e s l u i t -  zoals al vele met hem besloten: deze Jezus is 
bezig het visioen waar te maken dat in psalm 2 bezongen werd. Jezus geeft aan dat 
visioen historische realiteit! Van alle van Godswege gezonden 'bodewerkers' is HIJ 
het; Hij moet  wel degene zijn die in psalm 2 de aangesprokene is. ZO kàn  de 
inleidende vraag van Hebr.1:5 gelezen worden - en waarom zouden dat niet doen? 
Waarom zouden we de psalmtekst misbruiken als een mysterieuze orakelachtige 
spreuk, die - hoewel van een God als hoogste autoriteit afkomstig -  net zo 
onverklaarbaar is als een soort glazenbol-voorspelling van een waarzegger, die 
zogenaamd in de toekomst kon kijken - en daarmee iets deed, wat in TaNakh fel 
wordt afgekeurd? Waarom doen we dat? Waarom doen we dat met zoveel andere 
TaNaKh citaten in de GNB? Dat is in de kerkgeschiedenis de (slechte) gewoonte 
geworden bij de uitleg van TaNaKh vooral na de eerste eeuw. Het is een manier van 
uitleg die in de Griekse wereld gretig ingang vond, waar mensen die het zich 
permitteren konden steeds bezig waren om via 'koffiedikkijkerij' (via  trance of 
ingewandeninspectie van vogels etc) greep te krijgen op hun eigen toekomst. Het is 
een manier van doen die volstrekt afgewezen wordt in  TaNaKh. Dat is geen boek vol 
voorspellingen, waarin je de hand van een God kunt zien. Zo spreekt JHWH de god 
van Israël überhaupt niet! De profeten voorspellen niet, maar wijzen op de gevolgen 
van ons handelen: ze waarschuwen. Ze 'komen uit' als hun waarschuwingen ter 
harte worden genomen en uitgevoerd. Precies dat deed Jezus en precies dat hebben 
zijn volgelingen bij hem herkend. Van dat schema voorspelling - vervulling moeten 
we af. Jezus kende de profeten - zoals ook Farizeeërs en schriftgeleerden  de 
profeten lazen en kenden - en ging doen wat daar stond: hij nam hun woorden in de 
mond, hij 'organiseerde' een ezel (Matth.21) waarop hij Jeruzalem kon binnen rijden; 
hij wilde met alles wat hij zei en deed volgens diezelfde profeten staan voor de 
vergaderde Joodse oudsten en priesters en schriftkenners en wilde beoordeeld 
worden - niet VER-oordeeld, net zoals Jeremia zich onderwierp en i.p.v. geloofd, 
veroordeeld werd. Hij sprak de woorden die hij uit de profeten en de psalmen zo 
goed kende uit en wel precies dan in Zijn  leven als die hem en al wie bij hem waren 
de weg wees die JHWH net Israel ging en gaat.  
 

Intermezzo - 3 
Voordat we verder gaan, gaan we eerst weer na, wat de 
relevantie is voor ons NU, 20ste eeuwers, van deze regels uit 
die bijna 2000 jaar oude brief aan de Hebreeën en  . . . van 
deze uitleg daarvan. De opvatting van het 'uitkomen' aan Jezus 
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van een reeks wonderlijke opvallende voorspellingen en tot nu 
onopgemerkte uitspraken en gebeurtenissen in TaNaKh die 
naar Jezus zouden verwijzen en naar zijn messiasschap is 
zeker vanaf de oude kerk (na het jaar 150) zo vanzelfsprekend 
geworden, dat het moeite kost die los te laten. In Jezus' leven 
zijn niet - bij 'toeval' ? Nee door Gods wonderlijke ingrijpen dan 
misschien?  - grote aantallen voorspellingen en verwijzingen 'uit 
gekomen'. Jezus LIET ze uitkomen!. Hij kende ze, thuis in 
TaNaKh als hij was,  en paste ze toe op zijn spreken en 
handelen; Hij trok ze als een mantel aan en liep nadrukkelijk en 
wel bewust in die mantel door het Judeese land. Hij besliste om 
dat messiaanse visioen op zijn eigen leven van toepassing te 
verklaren. Het was - om zo te leggen -   'logisch' (een vaak 
gedachteloos gebruikt woord, maar hier op zijn plaats),  dat die 
'voorspellingen' uitkwamen, want Hij LIET ze uitkomen! Een zo 
deed Hij wat vele profeten gezegd hadden ook recht, want 
Israëls profeten zijn geen voorspellers, geen voorzèggers 
(voorzèggerij en voorspellerij is TaNaKh een gruwel!), maar zijn 
vóór-zeggers en waarschuwers. Wat zij schreven komt niet 
'automatisch' uit, maar wordt door mensen en zeker door de 
Messias 'gedaan'! En daarvoor werd gekozen. Die rol was 
voorgeschreven en opgeschreven om gespeeld, na gespeeld te 
worden en een tekst kon in verschillende situaties door 
verschillende mensen opnieuw werkelijkheid worden, omdat 
mensen, Judeeërs,  er voor kozen dat te doen. Zo volgde Jezus 
de profeten door ze na te volgen, wetend dat wat hen overkwam 
ook hem kon overkomen, ook in het besef, dat wat HEN niet 
had moeten overkomen ook hem niet zou moeten overkomen - 
al  'moest' het (= het Griekse dei) geriskeerd worden omdat 
hij  trouw wilde zijn aan het messiaanse visioen van de Torah. 
Het is belangrijk deze kijk vast te houden, wanneer we in het NT 
zo vaak lezen: "En zo werd vervuld wat in de Schriften 
geschreven werd door de profeten". 
 
Wie dat goed in gedachten houdt, hoort ook wat Stefanus doet 
als hij slechts enkele dagen na het Pinksterfeest zijn indrukwek-
kende rede houdt voor hetzelfde Sanhedrin waar Jezus daar-
vóór gestaan had, en wat hij zegt als hij gestenigd wordt en 
stervende is. Lucas hoort hem stervend dezelfde woorden 
zeggen als Jezus tijdens zijn stervensgang. Staande voor de 
van woede tandenknarsende (hoe vaak had Jezus in zijn 
toespraken vooral na gelijkenissen dit 'tandengeknars niet 
aangekondigd?) leden van  het Sanhedrin, zegt Stefanus: "Ik zie 
de hemelen geopend en Jezus staande ter rechterhand 
vanGod". Dezelfde woorden zei Jezus volgens Matth.26:64. Ze 
sleurden hem de stad uit - net als Jezus -  om hem te stenigen 
en Stefanus zei: "Heer Jezus, ontvang mijn geest". vergelijkbare 
woorden sprak Jezus volgens Luc.23:46. Stervend zei Stefanus  
daarna: "Heer, reken hun deze zonde niet toe!", waarmee hij de 
woorden hernam die Jezus uitsprak volgens Luc.23: 54. Hij 
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'volgde' Jezus vrijwel letterlijk na. Mimèsis zal Pauluis dat later 
noemen, 'imitatio' in het Latijn. Is dat  immiteren? Ja dat is het. 
Over "Schouwspelers van God" zal Tom Naastepad het in zijn 
prachtige verklaring van de Paulus' brief aan de Ephesiërs 
hebben.  
 
Soms kun je wel eens over iemand horen schamperen, die met 
zijn kleding, uiterlijk en gedrag de aandacht trekt, dat hij "" net 
doet alsof hij een Jezus is".  Als zo iemand eerlijk zijn best doet 
om als Jezus te leven, is hij een bijbelse 'navolger'. De vraag is 
of hij dan ook doet wat Jezus deed. Doen wat Jezus deed, 
leven zoals hij deed, sterven zoals hij stierf, ofwel leven zoals 
Hij: dat is de manier waarop in de eerste gemeente de opge-
stane Jezus werd 'be-tuigd' - 'nogmalig werd gesteld' zoals het 
Hebreeuwse NgáWàD het  beste kan worden vertaald.14   
 
In het kerk-zijn zijn we ver ( te ver?) afgeraakt van dit navolgen 
in de zin van nadoen van Jezus. In de klassieke liturgische 
vormen wordt het leven van Jezus ( en ook dat van Israël) in 
verregaande mate 'na gespeeld' elke jaar opnieuw. Dat maakt 
nog steeds de kern uit van alle liturgie, hoeveel er ook bij is 
gekomen. Zonder die kern verandert liturgie in multi-inter-
pretabele rituelen. Die klassieke liturgische kern brengt hen die 
deelnemen bij wat er ethisch in het sociaal-politieke,culturele 
bestaan op het 'spel' staat: messiaans leven.  
 
Die nadruk op de liturgie zullen we in deze brief nog tegen-
komen. Uit alle apostolische brieven van de Goednieuws-
boodschap en ook in het boek Openbaringen gaat het  om deze 
ETHIEK: leven zoals Jezus leefde, Hem daarin navolgen: het 
messiaanse visioen in concrete ethiek vertalen. Zo is de 
ecclesia begonnen en dat is door 'christianoi' de geschiedenis 
door ook waar gemaakt, te vaak met de officiële kerk als 
tegenstander - maar niet altijd. Hier vallen steeds dezelfde 
namen: Franciscus van Assisi, Hildegard van Bingen, Maarten 
Luther , Martin Luther King, bisschop Romero, Nelson Mandela, 
Pater Frans in het Dmamascus van Assad, etc.. Datzelfde 
ethische ideaal is even vaak volledig ontspoord door 
charismatische leiders met door hen getiranniseerde groepen. 
De groep Jehova-getuigen is daar een van. Er is maar één 
doorslaggevend criterium waarmee al deze initiatieven kunnen 
worden beoordeeld: hebben leden .c.q. deelnemers de vrijheid 
om de gemeenschap te verlaten? Is die vrijheid gewaarborgd, 
dan is er ook sprake van 'gemeenschap'; anders van groeps-
vorming. Met dit criterium dienen we elke stichting van een 
'zuiver' gelovende groep te onderzoeken. Die vrijheid geven en 
waarborgen  is het begin van elke messiaanse ethiek. Ook 
daarover gaat het in de brief aan de Hebreeën.  

                                         
14 Zie de desbetreffende podscast op de website www.vertaalbijbel.nl. 
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Het voorgaande is belangrijk om de draagwijdte te kunnen bepalen van wat de 
schrijver van de Hebreeër-brief doet als hij in zijn brief een reeks citaten uit TaNaKh 
opneemt en uitlegt. Wanneer we vasthouden aan het bekende schema van 
voorspelling -  vervulling, dan ligt alle nadruk op die vervulling. De oorspronkelijke 
teksten hebben hun dienst als voorspellingen gedaan, zijn nu uitgekomen en dienen 
slechts ter illustratie, maar kunnen als voorbij beschouwd worden; ze hebben 
immers hun functie gehad - en zo is er mee omgegaan in de kerkgeschiedenis. 
Maar wanneer we gaan inzien, dat  deze TaNaKh-citaten uitdrukkelijk zijn gekozen 
en wel om waar te MAKEN, ligt alle nadruk op wat juist die TaNaKhteksten 
behelzen, omdat precies die waar gemaakt moeten worden. Volgens het schema 
voorspelling - vervulling zijn wij onderworpen aan een hogere macht die in zulke 
gevallen bepaalt wanneer ze 'uitkomen' - en aan zo'n onderworpenheid hebben 
mensen, zo lijkt het, grote behoefte. In de andere visie zijn wij zelf degenen die 
uitspraken van eerder levenden uitkiezen om te 'vervullen' ofwel volledig te maken 
door ze te doen. Zo deed Jezus en dat hebben de vertellers / schrijvers van de 
Goednieuwsboodschap laten zien. Met die visie gaan we de komende verzen van 
Hebr.1 lezen; het is dezelfde 'insteek' waarmee ook deze schrijver deze teksten 
citeert en . . . waarmee ook Jezus zelf die teksten citeerde om zijn eigen handelen 
uit te leggen.            
  
Het eerste citaat is, zoals we al zagen: Ps.2:7: 
huios mou ei su, egoo sèmeron 
gegennèka se? Het vraagteken sluit de vraagzin af waarmee vs 5 begint. Zo staat 
deze zin ook in de LXX. Vertaling in de VB:  "(als)stichtzoon van mij geschied jij, ik 
vandaag heb ik tot geschieden gebracht jou". De SV luidt: ". . . heb ik u gegene-
reerd". De charme van deze vertaling is, dat het Nederlandse 'genereren'  direct 
terug gaat op het  Griekse gennaoo. Maar hoe verhouden beide woorden zich tot het 
Hebreeuwse origineel?  Daar staat: JeLàD'TieJKá = (letterlijk) gebaard heb ik jou.  
Het Hebreeuwse werkwoord JáLàD wordt overal met 'baren' vertaald, maar als het 
over mannen gaat, met 'verwekken' (NBG1951, NB.: dat voegt een betekenisveld toe 
over 'conceptie' etc. dat bij het Hebreeuwse werkwoord niet hoort) of  'voortbrengen' 
of dus 'genereren'. Wie concordant wil vertalen, kan niet om 'baren' heen. Wie de 
betekenis van het Nederlandse 'baren' nazoekt, ontdekt dat het eigenlijk zoiets als 
'uitdragen'  betekent.15 Een concordante vertaling van de Hebreeuwse zin luidt: ". . . .  
stichtzoon-mijner jij, ik: vandaag baar ik jou". Een vergelijking wijst uit dat er in de 
Hebreeuwse tekst geen koppelwerkwoord staat. Het Hebreeuws kent geen 
koppelwerkwoorden en in het Grieks wordt het wekwoord 'zijn' nooit afgevlakt tot een 
'= gelijk'-teken! Het Griekse woordje 'ei' dat met 'is' wordt vertaald, functioneert dus 
anders dan het Nederlands zo suggereert. Daarom vertaalt de VB het met 'geschiedt 
als'  Wat beoogt de schrijver van de Hebreeënbrief door deze psalmregel hier in te 
brengen? Hij zal diezelfde regel ook in Hebr.5:5 inbrengen. Om die vraag te 
beantwoorden, dienen we de uitlegtraditie van  de hele psalm 2 te raadplegen. Die 
uitlegtraditie begint in de Talmoed.16 Daarin geven de rabbijnen verschillende 
antwoorden op de vraag over wie het eigenlijk gaat .  Het gaat in Psalm 2 volgens 
velen over David, volgens anderen over Israël als volk en volgens de meesten over 

                                         
15 Voor een uitvoerige toelichting op de betekenis van dit Hebreeuwse woord zie "EEN 
ONTMOETINGSGELEGENHEID GEZOCHT  - met Simson bij de Filistijnen, Maastricht 2004, blz.115 
e.v.. 
16 Zie KOMMENTAR ZUM NEUEN TESTAMENT AUS TALMOED UND MIDRASH, STRACK , BILLERBECK iv 
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Messias Ben David en dan zijn er nog rabbi's die hier de Messias Ben Jozef en die 
de gezalfde hogepriester noemen. Veel van de citaten die Strack en Billerbeck 
noemen  stammen uit de derde en vierde eeuw, maar beroepen zich op oudere 
overleveringen. De schrijver van de Hebreeënbrief mengt zich dus hier in al langer 
gevoerde interne Joodse discussies. Zijn inbreng luidt - samen met zovele in de 
Joodse ecclesia kuriakè van de eerste eeuw: Jezus van Nazareth heeft o.a. uit psalm 
2 de manier  afgelezen,waarop hij het messiasschap wilde / meende te moeten 
uitleggen en waar maken. Met die inbreng deed de Judeese ecclesia mee in de 
discussies van rabbijnen en schriftgeleerden. Die discussies gaan over de vraag: 
Wat doet de Messiaskoning van Israël - en wat doet hij niet? Of Jezus de messias is, 
hangt van het antwoord op deze vraag af. Als iemand het antwoord zo formuleert, 
dat het in feite de levensgang van Jezus beschrijft, geeft hij zich te kennen als een 
volgeling van Jezus, die ook zijn levenswijze probeert de praktiseren. Dat is de 
strekking van alle apostolische brieven van het NT en zeker van deze brief aan de 
Hebreeën zoals we nog zullen zien. Uit die Talmoedische antwoorden blijkt, dat 
David's manier van koning-zijn, het Joodse volk als belichaming van Israël, het 
concept van de Knecht (heerdienaar) van JHWH, het koningschap van JHWH en de 
messias zich met elkaar laten verweven. In de latere christelijke discussies en 
commentaren over deze psalm is het Joodse volk c.q. de synagoge uit die 
samenhang  geschrapt en ten onrechte vervangen door de kerk. 
Pas in de 'moderne', wetenschappelijke discussies vanaf de 19de eeuw werd de 
directe contemporaine context van dit psalmlied bij de uitleg betrokken: de oude 
rituele teksten bij de troonsbestijgingen in  Egypte en Assyrië en Babylonië17 . Deze 
psalm zou een soort protocol kunnen zijn, dat bij iedere troonsbestijging van een 
koning in  Jeruzalem werd gezongen en wel in combinatie met de constitutie voor het 
koningschap zoals we die in de Torah vinden en bij de profeten. Alle onderzoekers 
zijn het over eens, dat in psalm 2 de profetische traditie aan het woord is. Of deze 
psalm werkelijk haar "Sitz im Leben' heeft in de Judeese troonbestijgijgsfeesten - en -
rituelen, is echter de vraag. Het einde van psalm 2, waar die profetische 
waarschuwing aan de naties zo sterk klinkt, roept de twijfel daaraan op. Bovendien 
bevat de Hebreeuwse tekst enkele opvallende Aramese trekken. Waarvan de 
woorden "Kust de zoon", de opvallendste is, want i.p.v. het Hebr. woord Ben = zoon, 
staat daar het Aramese woord voor zoon = Bar.(we kennen het uit het NT als Petrus 
wordt aangeduid met Simon Bar Jona). In het Hebreeuws betekent 'BaR'  zuiver. De 
tekst is daarom waarschijnlijk van NA de ballingschap en zou gezongen kunnen zijn 
bij het aantreden en de zalving van een nieuwe hogepriester. De aanwezigheid van 
een gezalfde hogepriester hield voor veel Judeeërs in dat DUS ook de gezalfde 
messias-koning op handen was. De psalm als geheel kon wel eens de uitdrukking 
zijn van de bovengenoemde innig beleefde verwevenheid van David, Israel, Knecht 
van JHWH gezalfde hogepriester en messiaskoning. Het eerbiedigen van die 
verwevenheid is het eerste wat Jezus van zijn ecclesia verwacht. De schrijver van de 
Hebreeënbrief gaat ons daarin voor. Dat blijkt uit de volgende OTische citaten.  
 
Maar eerst bepalen we de aandacht bij de vertaaltraditie van het Hebreeuwse 
JaLàD. Het Griekse werkwoord gegennèka is de vertaling van dit 
Hebreeuwse werkwoord. We legden dat hiervoor al uit. In rabbijnse literatuur blijkt 
het bijna vanzelfsprekend dan te gaan over wat wij onder adoptie verstaan. JHWH  
noemt dit kind 'zoon van mij' en voegt daar aan toe: 'heden baar ik jou' d.w.z. heden 

                                         
17 Zie: H.J.Kraus DIE PSALMEN IN BIBLISCHEN KOMMENTAR ZUM ALTEN TESTAMENT. 
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draag ik jou zoals wij kunnen zeggen 'breng ik jou voort' (ofwel: breng ik jou op = in 
de openbaarheid). Het Griekse gennaoo wordt, als het om mannen gaat met 
'verwekken' vertaald; net als bij het Hebreeuwse JaLàD is dat incorrect. De Griekse 
woordstam 'GN'(gen)  heeft met 'zijn' te maken, d.w.z. met actief er zijn. Om 
verwarring met 'zijn' als koppelwerkwoord en hulpwerkwoord in het Nederlands  bij 
de interpretatie te voorkomen wordt deze stam en alle daarmee samenhangende 
woorden met 'geschieden' vertaald; gennaoo daarom met 'tot geschieden brengen'. 
Daarom vertaalt de VB het slot van dit citaat zo: "vandaag heb ik tot geschieden 
gebracht jou" . Het Griekse perfectum trekt het Hebreeuwse 'perfectum' in die zin 
scheef, dat bij het Hebreeuws niet om het verleden gaat, maar om een uitspraak 
waar achter je moet denken "zoals geconstateerd is" . Deze laatste twee woorden, 
zowel de Hebreeuwse als de Griekse,  zeggen dus niets over de afkomst van deze 
zoon, maar over zijn huidige leven; daarom luidt het eerste woord ook 'vandaag'. Het 
Griekse perfectum kan uitleggers hier er heel gemakkelijk toe verleiden over de 
goddelijke geboorte van Jezus te gaan speculeren.  Dat is natuurlijk vooral in de 
latere theologie en kerkleer gebeurd. Men ging zelfs zover om het hele kerstverhaal 
van Lucas (en van Mattheus) als een uitwerking ( soms zelfs als een voorbeeld van 
een christelijke hagadah = verklarend verhaal) te duiden  bij psalm 2 vs 7. Maar altijd 
zijn er tegenstemmen geweest, die deze woorden uitlegden als een vorm van 
adoptie en niet als een fysieke goddelijke afkomst. Die voorstelling was in de Grieks 
Romeinse religieuze wereld overigens heel bekend. Maar ook zo'n voorstelling van 
zaken kan psalm 2 eenvoudig niet impliceren. Heeft de schrijver van de Hebreenbrief 
deze voorstelling hier toch  ingebracht? Er zijn onderzoekers die dat voor mogelijk en 
soms waarschijnlijk houden; onderzoeken die gericht waren en zijn op de invloed van 
het Grieks-Romeinse gedachtengoed op de ontwikkeling van de leer van de vroege 
kerk. Dat Hebr.1:5 in de kerkgeschiedenis zich daartoe kon lenen, is onmiskenbaar, 
maar hoort thuis in de binnen de kerkenfamilie ontluikende afkeer van de synagoge 
en het Joodse volk. Elke bijbeluitlegger - c.q.  -lezer, heeft zich vroeg of laat de vraag 
te stellen of die ongehoorde overwinning van het Christendom  op het 'heidendom'- 
en op het Jodednom - soms door diezelfde twee zaken kon plaats grijpen: de 
voorstelling dat mensen fysiek van goden konden afstammen en daar ook prat op 
konden gaan EN de afkeer van en vijandigheid voor het Joodse volk. Deze twee 
onbijbelse drogredenen hebben die sterke uitbreiding zeker wel begeleid en hebben 
zich binnen de gehele kerkenfamilie breed kunnen maken. Dat die  kerkelijke afkeer 
van en zelfs haat voor de Joodse gemeenschap in alle opzichten fataal is, is de 
kerkenfamilie zich hopelijk inmiddels wel bewust  geworden - maar of we werkelijk 
beseffen hoe fataal, is nog maar de vraag. Hier kiezen we  er  daarom voor om 
Hebr.1:5 uit te leggen binnen de ruimte van de Joodse uitlegtraditie van psalm 2.  
 
Het volgende citaat zal ons voor dezelfde keuze plaatsen. Het is een citaat van II 
Sam 7:14, vooraf gegaan door  kai palin = en wederom: 
  / egoo esomai autooi eis 
pateron, kai autos estin moi eis huion; vertaald (SV): Ik zal hem tot een Vader zijn, en 
hij zal mij tot een Zoon zijn. Alle mij bekende vertalingen hebben hier tot  e e n Vader 
(en niet tot vader, wat grammaticaal ook zou kunnen; datzelfde geldt voor de 
vertaling   
e e n  Zoon. De VB luidt hier aldus:  ik ik zal geschieden voor hem tot een 
omvamende, en hij hij zal geschieden voor mij tot een stichtzoon. Hier citeert de 
schrijver II Sam.7:14. Dit vers is het midden van het in zoveel opzichten 
indrukwekkende zevende hoofdstuk van het tweede boek Samuël. Het begint met 
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Davids plan om in Jeruzalem een tempel te bouwen, waar hij de kast met de twee 
stenen borden, waarop de tien woorden staan, kan plaatsen en daarboven het 
verzoendeksel en daarbij alle andere voorwerpen voor de tempeldienst. Dat alles 
stond tot dan toe, zoals David het zelf zegt "tussen de gordijnen" en hij legt zijn plan 
voor aan de profeet Nathan. Die krijgt van JHWH te horen dat hij David moet gaan 
zeggen: Jij bouwt geen huis voor JHWH, JHWH bouwt jouw huis en jouw zoon zal 
voor mij een tempeltehuis bouwen. Het hele hoofdstuk eindigt met Davids antwoord 
op Nathans boodschap: Hij dankt JHWH er voor dat Hij uit David voor zich het 
'geschiedhuis' zal bouwen. Heel duidelijk spreekt uit dit hele hoofdstuk de sterke 
verwevenheid (waarover we al schreven) van David als gezalfde (Messias), Davids 
zoon, en het volk Israel als geheel. Het bijzondere hoofdstuk 7 wordt vooraf gegaan 
door het verhaal over het brengen van de 'ark'(= kast) naar Jeruzalem en wordt 
gevolgd door hoofdstuk 8, waar bijna politiek zakelijk de ene overwinning van David 
op zijn tegenstanders na de andere wordt verteld. Is hoofdstuk 8 vrijwel eentonig een 
opsomming van militaire triomfen, hoofdstuk 7 is bijna on-historisch. De hele voorge-
schiedenis, inclusief de richterentijd wordt daar samengevat en geduid. En het grijpt 
vooruit op de eeuwen na David. We gaan er hier vanuit, dat de schrijver van de 
Hebreeën brief dit hele hoofdstuk in gedachten heeft, als hij vs 14 citeert en dat ook 
zijn lezers met dit bijzondere hoofdstuk goed bekend zijn. Zijn citaat kan niet anders 
dan dit hele hoofdstuk hier binnen brengen. Het is in Judeese kringen een veel 
besproken hoofdstuk en zal dat de Joodse geschiedenis door blijven. De schrijver 
heeft niet één tekst uit het geheel gesprokkeld om te kunnen aantonen dat Jezus 
volgens TaNaKh de zoon van God is. Zo kan het gewoon niet zijn. Dat doet de 
schrijver van de Hebrteeënbrief onrecht - hoevaak deze verzen hier en elders in het 
NT ook zo opgevat zijn. We citeren hier daarom de hele passage waarin het citaat 
dat we hier bespreken staat. We geven het zowel in de SV als in die van de VB. 
(Statenvertaling)     (Vertaalbijbel)   
12.Wanneer uwe dagen zullen vervuld  Ja aan't-volledig-worden-zijn  
zijn en gij met uw vaderen zult   de-dagen-jouwer en-voorts-ben-jij- 
ontslapen, zijn, zoo zal Ik uw zaad na u  aan't-neerliggen samen-met  
doen opstaan, dat uit uwen lijve zal  de-omvamenden-jouwer en-voorts- 
voortkomen, en Ik zal zijn koninkrijk  ben-ik-aan't-doen-opstaan enwel~ 
bevestigen.      het-kiemsel-jouwer laat-achter-jou 
       die aan't-uittrekken-is   
       vandaan-van-de-ingewanden-jouwer; 
       en-voorts-ben-ik-aan't-vastzo doen-
       zijn het-koningschap-zijner. 
13.Die zal mijnen Naam een huis bouwen Hij aan't-stichten-is-hij~een-huis 
en Ik zal de stoel zijns koninkrijks   voor-de-naam-mijner; en-voorts-ben-ik 
bevestigen tot in eeuwigheid   aan't-vastzo-doen-zijn de-troon-van 
       het-koningschap-zijner tot~wereldlang. 
14.Ik zal hem zijn tot eenen vader  Ik ik-ben-aan't-geschieden voor-hem 
en hij zal mij zijn tot eenen zoon   tot-een-omvamende en hij hij-is-aan't- 
die ik, als hij misdoet, eene mensen-  geschieden voor-mij tot een-stchtzoon 
roede en met plagen der mensenkinderen die als-hij-kwaad-doet ik-aan't-terecht- 
zal straffen;      brengen-ben met-de-stamstaf-van 
       menselijken en-de-aantastingen-van 
       stichtkinderen-van een-roodling. 
15.Maar mijne goedertierenheid zal  En-de-goede-gunst-mijner is-niet  
van hem niet wijken, gelijk Ik die heb  aan't-wijken vandaan-van-hem zoals 
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doen wijken van Saul . . .     ik-die-heb-doen-wijken vandaan-van- 
       genoot-met SháuWL . . .  
16.Doch uw huis zal bestendig zijn  En-voorts-is-vertrouwen-aan't-wekken 
em uw koninkrijk tot in eeuwigheid  het-huis-jouwer en-het-koningschap- 
       jouwer tot~wereldlang 
 
Het is ondenkbaar, dat niet deze gehele passage van dit veelbesproken zevende 
hoofdstuk in II Samuel heeft mee geklonken, toen de schrijver dit citaat opnam in zijn 
brief. Op de vraag aan het begin: "Tot wie heeft JHWH b.v. dit gesproken, kan het 
antwoord niet anders luiden dan: "Tot David OVER zijn nazaten als koningen van 
Juda". Dat blijkt vooral uit de verzen 15 en 1618. In TaNaKh gaat het in het woord 
NgoLáM niet om een tijdloze eeuwigheid, maar om een concrete wereldtijd van enige 
eeuwen. Zo'n indringende passage als deze is dan ook door en door profetisch  en 
betreft een tijdvak dat dan ten einde gaat of al ten einde is, Maar datzelfde woord 
duidt daarom een komende wereldtijd aan, een NgoLáM HáBáH, waarin opnieuw 
een nazaat uit Jesse's (Isaï) oude stam de verantwoordelijkheid over Israël krijgt / 
dan wel op zich neemt, OMDAT hij. gezalfde als hij is, de Naam heiligt. En zo wordt 
deze passage in de Rabbijnse uitlegtraditie ook becommentarieerd als een tekst die 
gaat over hetzelfde rijtje als eeder opgesomd: Behalve Davidszoon, ook het volk 
Israël als geheel, de "lijdende knecht des Heren"(zie vs 15 en 16) en de beloofde 
Messias. UItdrukkelijk wordt in die Rabbijnse discussies beklemtoond, dat het in het 
woord 'zoon' niet KAN gaan om een fysieke geboorte uit God. De vader is immers 
DAVID of iemand uit zijn nageslacht. Het gebruik van het Hebreeuwse JáLàD in 
Ps.2, waarover we al schreven, bevestigt dat nog eens. In de Griekse vertaling van 
de LXX is er daarom hier en elders niet gekozen voor het Griekse tiktoo (= moederlijk 
baren), maar voor gennaoo (= tot geschieden brengen). In de OTische wetenschap is 
dat algemeen aanvaard. Maar aanvaarden we dat dit ook de positie is van de 
schrijver aan deze Hebreeën . zo niet van het hele NT? De fysieke geboorte van 
Jezus ontdoen van deze Hebreeuwse context, brengt die in de Grieks Romeinse 
context van barende goden en godinnen. Het zal dan ook in de latere christelijke 
theologie een groot probleem worden om de menselijkheid van Jezus de plek te 
geven die die belijdenis toekomt. In de tijd dat deze Hebreeënbrief geschreven wordt 
- en de hele Goedniuewsboodschap - is de belangrijkste opgave om de verhouding 
van Jezus en JHWH zo sterk mogelijk te houden. Die kon (en moest dan ook) 
aangeduid worden met de TaNaKh-woorden AàBh (is omvamende > vader) en BèN ( 
= stichtzoon), zoals die ook kan worden aangeduid met de TaNaKh-woorden kurios 
(= AeDoNáJ > machtiger) en monogenès (= afzonderlijk tot geschieden gekomene = 
Hebr. BeKhóWR = voorste). De kerk heeft ook later beleden: Jezus is de Vader niet, 
die staat -naar zijn  eigen woorden - boven hem, Hij is de zoon. En hij is '.zoon' 
omdat hij de naam van de Vader heiligt (denk aan de eerste bede van het 'Onze 
Vader'). Het is niet andersom: omdat hij de zoon is, heiligt hij de naam JHWH. Of Hij 
'zoon'  i s  mag beoordeeld worden aan de hand van de vraag of hij de naam JHWH 
heiligt. Of mensen zo over hem oordelen (of hem zo belijden) is hun keuze, is de 
keuze van zowel Joden als niet Joden.  
 

                                         
18 Daarbij dient er op gewezen te worden, hoe ongelukkig de vertaling 'straffen''is, als 'terecht 
brengen' bedoeld is. Dat is ook de bedoeling van het moderne straffen, maar naar de vorm heeft dat 
nog steeds de functie van 'vergelding' ofwel een ingekaderde vorm van 'wraak'. De vertaling met 
'roede' suggereert 'slaan', maar het Hebr. ShèBèTh betekent een staf waarmee gestuurd wordt -en is 
daarom in TaNaKh tegelijk het woord voor  'stam'. 
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In het vervolg van de bespreking van de hele reeks citaten in dit eerste hoofdstuk 
zullen we telkens tot dezelfde conclusie gaan komen. De volgende twee OTische 
citaten worden alsvolgt ingeleid: 
hotan de palin 
eisagagèi  ton proototkon eis tèn oikouemnèn, legei: (VB) Wanneer dan weer hij 
binnen gevoerd heeft de voorheengebaarde in het behuisde (land) . . .  Eerst gaan 
we in op de betekenis van het Griekse woord palin in deze tekst. Daarover is veel 
discussie19. De meest aanvaarde is de opvatting dat hier de WEDERkomst van 
Jezus is bedoeld. Maar er zijn stevige argumenten om 'palin' los te zien van het 
binnenvoeren  en te verbinden met de hele zin: "en nog weer (dit): wanneer hij 
binnenvoert enz.". Dan zou de geboorte van Jezus bedoeld kunnen zijn. Anderen  
denken dat het woord 'oikoumenè hier niet met het Griekse gè (= land) moet worden 
aangevuld, maar dat 'het bewoonde' moet worden opgevat als aanduiding van zowel 
hemel als aarde; dan zou het over Jezus' hemelvaart gaan. Er is nog een andere 
uitleg mogelijk - en zelfs voor de handliggend, n.l. als een omschrijving van de 
opstanding uit de dood. We stelden al vast, dat in de korte opsomming van de daden 
van de Jezus de opstanding besloten ligt in het 'zitting genomen hebbend aan de 
rechter van de grootse in de hoge'. Wie de brief erop nazoekt, bemerkt dat over de 
anastasis ek toon nekroon: de opstanding bij de 
lijfdoden vandaan, maar twee keer in deze brief gesproken wordt. In Hb.6:2 en 11:35 
maar in de betekenis van de algemene opstanding van de doden. Het werkwoord 
anhistanai (= opstaan) komt helemaal niet voor, het werkwoord 
egeiroo (= opwekken > doen opstaan) alleen in Hb.11:19 maar daar heeft 
het betrekking op Izaäk, al klinkt de echo daarvan in Jezus' opstanding. Zo weinig 
nadruk op Jezus' opstanding uit het graf, op het lege graf en op de verschijningen, 
kan alleen begrepen worden vanuit de overweldigende ervaring en overtuiging dat 
Jezus na zij kruisdood door God 'weer'(palin) is binnen gebracht in de oecumene van 
God en de mensen (JHWH en Israël) en daar weer doet, maar vooral laat doen door 
zijn ecclesia, wat hij eerder tijdens zijn levensjaren in Judea deed. Voor de schrijver 
van de Hebreeënbrief betekent Jezus' hemelvaart geenszins zijn vertrek uit deze 
oecumene, in  tegendeel: dat 'verhaal'  verkondigt zijn wereldheerschappij als 
oriëntatie voor onze menseliijke handel en wandel. Vandaar de bewoordingen: 
'zittend ( = zetelend = regerend) aan de rechter van de grootse in de hoge'. Jezus is 
door God 'teruggeplaatst" in de mensenwereld die hem kruisigde - en dat impliceert 
zijn opstanding. Voor deze schrijver is niet Jezus' wonderlijke opstanding het centrale 
thema, maar dat Hij present is nu hier en overal, aanwezig met dezelfde impact als 
die van zijn levensjaren in Judea. Hij, de toen komende, is ook nu de komende, de in 
de geschiedenis komende, want dat is de strekking van het Griekse woord 
parousia - dat ten onrechte in veel teksten met WEDERkomst wordt 
vertaald. Hij is niet de straks, ooit weder-komende, hij is als de NU komende present. 
Dat heeft gevolgen voor zijn ecclesia, zijn 'geroepenschap'! En vooral voor haar 
ethiek. En dat zal de schrijver nog heel fel duidelijk maken. Door deze interpretatie 
van het Griekse woord palin (= wederom) trekken we het wissel om: de kerk 
'reist' niet  in een grijze zone tussen de eerste komst en de tweede in de (verre) 
toekomst te verwachten komst, waarin ze  weinig anders kan dan zich goed en zo 
kwaad als dat gaat aan de omstandigheden aanpassen ( wat 'aggiornamento' heet 
sinds Vaticanum II). De ecclesia kuriakè is sinds Jezus en door Jezus op het 

                                         
19 Een goede samenvatting van deze discussies is te vinden in het al eerder genoemde commentaar 
op deze brief van Dr A.F.J.Klijn (blz.31-33).  
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messiaans spoor ( de smalle weg) en op dat aanpassingspoor ( de brede weg) niet 
anders te vinden dan in de verwijzingen naar dat nevenspoor. De reizigers op het 
hoofdspoor worden onafgebroken - n.l. door de litrgie - met dit messiaanse spoor 
geconfronteerd, beoordeeld en veroordeeld en terechtgebracht > terecht gesteld: hier 
in de dubbele betekenis. Of we begenadigd zijn moet blijken en wel uit onze ethische 
keuzes en onze omgang met ons gezamenlijke falen. Want wederom heeft hij 
(JHWH) binnengevoerd  
de voorheen gebaarde: dat laat het Grieks horen als het 
concordant vertaald wordt. Het is in de LXX de vrijwel vaste vertaling van het 
Hebreeuwse BeKhóWR, dat traditioneel om die reden met 'eerstgeborene' wordt 
vertaald. Maar in dit Hebreeuwse klinkt semantisch noch het woord 'eerste' noch het 
woord 'geboren worden', 'gebaard worden' door. Het gaat om 'de voorste zijn'. Ook 
het Griekse prootos betekent 'voorste' en heeft niets met 'eerste' te maken. 
In TaNaKh gaat het dan ook in Genesis om het 'recht van voorste zijn' en dat valt, 
zoals we daar bijna consequent lezen, bepaald niet vanzelfsprekend toe aan de 
'oudste' ofwel de eerstgeborene - al zal dat in de Israël omringende culturen wel zo 
zijn (geweest). Wat vertelt dit woord 'prototokos' hier eigenlijk? Het Hebr. BeKhóWR 
klinkt via het Griekse prootos ongetwijfeld mee: Jezus heeft de plaats en de taak van 
'voorste 'zijn'. En hij is ook als 'voorste gebaard' (tokos van het Griekse tiktoo: in de 
LXX overwegend de vertaling van het Hebr. JáLàD). Maar precies zo vertelt het dat 
Jezus, toen hij eerder in deze oecumene  werd binnengebracht, 'voorheen gebaard 
werd': Aan het 'kerstverhaal' wordt hier allereerst herinnerd en zo tegelijk aan die 
andere noties. Deze 'voorheen-gebaarde' heeft de god weer binnen gebracht in de 
oecumene nu hij (als opgestane) regeert aan de rechterhand van deze god. Zijn 
koningschap zet zich in de mensengeschiedenis door - hoe 'on'-werkelijk dat nu ook 
lijkt. De manier van 'koningen' van de gekruisigde zet zich door - er zal door de 
mensen onderling strijd om worden geleverd, maar in die strijd is dit koningschap 
geen combattant en kan en mag zijn ecclesia dus ook geen combattant zijn. In die 
strijd is ook de synagoge geen combattant, vertrouwd als zij is met de het 
messiaanse visioen. Die ecclesia laat precies zien HOE dit koningschap zich doorzet. 
Dat laat ze zien zodra ze de klassieke liturgie viert. Dat laat de synagoge ook zien, 
zodra ze de liturgie van de tempeldienst LEEST en de sabbats - en hoogtijdagen 
viert.  
 
De schrijver van de Hebreeën brief 'praat' hier niet over een verre toekomst, maar 
over het heden: hij ziet het gebeuren. Hij ziet gebeuren wat hij leest in TaNaKh b.v. in 
Ps.97:7 . Weer lezen we in alle vertalingen 'engelen' als weergave van het Griekse 
angngeloi: de vertaling van het Hebr. MaL'AaKieJM dat 'bodewerkers' 
betekent. Maar in de Hebreeuwse tekst staat ook dat niet: er staat AæLoHieJM: 
KåL~AæLoHieM ofwel: alle gods (goden)! De Joodse vertalers van de LXX hebben 
dit woord hier met het Griekse angngeloi ('engelen') vertaald - of hebben ze het 
Hebreeuwse woord VERVANGEN door 'engelen'? Heeft de schrijver aan de 
Hebreeën hiervan geweten? Het moet haast wel. De weergave van het Hebr. 
AæLoHieJM (een meervoud!)  in de vertalingen, vanaf die van de oudste, de LXX, is 
niet in alle teksten dezelfde. Voor wie het Hebreeuws concordant probeert te 
vertalen, is het zaak toch één - in ons geval Nederlands -  woord te vinden dat overal 
bruikbaar is. We vonden het maakwoord 'gods', naar de vorm een meervoud, maar 
anders dan het gebruikelijke meervoud 'goden'. De Joodse vertalers van de LXX 
hebben niet overal waar in de psalmen sprake is van gods > goden voor het Griekse 
angngeloi gekozen. B.v. niet in de bekende aanhef van Psalm 92:1: JHWH staat in 
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de vergadering (Gr. synagoge) van de theoi = goden. Wanneer we het gebruik van 
het begrip AæLoHieJM in TaNaKh overzien - een overzicht dat we hier niet kunnen 
geven, maar wel elders hebben gepubliceerd20 - blijkt dit ONDERGESCHIKT  aan de 
naam JHWH; het is een functie, zoals 'koning' dat is, en net als dat woord ook een 
aanspreektitel. Maar dit woord functioneert niet als naam. Zowel in de wereld van het 
OT als in die van de LXX en het NT zijn er nogal wat namen die als goden, d.w.Z. 
godsmachten. vereerd worden. JHWH is er één van, maar voor Israel de enige die 
zich werkelijk om hen bekommert. De Joodse vertalers van de LXX hebben bij het 
vertalen van deze psalm deze 'goden' (godsmachten) gedegradeerd tot angngeloi 
d.w.z. tot 'werkboden; of 'bodewerkers' van JHWH! In de Hebr. psalm is het woord 
'goden', 'gods'> 'godsmachten' geen aanduiding van gehoorzame gedienstigen, maar 
van 'hoog-van-de-torenblazers' die - net als de MaL'AàK Bileam in Num.23 en 24 -  
huns ondanks het hun opgedragen bodewerk doen. Er zijn ook nog al wat bode-
werkers die leugens en fake-news uitkramen. Wie zo het Griekse angeloi 
interpreteert - en dus niet mee gaat in het traditionele volksgeloof van goede 
gedienstige hemelwezens met vleugels - hoort hoe belangrijk het is dat zij allen: 
proskunèsatoosan: 
'zich neerbukken' luidt de VB, omdat het de vaste vertaling in de LXX is vannhet 
Hebr. SháCháH21. De LXX heeft hier een imperatief 'bukt neer!' De schrijver is de 
LXX daarin dus niet gevolgd en heeft de Hebreeuwse tekst vertaald. Waaruit ook 
blijkt dat hij daarvan op de hoogte was en de LXX niet klakkeloos heeft gevolgd (wat 
we hiervoor ook al aannemelijk achtten). Dan heeft hij ook geweten, dat het woordje 
autooi in de psalm betrekking heeft op JHWH; er is in deze psalm geen 
sprake van een ander adres. De nadruk ligt dus voor de schrijver niet op dit 'voor 
hem', maar op het neerbukken van al die godsmachten. Dat 'neerbukken' voor JHWH 
zal voor hen gelden, maar juist niet voor de zoon, zoals in volgende citaten blijkt. De 
zoon is niet onder deze zich neerbukkenden voor JHWH. Deze woorden herinneren 
aan wat in Mt.4:11 staat: na de laatste beproeving, wijkt Satan van Jezus en 
idou angngeloi prosèlthon kai 
dièkonoun autooi: zie bodewerkers ('engelen volgens de traditionele vertalingen) 
kwamen toe en bedienden hem. De vertaling 'engel'- hoe gebruikelijk ook en 
aansluitend bij de toenmalige Joodse opvattingen over hemelse wezens -  wekt voor 
de lezers van nu eveneens de voorstelling van (gevleugelde) hemelwezens op, zij 
het dat wij nu die bepaald niet verwachten in ons moderne ruimte-onderzoek. Voor 
de lezers van toen behoorde juist die voorstelling tot het aannemelijk geachte leger 
van godsdienaren, die in de hemel verblijven, en lag alle nadrukmop het (bode)werk 
dat hun opgedragen was. Voor ons zijn  het hetzij engelen met een bodschap, voor 
hen zijn het boodschappen in menselijke gestalten, hetzij  als mensen zichtbare 
boodschappen die Jezus be-dienden. Wie het Hebreeuwse woord MaL"AæKieJM in 
de lexica nazoekt, ziet dat het veel voorkomt en zowel betrekking heeft op menselijke 
'afgevraardigden' als op boodschappers van JHWH, inclusief de profeten. Wie 
concordant vertaalt wil / moet voor  één woord kiezen en dat  kan 'engel' dan niet 
zijn; dat is te beperkt en te specifiek van betekenis. Het moet 'bode' zijn. Die breedte 

                                         
20 Zie "een verrassend klinkende bijbelse ethiek" vooral in hoofdstuk II. 
21 De kern van het Griekse werkwoord ‘proskuneoo’ is het Griekse woord kuoon dat hond betekent. 
Van het Griekse werkwoord kunoo is ons ‘kussen’ afgeleid: likken als een hond. Proskuneo is als een 
hond de voeten likken/kussen. Met de vertaling ‘toebukken’ sluiten we hier aan bij het Hebreeuwse 
woord SháCháH, waarvan het in de LXX de vertaling is. Het Grieks klinkt dus veel vernederender dan 
het Hebreeuws. 
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dient ook de uitleg te bepalen. Omdat etymologisch de stamverwantschap met het 
zelfst.naamwoord MàL'AæKáH dat 'werk' betekent vaststaat, is voor 'bodewerker' of 
'werkbode' gekozen. Tenslotte klinken in dit citaat uit Ps.97:7 ook  zinsneden uit de 
LXX mee, die we vinden in Deut.32:43, maar die ontbreken in de Hebreeuwse tekst. 
Het loont beide versies naast elkaar  te zetten: 
TanaKh (VB)      LXX ( eigen vertaling) 
       jubelt  hemelen tezamen voor hem 
        neerbukken moeten zich voor hem 
       alle stichzonen van god 
doet jubelschreien naties    jubelt naties samen met  het volk 
het genotenvolk-zijner,    van hem,22 
       en bekrachtigen moeten zich voor , 
       hem alle 'angngeloi' van hem. 
ja het-roods-van~de-heerdienaren-zijner omdat het roodbloed van zijn  
is-aan't-gewroken-worden;    stichtzonen gewroken wordt; 
en- wraak is-hij-aan't-doen-terugkeren   en hij zal wreken en teruggeven wraak 
tot  wie-beëngen-hem,    aan zijn vijanden, 
en-voorts-is-aan't-betegenen23   en uitreinigt kurios (= JHWH) het land 
het-roodlingse-zijner het-land-zijner,  van zijn volk. 
 
Het verschil tussen de Masoretische tekstversie en de vertaling van de LXX is groot. 
Dat heeft gedeeltelijk te maken met schrijf- , overschrijf-, en leesfouten bij de 
overlevering van de tekst zelf van dit lied van Mozes. Maar hier zou ook sprake 
kunnen zijn van een  aanvulling van de Hebreeuwse tekst door  latere overschrijvers, 
die in het bestaan van hemelse wezens in de gestalte van zonen van god en 
angngeloi 'heilig' geloofden. Er zijn geleerden die hier een voorbeeld ervan zien, dat 
christelijke overschrijvers voor deze aanvulling verantwoordelijk zijn. Het vermoeden 
bestaat, dat deze christelijke overschrijvers na ongeveer het jaar 200 op meerdere 
plaatsen de oorspronkelijk Joodse LXX hebben 'aangepast'  Die aanpassingen 
zouden zo frequent  in de huidige tekst (die uit het jaar 900 stamt) aan te wijzen zijn, 
dat deze LXX eigenlijk een christelijke vertaling van TaNaKh moet worden 
genoemd24 .Eén van de bronnen voor deze christelijke aanpassingen van de LXX,  
zou dan deze tekst uit de brief aan de Hebreeën zijn, omdat daarin gemakkelijk de 
voorstelling van hemelse tussenwezens kan worden gevonden. De huidige versie 
van Deut.32:43 in de LXX zou dan afhankelijk zijn van o.a. deze tekst uit de brief aan 

                                         
22 Ook Paulus haalt in Rom.15:10 deze zinsnede uit Dt.32:42 aan in de vorm die die heeft in de LXX. 
Dat verschil kan te maken hebben met het gegeven dat de ongevocaliseerd, alleen uit medeklinkers 
bestaande Hebr. tekst, die de vertalers van  de LXX voor zich hadden, ook van een andere 
vocalisatie kon worden voorzien. Voor Paulus behoeft er dus geen sprake te zijn geweest van een 
verschil: de consonantentekst was immers dezelfde.  
23 Het Hebr. werkwoord KáPhàR dat hier staat, wordt meestal met 'verzoenen' vertaald, maar 
letterlijk zegt het: 'ergens iets tegen (aan) doen' (tegen het kwaad); vandaar de vertaling 'be-
tegenen. 
24 De bekende deskundige op dit gebied, Prof. Dr. P.W. van der Horst vraagt zich in zijn "Studies 
over het Jodendom" af of de LXX nog wel een Joodse vertaling mag worden genoemd. Zeker is, dat 
de Joden zelf na het jaar 100 definitief afstand hebben genomen van de LXX - en daarna geen 
enkele vertaling meer de status hebben gegeven, die de LXX in de Joodse traditie daarvoor wel had. 
Even zeker is dat de kerkenfamilie de LXX heeft omarmd en nog steeds als de belangrijkste 
autoriteit beschouwt; dat geldt zeker voor de Rooms-Katholieke en de Oosters-Orthodoxe traditie. 
Schrijvers dezes houdt rekening met 'christelijke aanpassingen' van de LXX, maar de 
basisbeslissingen zijn stuk voor stuk keuzes geweest van Joodse vertalers - waarschijnlijk in 
Alexandrie, waar intellectuele Joden, Grieken en Romeinen in hoge mate met elkaar optrokken.   
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de Hebreeën. Andersom kan eigenlijk niet, omdat die christelijke aanpassingen niet 
zo vroeg al kunnen zijn doorgedrongen in de omloop zijn versies van de LXX.  
 
Staan blijft ook, dat - zoals we eerder naar voren  hebben gebracht - de schrijver van 
de Hebreeën brief er alles aan gelegen is om aan te sluiten bij de Hebreeuwse 
TaNaKh. We zullen daar nog voorbeelden in zijn brief van tegenkomen.   
 
Het volgende OTische citaat leidt de schrijver weer alsvolgt in: 
7.kai pros tous angngelous legei:  en tegen de 
werkboden zegt hij. Meerdere vertalers schrijven: OVER de werkboden - en daar is 
wat voor te zeggen gezien het vervolg. Maar dan had er in het Grieks peri  
moeten staan. De constructie met 'pros'  in deze betekenis zou dan hier een 
uitzondering zijn. Hoewel 'tot'  als vertaling van 'pros'  ook hier moet worden 
aangehouden, klinkt dit 'over' hier wel mee. Het Nederlandse 'aangaande' kan  beide 
strekkingen hebben. Weer gaat het hier over allen die als boodschapper (werkbode) 
van JHWH optreden. Wie daar ook toe behoren, lezen we in het nu volgende 
TaNaKh-citaat:  

ho poioon tous angngelous autou pneumata: kai tous leitourgous autou puros 
phloga: hij die maakt (tot)de werkboden van hem beluchtingen / -ters, en (tot) 
bedienaren van hem een vuur vlam. Waar zetten de Nederlandse vertalers het 
woordje 'tot' neer, dat  toegevoegd moet worden om het Nederlands duidelijk te 
maken? De SV laat het overigens weg en laat dus - zoals vaker - de beslissing c.q. 
de interpretatie over aan de lezer. Vrijwel alle latere vertalers plaatsen het woordje 
'tot'voor de beluchtingen (meestal met 'winden' vertaald) en voor een vuurvlam. Deze 
woorden staan in de LXX bij Psalm 103: 4, in TaNaKh psalm 104:4. Helpt de - 
oorspronkelijke - Hebreeuwse tekst bij deze vraag? Nee: de LXX volgt de 
Hebreeuwse tekst hier op de voet. Dat maakt wel, dat er geen reden is om  beide 
teksten verschillend van elkaar te vertalen en uit te leggen - zoals A.F.Klijn en 
anderen wel doen. Het maakt ook dat  beide teksten het over dezelfde 'bodewerkers' 
zullen hebben en dan heeft ook de schrijver van de Hebreeën brief geen 'engelen' 
gelezen, maar 'boodschappers'(bodewerkers). Het slot van psalm 103 (102 in de 
LXX) slaat vergelijkbare tonen aan.   
 
De inleidende zin van vs 7 wordt in vs 8 vervolgd met: 
8.pros de ton huion: tot (aangaande) echter de stichtzoon: waarna 
een citaat volgt uit psalm 44:7 en 8 in de LXX (psalm 45:7 en 8 in TaNaKh) 

  ho thronos sou  ho theos eis ton aioona tou aioonos: 
    de troon van jou o god tot de wereldtijd van de wereldtijd; 
Wie wordt er door de schrijver aangesproken in de inleidende zin met 'zoon'? Dat zal 
dezelfde zijn als in het voorafgaande; dat wil dus zeggen: 'iemand' voor wie god een 
vader en die voor God 'zoon' is en dat wordt in TaNaKh gezegd van een aantal 
'menselijken' zoals we zagen, inclusief de messias. Waarom zou dat hier anders 
zijn? 
Dit psalmcitaat zou dan de eerdere citaten bevestigen. Dat zou zo zijn, wanneer in 
de eerste zinsnede van ps.45:7  het woord AæLoHieJM / theos = god NIET zou staan 
. . .  maar het staat er wel - en in TaNaKh, en in de LXX, en in Hebr.1:8! Volgens 
die regel is met 'jouw troon' de troon van God bedoeld. Maar dat past ook niet in de 
hele psalm 45!. Dat is zowel in Rabbijnse uitlegtraditie als in christelijke 
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uitlegtraditie onderkend. De latere kerkelijke uitlegtraditie heeft, op gezag van dit 
psalmcitaat in de Hebreeënbrief, deze regel opgevat als OTisch 'bewijs' dat ook de 
zoon god is. Het zou dan wel een 'fremdkörper' zijn in  heel de TaNaKh als hier de 
koning met 'god' zou worden aangeroepen. De moderne uitleg (zie Kraus in BK) legt 
daar dan ook terecht de nadruk op: dat kan de psalm hier niet zeggen! Wat wel? 
Kraus vertaalt hier met 'o goddelijke' en beschouwt deze uitzonderlijke zegswijze 
als een aanwijzing van de invloed van de koningsverering in de hen omringende 
culturen van Eypte en Babylonië. Die invloed is dan vergelijkbaar met de invloed 
van de Grieks Romeinse mythische verhalen over mensen die een god als 'oervader' 
zouden hebben, op de latere christelijke theologie.  
 
In een brief aan Hebreeën zou zo'n sterk-antijoods statement op weinig instemming 
kunnen rekenen. Het zou ook voor de hand gelegen hebben dat  er van de hand 
overschrijvers, zowel van de Masoretische tekst als van de LXX 'correcties' waren 
gevonden: ze zijn er niet! Kan deze regel anders gelezen worden en uitgelegd. En 
wel zo dat hij in deze 45ste psalm als geheel past en ook in het betoog van deze 
brief. Zie hier een voorstel: 
"de troon jouwer (is) god wereldlang en in duur". 
Grammaticaal laat de zin zo de gebruikelijke nominale zin zien zonder 
koppelwerkwoord. Dat hebben we in het Nederlands wel nodig. We kunnen hier 
volstaan met het vlakke 'is' en behoeven niet een nadrukkelijker werkwoord zoals  
'bestaat' in te voegen. Andere correcturen zijn ook onnodig. Het is wel een 
opvallende uitspraak gebleven - en terecht, maar in welke zin?  
Deze 'oplossing' verdient enige toelichting. 
1.De eerste betreft het functioneren van het woord AæLoHieJM in TaNaKh. Bij vs 1 
werd daarop al in gegaan. Wat we daar schreven passen we hier toe: AæLoHieJM is 
daar GEEN naam, maar een soortnaam, een functie aanduiding en zo ook een 
aanspreekvorm, vergeklijkbaar met begrippen als 'koning' en 'AeDoNáJ' (= heer, 
beter machtiger, iemand die machtigt). 
2.Hier had dus niet die naam JHWH kunnen staan, maar wel het aan die naam 
ondergeschikte begrip 'god'(in het Hebreeuws een meervoudsvorm: 'gods'). Heel de 
psalm bezingt wat van JHWH uitgaat, waarom Hij dus 'god' is; wat van JHWH 
uitgaat, gaat uit van zijn troon. Maar dat alles gaat evenzeer uit van deze gezalfde. 
God, dit bijzondere mensenkind. God is zijn troon! 
3.De hele psalm laat horen, hoe zeer dit 'god-zijn' te herkennen is in deze koning, 
danwel koningszoon, danwel gezalfde, danwel deze 'voorste' van God, dit Israel als 
knecht-van-JHWH. En dat alles herkent de schrijver van de Hebreeënbrief in Jezus 
4.God als troon, net zoals wij over de koning spreken als kroon. Het is een zegswijze, 
die we verder nergens vinden in TaNaKh en in de Goednieuwsboodschap, maar die 
de innige verbondenheid van JHWH met dit mensenkind niet anders aanduidt dan de 
zin: zittend (= tronend = regerend!) aan de rechterhand van de allerhoogste (= 
JHWH)! 
 
Vanuit deze vertaling = uitleg gaan we begrijpen waarom de schrijver psalm 45 nog 
veel verder citeert.  
hè rabdos tès euthetètos 
rabdos tès basileias autou . Veel vertalers gaan ook hier uit van een nominale zin 
met verondersteld koppelwerkwoord, waarin de tweede woordcombinatie praedicaat 
is, maar dat behoeft niet. De vertaling luidt: "En de stamstaf van  de rechtuitheid, de 
stamstaf van het koningschap van hem". Het woordje 'en'(Grieks 'kai') ontbreekt in de 
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Hebreeuwse tekst. Maar die heeft na de eerste twee woorden een sterk scheidend 
accent (de 'rebija'), waardoor de twee volgende woorden zelfstandig staan. Het 
Hebreeuwse begrip ShèBèTh, dat in de LXX steeds met het Griekse rabdos wordt 
vertaald, betekent zowel stam als staf; twee worden die qua betekenis eigenlijk sterk 
verwant zijn, al brengt het eerste woord 'stam' tegelijk  de groep in beeld over wie de 
staf gezwaaid wordt. In een concordante vertaling dient dat hoorbaar en leesbaar te 
zijn. De stamstaf staat symbool voor de regeertaak en voor de regeerwijze. De 
schrijver van de Hebreeënbrief wil hier niet zeggen dat deze woorden op Jezus 
betrekking hebben, zonder dat de oude psalmdichter dat kon weten - al had hij 
wellicht wel de nog komende en dus onbekende messias voor ogen -, maar vraagt bij 
wijze van spreken aan de lezer (deze Hebreeuws sprekenden) te luisteren ( straks) 
naar de manier waarop Jezus deze woorden in praktijk brengt, waardoor Jezus' 
optreden met TaNaKh-woorden kan vertellen. Hij gaat aldus verder: 
ègapèsas dikaioosunèn kai 
emisèsas anomian: jij bemint gerechtigheid en beweigert schending. 
Hier stuiten we op de weergave in het Grieks van wat we in de Hebreeuwse 
grammatica het perfectum noemen door de zogenaamde aoristus en dan op de 
vraag hoe die twee in het Nederlands over te zetten zijn. Het is gebruikelijk om de 
Griekse aoristus in het Nederlands met een onvoltooid verleden tijd weer te geven, 
hoewel die in het Grieks als tijdloze, narratieve vervoeging functioneert. In de meeste 
vertalingen staat dan ook: "hij had lief gerechtigheid en hij haatte goddeloosheid". 
Het is gebruikelijk om het Hebreeuwse 'perfectum' met een voltooid verledem tijd 
weer te geven (vandaar de naam 'perfectum') , maar het duidt geen tijd aan, maar de 
satus van een gebeurtenis: die geconstateerd en dus vast staat. De regel in de 
psalm, waar deze perfecta staan, luidt dan ook meestal: "Jij hebt gerechtigheid lief 
gehad en hebt goddeloosheid gehaat". Maar de psalm vertelt wat er actueel gebeurt: 
een praesens is dus een betere keuze. In de VB staat dus: "Hij bemint gerechtigheid 
en hij beweigert schending. 
Het Hebreeuwse AáHàB duidt geen gevoel aan, maar een praktijk, vandaar de keuze 
voor 'beminnen' - dat geldt evenzeer voor het Griekse agapaoo. Gerechtigheid doen 
is gerechtigheid beminnen. Ook het Hebreeuwse SsáNéA beschrijft geen gevoel en 
het Griekse miseoo evenmin: daarom vertalen we niet 'haten', maar 'beweigeren". 
Het Griekse anomia is de vaste vertaling in de LXX van het Hebreeuwse RáShàNG, 
dat meestal met goddeloosheid wordt vertaald, maar in de kern 'schending' betekent. 
Het Griekse anomia laat wel 'wetteloosheid' horen; het Griekse begrip 'nomos' 
betekent wet maar ook 'geweten' en duidt op het naar behoren door de goden goed 
gekeurde  leven aan. A-nomia betekent de schending daarvan. In een Joodse 
context duidt zo'n Griekse term als 'nomos' een volstrekt op de Torah gebaseerde 
ethische praktijk aan. De schending daarvan duidt het woord RáShàNg aan. 
 
Als de schrijver van de Hebreeënbrief verder leest in deze psalm,  merkt hij - tot zijn 
verrassing - hoezeer wat dan volgt precies in Jezus leven plaats vond: hij 'leest' 
Jezus hier 'bij elkaar' in deze uitbundige koningspsalm; hij 'leest' dat dit alles de 
betekenis is van de  zalving als opdracht  voor Israëls koning:  

dia toutou echrisen se, ho theos ho theos sou elaion agalliaseoos para tous 
tous metochous. Het is de letterlijke vertaling van deze psalmregel in de LXX, aldus 
in het Nederlands vertaald: door dit zalfde jou de god, de god van jou, olie van 
verrukking . . .  De VB:  daarom zalft (zalfde) jou de god de god van jou olie van 
verrukking . . . .  De Hebreeuwse tekst is in de VB alsvolgt vertaald: "Om vasto zalft-
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jou gods de gods-jouwer olie van verrukking". Het Hebreeuwse werkwoord, dat hier 
ook - conform de traditie - met 'zalven' wordt vertaald, betekent eigenlijk 'inwrijven'; 
om die handeling gaat het - en niet om waarmee wordt ingewreven, 'gezalfd'. Een 
MaShiaCh (messias) is dus een ingewrevene. De eerste die in de Torah zo 
ingewreven werd is niet de koning, maar de hogepriester. Lezers van nu en lezers 
van de christelijke traditie vinden dat bijkomstig, bij hen roept het woord messias juist 
de koningsfiguur op. Voor Joodse lezers - en dat zijn deze Hebreeën - is de gezalfde 
hogepriester primair: gezalfd is er nog veel meer in de tempel sinds de stichting van 
wat we - ten onrechte - de tweede tempel noemen; het is n.l. de enge tempel die 
historisch verifieerbaar op grond van de Torahvoorschriften is gebouwd en waarin 
een priesterdienst functioneerde zoals daarin was aangegeven. De schrijver van de 
Hebreeënbrief treurt samen met zijn lezers ongetwijfeld over de verwoesting van 
deze tempel en dus van de priesterdienst in het jaar 70, hoogstens twintig jaar 
geleden! Deze zalving recht doen houdt in: de naam JHWH heiligen en dat is een 
ethische opdracht. Daarom wordt hier, volgens de rabbijnse uitleg, ook die gezalfde 
hogepriester bedoeld! Ze behoren bij elkaar deze gezalfde hogepriester en de 
gezalfde koning. En dan volgen de laatste vier woorden: 
 para tous metochous sou. Het Griekse woord metochè 
betekent letterlijk 'die het samenhoudt' met jou. Het is hier de vertaling in het Greks 
van het Hebreeuwse CháBhéR (dat we kennen als 'gabber') = 'verbondene' . Het 
wordt in het Hebreeuws voorafgegaan door het woordje 'MiN' = vandaan van of 
anders dan. Met het Griekse 'para' heeft de LXX datzelfde willen uitdrukken, dus 
'voorbij wie het met jou houden' zalft  jou de AæLoHieJM (hier waarschijnlijk op te 
vatten als JHWH)  de gods jouwer.Op zichzelf zijn deze psalmteksten voor zijn 
lezers niet nieuw en onbekend, maar hij wil hen tonen hoezeer de messiasgestalte, 
die zo vaak voorkomt  in TaNaKh hen evenzeer al bekend is en zelfs vertrouwd. De 
synagoge 'kent' de messias Israëls. Telkens wil hij zeggen: "Dit is immers de 
messiasgestalte?" De naam Jezus is tot nu toe niet gevallen en zal pas voor het 
eerst vallen in hoofdstuk 2:9!  De schrijver lijkt te willen zeggen25: "In TaNaKh, in 
zovele teksten, uit deze teksten komt toch de gestalte van de messiaanse koning 
naar voren volgens onze schriftgeleerden? Daarover zijn wij het als Joden onderling 
toch eens? Als ik en andere Joden - en niet Joden - geloven dat DEZE zo 
beschreven messiaanse koningsgestalte in Jezus verschenen is, dan staan we toch 
dicht bij elkaar; dan kunnen we daarover toch minstens praten!?  En in zo'n gesprek 
doen we eerst niets anders dan samen TaNaKh lezen en toepassen. Maar wij mogen 
van elkaar ook vragen of die 'toepassing' de presentie dan wel de verwachting van 
de messias ook laat zien, n.l. in de liturgie van de sabbat en de feesten26, in onze 
onderlinge omgang, de omgang met niet Joden, de omgang met alles om ons heen". 
 
Wij die nu deze brief (en heel het NT) lezen gaan uit van een scheuring (schisma) 
tussen het Joodse en niet Joodse deel van de ecclesia kuriakè. Maar daar is in deze 
brief en ook in het NT geen sprake van. Het debat over Jezus is een intern Joods 
debat. En alle Joden herkennen elkaar in . . .  de messiaanse uitleg van teksten 
zoals die hier besproken worden. En wij, niet Joden en leden van de kerkenfamilie of 
hoe weinig ook (nog) bekend met deze traditie, kunnen ons proberen in te leven in 

                                         
25 Hier pas ik toe wat Athalia Brenner 'Gap-filling' noemt: de (re-)constructie van een 
onuitgesproken, maar voor het juiste begrip fundamentele gedachtengang.    
26 Ook Paulus zal volgens Lucas in Handelingen trouw willen meedoen aan deze liturgie, juist als hij 
in Jeruzalem naar de tempel wil. 
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HUN gesprek. Bij die inleving wilde de bovenstaande 'gap-filling' helpen, voordat we 
nu verder gaan.    
 
Uit het gebruik van het Griekse woordje kai = 'en'  dat voorafgaat aan een citaat 
uit psalm 102: 26-28, blijkt dat de schrijver zijn 'lezing' van TaNaKh voortzet.   

su kat' archas, kurië, tèn gèn 
ethemelioosès. vertaling: jij volgens vooraangaanden het land grondvestte jij. 
De Griekse tekst is zonder wijziging overgenomen uit de LXX. Daar is het de  
vertaling van de Hebreeuwse tekst, maar niet letterlijk. Dat merken we vooral dan op 
wanneer die teksten  concordant  vertaald worden. We plaatsen de Hebreeuwse 
woorden onder elkaar.  
In de LXX en in Hebreeën begint de zin met het Griekse su = jij/ In TaNaKh is 
LePaNieJM het eerste woord. Wat betekent dit Hebr. woord? Het is samengesteld uit 
twee Hebr. woorden: Le (= 'voor'  of 'ter'/ 'te'27 )  en PaNieJM, dat meestal met 
'aangezicht' wordt vertaald, maar eigenlijk - zoals alle lexica aangeven - de voorkant. 
de naar ons toegewende kant van iets of iemand aanduidt. Het is een meervouds-
vorm en dat wijst op een dynamische acte. In de VB geven we dit Hebr. woord 
daarom weer met Nederlands neologisme (dat wel direct betekenis oproept) 
'vertegenwendiging', gevormd naar analogie van 'vertegenwoordiging'- en die 
strekking heeft het Hebr. woord PaNieJM. Het is daarom te vertalen met: ter 
toewending. In de LXX is dat vertaald met  
kat'archas:  
wat betekenen deze woorden? De combinatie van 'kata'   met 'archè' komt alleen hier 
maar voor en is ook in het Grieks zeer ongebruikelijk. De gebruikelijke vertaling 
'vanaf het begin' doet daar geen recht aan; deze combinatie hoort niet thuis in het 
rijtje 'ap'en 'ex' archès (een genitiefvorm) en 'en' 'archèi'(dativus). Hier stata 'kata' 
gevolgd door 'archas'(accusativus meervoud). Op grond van wat we al bij vs 2b 
hebben gevonden, kunnen we hier het Grieks aldus vertalen: "Jij onder de 
voraangaande (dingen /  dienaren), machtiger, het land grondvestte jij". In de 
Hebreeuwse psalm wordt JHWH aangesproken, zoals blijkt in vs 23. Volgens de 
schrijver van de Hebreeënbrief wordt in dit psalmvers de zoon aangesproken. En zo 
maakt volgens hem ook deze psalmtekst duidelijk hoe dicht deze 'zoon', deze 
gezalfde staat bij JHWH. Ook hier klinkt in het Griekse 'archè' het Hebreeuwse 
RéAShieJT = eersteling mee, 'degene met wie' Gods / JHWH het land grondvest. En 
ook zo bevinden we ons nog steeds binnen het raam van de Joodse discussies over 
de plaats en de rol van de gezalfde, de messissaanse koning, in wie Israel als knecht 
van JHWH tevoorschijn treedt. En zo leest hij ook de volgende psalmregel uit Ps 102, 
die hij in het Grieks van de LXX citeert: 
kai erga toon cheiroon sou eisin hoi 
ouranoi. In het Hebreeuws luidt alleen het eerste woord anders: "en-het maaksel-van 
(enkelvoud) de handen-jouwer hemelhelften". De Joodse vertaler van de LXX heeft 
hier voor nominativi gekozen, waardoor hij 'eisin' (=zijn) kon invoegen om een 
nominale zin te krijgen met een praedicaat. In het Hebreeuws kunnen het objecten 

                                         
27 Maar het wordt ook gebruikt ter aanduiding van de infinitivus: Le-Q'ToL = 'doden'. In het moderne 
Iwriet is dat standaard. Veel psalmen hebben als opschrift Le-DaWieD, meestal vertaald met VAN 
David, maar strikt bezittelijk is het niet; het betekent meer 'behorend aan David' .Het functioneert 
bij werkwoorden vaak op dezelfde manier als bij ons de derde naamval (nooit als de tweede 
naamval).   
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zijn bij 'gondvesten'.  Dat hier in de eerste regel 'land' staat en in de tweede 'hemelen' 
herinnert weer aan Gen.1:1. 
 
Ook de volgende twee regels komen uit dezelfde passage van psalm 102; 
zij gaan teloor, jij echter blijft door. Dit staat net 
zo in de LXX en is een letterlijke vertaling van het Hebreeuws. In het Hebreeuws 
staan beide werkwoorden in het zogenaamde imperfectum (= onvoltooidheid; beter 
een nog doorgaande gebeurtenis aanduidend). De Joodse vertalers van de LXX 
hebben deze vervoeging meestal met een praesens of een futurum vertaald - ze 
moesten wat. Deze psalmregel zal ook Jezus in gedachten hebben gehad toen hij 
zei in Matth.24:35: "hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen 
geenszins voorbijgaan". Ook Jes.50 en 51 klinken mee. Dat blijkt als in het vervolg 
Jes.50:9 en 51:6 worden geciteerd: 
pantes 
oos himation palaiooyhèsontaii kai peribolaion elexeis autois. Hier verschilt de tekst 
van die in de LXX  en volgt die het Hebreeuwse origineel. De letterlijke (concordante) 
vertaling van de eerste helft van de Hebreeuwse tekst (Js.50:9 en 51:6) luidt volgens  
de VB: "Kijk hier (al-af-) zij als-een-kostuum verzonderen(= vergaan) zij". De tweede 
helft is een citaat uit Jes.34:4; ook hier wijkt de tekst af van de vertaling in de LXX en 
volgt het Hebreeuwse origineel, waarvan de letterlijke vertaling (zie VB) luidt: "En-
voorts-zijn-toegewenteld-aan't-worden als-een-staafboek de-hemelhelften". Hier blijkt 
weer dat de schrijver evenzeer bekend is met de LXX als met de Hebreeuwse tekst. 
Hij plaatst deze citaten in zijn betoog dat die-JHWH-van-Israël een 'vertrouweling' 
laat delen in zijn 'heerlijkheid'(dunkzwaarte) en zijn 'bestendigheid'. Dat hemel en 
aarde (land) 'maaksels' zijn houdt hun mogelijke vergankelijkheid in. Maar mochten 
ook die 'te loor gaan', dan heeft de Naam JHWH altijd nog naast zich op de troon zijn 
DáBhàR (= logos = inbrengwoord) ofwel zijn knecht / zoon 'Israël' , de gezalfde. Dat 
is rabbijnse theologie. 
 
Na deze citaten voegt hij er zelf als een samenvatting aan toe: 
oos himation kai allagèsontai = als een kleed en zij 
zullen vervangen worden, om daarop weer een citaat uit psalm 102:28 te laten 
volgen: 
su de ho autous ei kai ta eta sou 
ouk ekleipsousin: Dezelfde tekst staat in de LXX en beide teksten volgen de 
Hebreeuwse psalm op de voet. En weer is de vraag: wie is in de psalm bedoeld met 
die 'Jij'? JHWH, die van Israël, maar in vs 29 horen we hoe "de stichzonen van de 
heerdienaren jouwer zullen huiswonen en het kiemsel van hen tot in wereldtijd ( LXX: 
eis ton aioona, TaNaKh: LePaNieJM!) zullen recht gezet worden" d.w.z. "'Israël", als 
'voorste van God', en ook de 'gezalfde' deelt in  die bestendigheid. De gestalte van 
de gezalfde staat temidden van alle andere bodewerkers en heerdienaren; wat tot 
hen en over hen gezegd wordt in TaNaKh, kón zo gezegd worden omdat enkele 
gezalfden temidden van hen staan en hen vertegenwoordigen ( willen vertegen-
woordigen) en omdat al die gezalfden oningeloste (niet inlosbare?)verwachtingen 
oproepen (willen oproepen). Wie die verwachtingen niet alleen oproept en  deels 
inlost maar de zalving volledig waar maakt en zo Israël vertegenwoordigt - ook het 
falende Israël, de falende gezalfden - ,  is de KOMENDE: die geeft invulling aan het 
koningschap van die-JHWH-van-Israel; hij zetelt ter rechter van JHWH =, ja zijn troon 
is 'god'. In hem en door hem zetelt Israël als de knecht , de zoon,  naast JHWH. 
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Israël is geroepen tot die opdracht nl. de Naam te heiligen. Israël brengt die opdracht 
in in de volkerengeschiedenis, ook dan wanneer zij falen, maar vooral waar dit 'Israèl 
Gods' verschijnt - en het verschijnt. Degene in wie het verschijnt, treedt nooit 
geïsoleerd op als een op zichzelf staande enkeling die anderen met dezelfde 
opdracht, uitsluit: hij sluit 'ze'(zie de rij hier voor vermeld) in! En deze ene. die deel 
neemt aan dit 'koningschap der hemelen', doet ook hen daaraan deel hebben.  
 
En: wat voor Israël geldt, geldt evenzo voor de ecclesia kuriakè. Hiermee wil de 
schrijver van de Hebreeënbrief deze Joden, Judeeërs, Hebreeën, oproepen de vraag 
waarmee hij zijn brief begint serieus te nemen en daarom herhaalt hij deze open 
vraag, waarop hij antwoord heeft gegeven, aan het einde van dit eerste hoofdstuk: 
vs 13. pros tina de toon angngeloon eirèken 
pote: "tot wie echter van de werkboden heeft hij gesproken eens":en nu citeert hij niet 
alleen de eerste vershelft van ps110 vs 1, maar het hele vers. We plaatsen hier  de 
Griekse tekst in Nederlandse vertaling uit de brief (dezelfde als die in de LXX) naast 
de letterlijke (concordante) vertaling in de VB: 
LXX      Vertaalbijbel 
Zit aan de rechterhand van mij,  zit aan de zuidenrechter mijner;   
tot wanneer ik stel de vijanden  tot ik stel de vijanden-jouwer 
van jou als een onderbank   een-voetenbank voor de voetebenen- 
van de voeten van jou   jouwer. 
 
Het rabbijnse antwoord op die vraag luidt: de zoon van David,  e e n  zoon van 
David, Israel als zoon van JHWH, iedere gezalfde, de knecht van JHWH en de 
komende Messias! Hier vult de schrijver wat hij aan het einde van vs 3 alleen met de 
beginwoorden weer gaf, aan met de hele psalmtekst. Aan Israël als knecht van 
JHWH, aan wie de zalving uitdraagt en waar maakt en daarom een 'zoon' is voor 
JHWH zoals hij een omvamende is voor deze 'stichtzoon': aan Hem (hen) wordt het 
lot van Israëls vijanden in handen gegeven. Zijn we hier terug in het al te menselijke 
en eerder onmenselijke schema van 'WIJ' tegenover 'ZIJ'? Wordt er afgerekend, 
betaald gezet? Er wordt geoordeeld d.w.z. er wordt de waarheid uitgesproken over 
het doen en laten van allen. Dat oordeel is bekend en reeds geveld, want het ligt 
besloten in het optreden van al deze gezalfden en  de daaruit voortvloeiende 
negatieve reacties van mensen (velen - allen?). Het enige wat nog zou resten is 
'straf' . Wie dat ook maar denkt, c.q. wil of hoopt , JHWH behoeft maar opzij te kijken 
waar zijn 'zoon' zetelt, de gezalfde met bij zich het Israël Gods (Zie Op.21) en 
rondom hen de ecclesia kuriakè, of Hij hoort deze woorden "Vergeef het hun want zij 
weten niet wat zij doen!", gesproken van het kruis. En deze woorden staan niet op 
zichzelf. Ze klonken al uit de mond van Mozes en van Jesaja en klonken nogmaals 
uit de mond van Stefanus. Juist die woorden relativeren geen enkle wandaad - in 
tegendeel: zo erg is / was het wat zij / wij deden en doen! maar vergeving bepaalt de 
reactie daar op.  
 
TaNaKh is het verhaal van Israël over zichzelf, inclusief het optreden van de 
'bodewerkers' en de profeten en de daarop volgende menselijke judeese, negatieve, 
maar ook positieve reacties. Er is nog geen Nieuwe Testament. Wat er al op schrift 
staat over Jezus, kan en moet voor de schrijver van de Hebreeënbrief (en voor alle 
apostelen en evangelisten) toegevoegd worden aan de in voorbereiding zijnde canon 
van de TaNaKh. Zo maakt de schrijver ook TaNaKh  tot het verhaal  van de ecclesia 
kuriakè over zichzelf. De opdracht aan Israël is dezelfde als de opdracht van de 
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ecclesia: HOE gaan we om met de presentie, de aanwezigheid (de 'parousia!) van de 
messias onder ons in levende lijve d.w.z. in het opstandingslichaam (sooma) dat de 
kerkenfamilie is, geroepen als we zijn om als synagoge en kerk om het messiaanse 
visioen in de politieke en economische realiteit concreet gestalte te geven ofwel om 
het risico van deze  utopie te nemen. 
 
Daar waar de kerkenfamilie de eucharistische maaltijd zo viert, dat Israëls TaMaKh 
en Jezus messiasschap recht wordt gedaan, neemt zij de opdracht aan om die buiten 
de kerkdienst waar te maken. Wat dat ETHISCH inhoudt, komt verder in deze brief 
aan de orde28  
     
vs 14 is tegelijk de afsluiting van het voorafgaande en inzet van hoofdstuk 2. 

ouchi pantes leitoutgica pneumata eis diakonian 
apostelloomena dia tous mellontas klèronomein sootèrian? Deze zin heeft 
onmiskenbaar de vorm van een retorische vraag en kan opgevat worden als een 
bevestigende zin die begint met 
pantes = allen.  
In de gebruikelijke uitleg wordt het Griekse angngeloi, waarop dit 'allen' 
betrekking heeft, vertaald door 'engelen'. hemelse wezens. In de hier geboden uitleg 
laten we het Hebreeuwse woord MàLæ'KieJM,  waarvan angngeloi de Griekse 
vertaling is, de inhoud en de functie bepalen. Dan horen we ; werkboden' of 
'bodewerkers' en daarmee worden in TaNakh voornamelijk boodschappers 
aangeduid: mensen die van Godswge een boodschap hebben te brengen c.q. uit te 
voeren, onder wie profeten en koningen. Van al deze bodewerkers wordt hier gezegd 
dat zij 
eisin leitourgica pneumata: Dit laatste Griekse woord 
wordt hier meestal met 'geesten' vertaald, terwijl het in vs 7 met stormvlagen wordt 
vertaald. Het Griekse zou beide betekenissen hebben, waartussen de vertalers 
kunnen / moeten / mogen / willen kiezen. Hetzelfde geldt voor het Hebreeuwse 
RuWàCH. Wie concordant vertaald kiest hier niet per vers of perpericoop! Het gaat in 
beide begrippen noch om wind(vlaag) noch om 'geest'. Beide hebben een en 
dezelfde basisbetekenis die met 'lucht' te maken heeft en wel in de zin van 
'beluchting' en ook van 'beluchter'.  De vertaling 'geest' veronachtzaamt dat het 
woord een activiteit impliceert nl. beluchten: een 'geest' verschijnt in zijn actie, in  zijn 
werkzaamheid, nl. die werkzaamheid die dit woord kenmerkt, nl. beluchten. Dat is 
kenmerkend voor veel Hebreeuwse woorden  o.a. voor het begrip AæLoHieJM = god 
(gods) Net zo veronachtzaamt de vertaling 'engelen'  dat het Hebreeuwse woord 
daarachter een specifieke activiteit impliceert, nl. boodschap brengen en doen. Al 
deze boodschappers 'geschieden als'29   beluchters, beluchtingen van anderen, die 
daarmee horen wat hun te doen staat en daaraan gevolg geven - in ieder geval 
proberen te geven. Daarom worden deze pneumata, deze beluchters leitourgica 
genoemd: Het zijn liturgische, 'liturgerende' = bedieningsvaardige beluchters die ter 
diakonie = heerdienst (NgáBhoDáH) afgezonden zijn - hier horen we het woord 
'apostel'. 

                                         
28 Voor een uitgebreid onderzoek naar de ethische consequenties van deze visie, zij verwezen naar 
mijn "een verrassend klinkende bijbelse ethiek ", Amersfoort 2020. Zie website 
www.Vertaalbijbel.nl.. 
29 Het Griekse 'eisin' moet hier actief worden opgevat. 
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dia tous mellontas klèronomein 
sootèrian:  
Het Griekse woord 'dia' wordt meestal met 'door' vertaald, maar heeft ook de 
betekenis 'doordat iets of iemand er is'. Het Nederlandse ''vanwege' heeft ook die 
dubbele functie. De SV zegt hier "om wie de zaligheid zullen beërven". De meeste 
vertalers zijn de SV hierin gevolgd (NBG51, NB, NBV, Klijn). Het Grieks wordt zo 
echter geen recht gedaan. 
tous mellontas kan niet 'zij zullen' weergegeven worden; dan had 
het daarop volgende werkwoord in het futrum moeten staan. Het Griekse mello drukt 
niet een onbepaalde toekomst uit, maar juist een zeker gebeuren op korte termijn; 
vandaar de vertaling 'die aanstaande zijn' 30. Het doelt op (een gemeenschap van?) 
mensen voor wie de 'zaligheid'(SV) op handen is zo al niet reeds werkelijkheid aan't 
worden is. Dit woordgebruik van de schrijver  laat opnieuw horen - wat we al eerder 
vaststelden en nog vaker zullen vaststellen - , dat deze 'zaligheid' zich nu onder 
mensen manifesteert en niet pas in een verre 'eschatologische'31 toekomst. Het gaat 
wel om een 'hemelse zaligheid', maar die is nu komende,daalt neer op,de aarde, een 
'beweging' die met Jezus' geboorte begonnen is en zich wereldwijd aan't voltrekken. 
 is.  
Het Griekse woord 
sootèria, dat de SV met 'zaligheid' vertaalt en anderen met 'heil',  is de 
vertaling van de Hebreeuwse woorden TeShuàNG en JéShàNg, bevrijding en vrijheid 
- en vrijheid is 'bevrijd zijn'; daarom kiezen we hier voor vrijheid d.w.z. leven in 
vrijheid, bevrijd van alle kwaad, ook van het dodende en dodelijke, allemaal zaken 
die het gevolg zijn van de zonde, of beter: het 'verwaarden' d.w.z. het ontnemen van 
elke waarde aan een medemens en aan dier, plant  en aan de aarde en de hemel. 
Metterdaad samen leven als mensen in die vrijheid is sinds Jezus en door Jezus en 
in zijn ecclesia geen toekomstmuziek, maar realiteit - zij het ook als utopie, als een 
levenspraktijk waarvoor in de geschiedenis niet of nauwelijks ruimte wordt gemaakt, 
maar dat in tegendeel aggressie oproept van een huiveringwekkende omvang - zoals 
aan de geschiedenis van die boodschappende gezalfden  duidelijk werd en wordt.  
Toch wordt in dit vers door de schrijver van de realiteit van dit vrijheidsleven 
uitgegaan. Het werk van al die 'boodschappenden' is precies daaraan dienstbaar; 
door hun toedoen worden mensen in staat gesteld dit specifieke 'lotsdeel te 
verkrijgen' - want dat is de betekenis van het Griekse 
klèronomeoo. De vertaling 'erven' en 'beërven'  behoort niet tot 
kernbetekenis van dit Griekse begrip - al wordt het ook in het gewone Grieks vaak bij 
erfenisverdelingen gebruikt. Het is in de LXX de vertaling van het Hebreeuwse 
JáRàSh - we bespraken dat al - dat als basisbetekenis 'wegvangen' betekent. Die 
inhoud zal voor de schrijver van deze brief zeker de betekenis van het Griekse woord 
vullen. Net zoals voor hem daarin de context van het binnentrekken in Kanaän zal 

                                         
30 Het Nederlands laat niet toe om de participium-constructie van het Grieks te bewaren, vandaar de 
vertaling met een relatieve zin.  
31 Het is vooral F.W.Marquardt geweest, die in tweede helft van de 20ste eeuw gezien heeft dat het 
begrip eschaton / eschata in het NT niet op een nog ver weg zijnde werkelijkheid betrekking heeft, 
maar juist op het optreden van en de lotgevallen van zowel Jezus als zijn ecclesia. Het construct van 
een 'uitgestelde parousie' is vreemd aan het NT. In alle NTische teksten en dan vooral in de 
Handelingen en de brieven spreekt de diepe zorg om de groeiende ecclesiae bij die ethiek te houden, 
die juist Jezus' optreden zo kenmerkt.  Dat heeft Marquadrt in zijn uitvoerige Dogmatik aangetoond. 
Voor Marquardt betekent dat een herijking van de ethiek op die parousie. Hij trekt in zijn werk 
bepaalde motieven van Karl Barth door, maar hij laat - net als Kafl Barth trouwens - de liturgie c.q. de 
ethiek als liturgie  vrijwel onbesproken. 
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mee klinken. Het land wordt onttrokken aan de schendende willekeur van de 
volkeren: het wordt weggevangen om er een andere samenleving, nl. een 
Torahgemeenschap gestate te geven. Diezelfde strekking geeft dit begrip ook aan 
wat hij schrijft dat mensen in deze vrijheid worden gesteld, d.w.z. als die hen - zoals 
aan de twaalf stammen het beloofde land - wordt gegeven. Dit Griekse woord roept 
ook Jezus' uitspraak in herinnering: "Zalig de zachtmoedigen ( de gebogenen) want 
zij zullen als wettig lotsdeel het land verkrijgen". Ook hier is de vertaling 'beërven' 
verwarrend. Ook bij deze tekst is voorondersteld dat deze gebogenen op een manier 
het land zullen bewonen die dat land heel laat en heel maakt. Zo is hier bij het begrip 
'vrijheid' verondersteld, dat de vrijheid zo zal worden ingevuld, dat er een vrije 
samenleving zichtbaar wordt - een waarin vrijheid gegeven wordt en niet genomen, 
laat staan afgenomen. Want het gaat hier in de Hebreeënbrief nadrukkelijk om 
gegeven vrijheid, niet om bevochten vrijheid. Die vrijheid is voor mensen hun lotsdeel 
en niet het resultaat van hun eigen inspanning. En alle gedienstige werkboden zijn 
dienstbaar aan dit leven in vrijheid. Met dat woord besluit de schrijver het eerste 
toonaangevende hoofdstuk van zijn brief, met  
 
dia toutou = daarom 
begint hij aan zijn volgende onderwerp. Telkens als hij een volgend onderwerp 
aansnijdt begint hij met dit 'daarom'.   
   

intermezzo 3 
We vervolgen in deze cursieven ons antwoord op de vraag wat de 
relevantie is van het voorgaande voor ons nu. Die relevantie heeft 
om te beginnen het karakter van de relevantie van de grote 
Kathedralen: we kunnen zonder, maar we ervaren ze terecht als 
onmisbaar, zodra er een verrijst.  De verwoestende brand in de 
Notre Dame van Parijs in 2019 maakte ons dat duidelijk. Het is de 
relevantie van elke revelatie.Want deze 'onmisbaarheid' moet ons 
geopenbaard worden en beantwoordt  pas dan aan een voorheen 
ongekend verlangen. Die is niet af te lezen aan wat we natuur 
noemen of kosmos. Die onmisbaarheid begint onder ons als 
taalwerkelijkheid en als werkelijheidstaal  d.w.z., als tekst, als een 
geweven geheel, een weefsel zowel in woorden als in stenen. Het 
komt naar ons toe, het overkomt ons, maar wij bouwen woord 
voor woord en steen voor steen zelf. Het is samenspel, een 
mogelijkheid die de hominiden kenmerkt, en die hen zelf 
verwondert - en in dat laatste treedt zijn humaniteit aan de dag. 
 
En er is meer: Dit eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën 
roept ons toe, dat wij mensen niet Leven (waarachtig menselijk 
leven) op geleide van het schema van veronachtzaamde 
waarschuwingen die als voorspellingen gehoord worden zodra 
datgene gebeurt waarvoor zij waarschuwen. Menselijk leven is 
niet overgeleverd aan een reeks even mysterieuze als 
onheilspellende praedestinatoire beschikkingen. Menselijk leven 
verschijnt daar waar waarschuwingen ter harte worden genomen 
en waar ethische beslissingen worden nagevolgd, geïmiteerd. 
M.a.w.: het is onze keuze of we aan waarschuwingen gewicht 
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geven en bij ethische beslissingen uit het verleden aanhaken (dat 
is die gedenken) en die relevantie GEVEN.  
 
Is dit al veel, het is nog niet alles.  
Wanneer we  de vele TaNaKh-citaten in dit eerste hoofdstuk 
plaatsen in hun oorspronkelijke context, kunnen we er niet van uit 
gaan, dat de schrijver die selectief bij elkaar gesprokkeld heeft om 
aan het messiasschap van Jezus exclusief een schriftuurlijke c.q. 
goddelijke status te kunnen toekennen, omdat dat in TaNaKh 
'voorspeld' zou zijn. Voor ons nu maakt een dergelijke 'lezing' dit 
hele eerste hoofdstuk tamelijk oninteressant. De gebruikelijke 
kerkelijke theologie duidt de messsaanse gestalte van Jezus als 
een unieke en vrijwel geïsoleerde verlossingsdaad van God. Het 
Joodse volk rond het begin van onze jaartelling is dan de context, 
waarin deze incarnatie plaats vond, omdat aan hen deze 
heilsdaad van te voren bekend gemaakt is en beloofd via 
TaNaKh. Om dat te 'bewijzen' zouden al die teksten aan het begin 
van deze Hebreeënbrief staan - zoals  het hele NT door met het  
oog op dit 'bewijs' TaNaKhteksten geciteerd worden - ook dan 
bijeengesprokkeld en soms zelfs - zo lijkt het - een beetje 
aangepast om als bewijs overtuigender te zijn. Hoe sterk TaNaKh 
ook verbonden bleef worden met de Goednieuwsboodschap, het 
werd 'Oude Tetament' dat vervuld werd (= voorbijgestreefd) door 
wat  'Nieuwe Testament' ging heten. Omdat dit de eeuwen door 
de christelijke  theologie heeft bepaald en nog bepaalt en omdat 
dit ook de kijk is van de gewone kerkleden, is het moeilijk om een 
andere strekking op het spoor te komen, laat staan aan te nemen. 
 
 Dat dit andere spoor de kerkenfamilie veel en veel dichter bij de 
Joodse synagoge brengt, behoeft geen andere toelichting: dat 
spreekt nu voor zich. En dit zou precies de reden kunnen zijn, 
waarom de kerkenfamilie, dit spoor niet opgaat, ook dan niet 
wanneer hen daarop uitdrukkelijk wordt gewezen. 
 

 De messiasgestalte is echter in TaNaKh geen geïsoleerde 
verschijning. In hem verschijnt het Israël Gods,  inclusief het 
falende Israël. In hem als gezalfde verschijnt elke gezalfde, zoals  
de hogepriesters (zie verderop in de Hebreeënbrief), ook de 
falende hogepriester. In hem verschijnt ook de zich bij de synagoge 
voegende geroepenschap uit de volken - ook in hun door hun 
leiders gepropageerde haat t.o.v. de synagoge. Wanneer we ons 
als niet Joden door de schrijver van de Hebreeënbrief aan de hand 
laten nemen, lezen we de TaNaKh - de hele TaNaKh en met name 
het profetische oordeel - samen met de synagoge als onze eigen 
voorgeschiedenis en met hetzelfde doel: de zalving dat is: het 
heiligen van de Naam JHWH, dat is het messiaanse visioen 
concreet in de omgang met elkaar binnen de synagogale 
gemeenschap en binnen de geroepenschap waar maken - met 
vallen en dus: opstaan: DAT IS opstaan vandaan van de lijfdoden: 
allereerst een ETHISCHE opdracht en geen miraculeuze wending - 
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en toch is het dat ook, want zo'n ethische wending is een mirakel! 
Vanwege dat 'wonder' begint de schrijver in het tweede hoofdstuk; 
over dat wonder gaat het vanaf dit tweede hoofdstuk.       

      


