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Hebreeën 1:1-14 (HSV)
1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen
tot ons gesproken door de Zoon,
2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de
wereld gemaakt heeft.
3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn
zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord,
heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot
stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de
Majesteit in de hoogste hemelen.
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4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij
als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen.
5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent
Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem
tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?
6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt,
zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden.
7 En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot
geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam,
8 maar tegen de Zoon zegt Hij:Uw troon, o God, bestaat in alle
eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het
recht.
9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft
Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw
metgezellen.
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10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de
hemelen zijn de werken van Uw handen.
11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten
als een gewaad,
12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld
worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.
13 En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een
voetbank voor Uw voeten?
14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten
dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

Andrew Murray over Hebreeën
Wat de Hebreeën nodig hadden, hebben wij nodig. Wat hun tot zegen
zou zijn, zal ook ons de zegen brengen. Niet in onszelf of in onze eigen
inspanning is ons heil — maar in Jezus Christus. Hem te
aanschouwen, op Hem te zien, in Hem te geloven naar Hem uit te
gaan zoals Hij in de hemel leeft; dat zal onze geestelijke gezondheid
doen toenemen.
Uit ‘Het Allerheiligste of Ziende op Jezus’

Andrew Murray - Oproep
Daarom roep ik vrijmoedig: Komaan, allen die verlangen naar de rust
in God, naar een leven in het heiligdom van Gods liefde, naar een
wandel met God in vast geloof en volle gehoorhaarzaamheid, bereidt
u voor om u door de Heilige Geest in deze zendbrief te laten
onderwijzen. Hier kunt u leren, hoe volkomen de Zaligmaker is die
God u heeft gegeven, hoe volkomen de zaligheid is die Hij u heeft
bereid, hoe volkomen uw ondervinding ervan kan zijn. Komt, allen die
de Here Jezus liefhebben, die verlangen Hem beter te kennen en aan
Hem gelijk te worden — nadert, en laat deze zendbrief, ja laat de
Heilige Geest die hem schreef en voor u uitleggen wil, laat de Here
Jezus, die Hij u als een levende Heer verkondigt, u binnenleiden in het
heiligdom waar God woont, waar God in de Zoon met u spreken wil.
Uit ‘Het Allerheiligste of Ziende op Jezus’

