The Firstborn
of All Creation

De Eerstgeborene
van de hele schepping

Privilege of the Eldest
In ancient Israel, the firstborn son was the most
privileged child in the family. Responsibilities and
entitlement were showered upon him. There was a
price to pay for this position of honor,
however. According to the Torah, the firstborn son is
dedicated as a gift to the Lord. Only through God’s
grace can he be “bought back” by his parents through
a redemption ceremony (Exodus 13:13).

Het voorrecht van de oudste
In het oude Israël was de eerstgeboren zoon het meest
bevoorrechte kind in het gezin. Hij werd overladen met
verantwoordelijkheden en aanspraken. Er moest echter een
prijs betaald worden voor deze erepositie. Volgens de Torah
wordt de eerstgeboren zoon opgedragen als een geschenk
aan de Heer. Alleen door Gods genade kan hij door zijn
ouders worden "teruggekocht" door middel van een
verlossingsceremonie (Exodus 13:13).

Redemption of the Firstborn
Jesus was God’s firstborn son, and thus superior to
any created being. Fulfilling Jewish custom, Jesus was
redeemed in the Jerusalem Temple on the thirtieth
day of his life (Luke 2:22). It was here that Simeon
proclaimed that Jesus would be the Messiah. At the
beginning of his life Jesus was redeemed by his
parents. At the end of his life, he would redeem all of
humanity.

Verlossing van de Eerstgeborene
Jezus was Gods eerstgeboren zoon, en dus superieur aan
alle geschapen wezens. Geheel volgens Joods gebruik
werd Jezus op de dertigste dag van zijn leven in de
Tempel van Jeruzalem afgekocht (Lucas 2:22). Het was
hier dat Simeon verkondigde dat Jezus de Messias zou zijn.
Aan het begin van zijn leven werd Jezus door zijn ouders
afgekocht. Aan het einde van zijn leven zou hij de hele
mensheid afkopen.

Start Early: Learn the Bible in its Original Language
The Hebrew word for firstborn is bechor ()בּכוֹר
ְ which
comes from the root BKR ( )בכרmeaning
“early.” When Paul says that Jesus is the “firstborn of
all creation” he is highlighting this earliness. From the
very beginning of creation, before anyone had ever
heard of Jesus of Nazareth, God’s plan for humanity
was always pointed toward Christ’s arrival. Enroll in
our live, online Biblical Hebrew course and learn to
read the Bible in its original Hebrew as early as
possible.

Begin vroeg: Leer de Bijbel in zijn oorspronkelijke taal
Het Hebreeuwse woord voor eerstgeborene is bechor ()בְּ כוֹר
wat komt van de wortel BKR ( )בכרwat "vroeg" betekent.
Wanneer Paulus zegt dat Jezus de "eerstgeborene van heel
de schepping" is, benadrukt hij deze vroegheid. Vanaf het
allereerste begin van de schepping, voordat iemand ooit
gehoord had van Jezus van Nazareth, was Gods plan voor de
mensheid altijd gericht op de komst van Christus. Schrijf je
in voor onze live, online cursus Bijbels Hebreeuws en leer zo
vroeg mogelijk de Bijbel in zijn oorspronkelijke Hebreeuws te
lezen.
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