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Een woord vooraf

Vóór u ligt een uitgebreid boekje over de doop. Het heeft een
wat andere opzet dan de in de serie Bijbelse begrippen versche-
nen boekjes De heilige Geest en Engelen en andere hemelse
wezens. In dit geval heb ik ervoor gekozen ‘eenvoudig’ te be-
ginnen, met een bewerking van een artikelserie in ons tijdschrift
Met Open Bijbel, waarin het verband tussen de doop en het
evangelie wordt besproken. Deze wordt gevolgd door de bewer-
king van een boekje van Arthur Hale, waarin de relatie tussen
Christus en de gelovige, die tot stand komt in de doop, wordt
uitgelegd. Ten slotte is er voor hen die hun kennis en inzicht
verder willen vergroten een diepgaande studie vanuit de in het
Oude en Nieuwe Testament gebruikte Hebreeuwse en Griekse
woorden, gepaard aan de uitspraken van Jezus Christus en zijn
apostelen, aangaande de betekenis en noodzaak van de doop.

Velen zullen zich misschien afvragen: waarom nu weer een
boekje over de doop? Er is immers al zoveel over gezegd. In-
derdaad. Het thema ‘de doop’ houdt de gemoederen al eeuwen
bezig. De artikelen, boeken en gesprekken daarover gaan ech-
ter meestal niet over de inhoud, maar over de vorm. Nu is die
vorm wel degelijk belangrijk, maar hoe die moet zijn, zou toch
in de eerste plaats moeten afhangen van de inhoud. Daarmee
bedoel ik wat de doop nu eigenlijk is: de rol en betekenis in het
proces van behoudenis. Omdat de doop als instelling geen idee
van mensen is, maar een opdracht van God door Zijn Zoon,
kunnen wij alleen in het enige boek dat over die God spreekt,
de Bijbel, vinden wat Zijn bedoeling daarmee was en is. Dit is
wat mij betreft de reden waarom een boekje als dit nodig, of op
zijn minst wenselijk is. Want in gesprekken en discussies hier-
over spelen kerkleer en tradities en vaak een grotere rol dan
wat God in de Bijbel zegt. En als de Bijbel erbij wordt gehaald,
dan is dat meestal om zichzelf te rechtvaardigen of het ‘het ei-
gen gelijk’ aan te tonen – dat helaas meestal neerkomt op de
afwijzing van de noodzaak zich op grond van persoonlijk geloof
te laten dopen, op de wijze die God daarvoor heeft bepaald.

Zoals u van ons gewend bent, verkondigen wij geen opvatting
gebaseerd op een enkele uitspraak in de Bijbel. Het risico daar-
van is namelijk dat we datgene eruit kiezen wat die opvatting
ondersteunt, en dus weglaten wat ons niet bevalt. Wie de waar-
heid over welk onderwerp ook in de Bijbel wil vinden, zal alles
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over dat onderwerp erbij moeten betrekken. Dat geldt zeker
voor onderwerpen waar grote verschillen van mening over zijn.
Op zich zou dat al reden moeten zijn zelf aan het werk te gaan,
want als er één God is, is er ook één evangelie, en dus – wat
ons onderwerp betreft – ook één doop.

Velen zeggen dat het niet uitmaakt hoe of wanneer je ‘gedoopt’
bent, als je maar ‘gedoopt’ bent. Wie echt onbevooroordeeld de
Bijbel ter hand neemt, zal tot een andere conclusie komen.

Wat ‘de doop’ is, kan van verschillende kanten worden bena-
derd. Wie het wil zoeken in het gebruik van woorden door de
sprekers en schrijvers van het Nieuwe Testament, die aangeven
welke wijze van dopen door God en Zijn Zoon is ingesteld, zal
ze in dit boekje vinden. Wie echt overtuigd wil worden, zal het
zoeken in de betekenis van de doop; in wat die wil uitdrukken.
Het gehele Nieuwe Testament door vinden we uitspraken die
neerkomen op wat ‘vereenzelviging’ heet. De vraag daarbij is
met wie wij ons vereenzelvigen. Er zijn twee mogelijkheden:
met de mens, of met de Mens. De mens is de eerste mens,
Adam, die Gods woord verwierp en zijn eigen manier koos om
Gods heerlijkheid te krijgen. Zo bleef hij echter de natuurlijke
mens, zoals God hem schiep: uit stof, sterfelijk. Alle mensen
stammen door geboorte van hem af. Helaas volgen allen hem
na in zijn zonde, en vereenzelvigen zich zo met hem. Daarom
zijn ook alle mensen inbegrepen in Gods vonnis over Adam. De
Mens is Christus Jezus, die niet deed als Adam en diens natuur-
lijke nakomelingen. Hij deed alleen de wil van zijn Vader in de
hemel, wat Hem dat persoonlijk ook kostte, zelfs zijn leven. Op
grond van zijn gehoorzaamheid is Hij ontkomen aan de eeuwige
dood, en heeft Hij als eerste en enige Mens eeuwig leven in
heerlijkheid ontvangen. De weg die God ons in Christus wijst,
om te delen in het eeuwige leven van Christus, is ons te ver-
eenzelvigen met Christus. De wijze waarop wij moeten tonen
dat wij niet meer ‘in Adam’ willen zijn, geen leven meer willen
leiden dat gestuurd wordt door slechte begeerten, maar ‘in
Christus’, door een leven te leiden dat onder de invloed staat
van wat ‘de heilige Geest wordt genoemd, is in de doop. Hierin
vereenzelvigt de gelovige zich op symbolische wijze met Chris-
tus in zijn kruisdood en opstanding…. Maar het is beter deze
pagina nu om te slaan en gewoon te beginnen bij het begin.
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Sectie 1

Het evangelie en de doop
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Hoofdstuk 1

Indien u van ganser harte gelooft

Berouw, bekering, doop en de gave van de Geest
“Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Je-
zus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van
de heilige Geest ontvangen”, antwoordde Petrus, toen de Joden in
Jeruzalem zich, op de Pinksterdag na Jezus’ opname in de hemel,
tot in het diepst van hun hart bewust werden van hun grote zonde
Jezus te laten kruisigen, en – niet wetend of daar vergeving voor
mogelijk was – vertwijfeld en bevreesd uitriepen: “Wat moet wij
doen mannen broeders?” (Hand 2:37,38)

We zien hier in een notendop alles wat noodzakelijk is voor verge-
ving van zonden en een nieuw leven in Christus Jezus: besef van
zonde en de erkenning van het welverdiende doodvonnis dat God
daarover heeft uitgesproken, berouw daarover, bekering tot God,
de doop, en de gave van de heilige Geest.

Dit laatste is een onderwerp apart (zie mijn boekje De heilige
Geest). Daarom volsta ik er mee te zeggen dat met ‘de gave van
de heilige Geest’ niet in de eerste plaats het ontvangen van kracht
om allerlei bijzondere dingen te doen (spreken in tongen, profete-
ren, wonderen) wordt bedoeld. Dat waren in de tijd van de jonge
gemeente de uiterlijke tekenen die toonden dat iemand de heilige
Geest had ontvangen (zij het dat diens uitleg van de Schriften ge-
toetst moest worden; want er was wel de waarschuwing dat valse
profeten bedrieglijke wonderen deden – en nog steeds doen).

De gave van de Geest is in de eerste plaats de inwoning van Chris-
tus Jezus in de gelovige. Door die inwoning wordt de gelovige door
de kracht van God vernieuwd in zijn of haar denken, zodat hij of zij
verandert van een op het aardse gerichte mens in een geestelijk
mens met de gezindheid van God en Zijn Zoon. Dat wordt in zijn
of haar leven zichtbaar in een gerichtheid op God en Zijn heils-
werk, op het eeuwige en volmaakte in plaats van op de tijdelijke
bevrediging van de menselijke begeerten.

Het is van het grootste belang in te zien dat besef van zonde, be-
rouw, bekering en doop de voorwaarden zijn om de heilige Geest
te kunnen ontvangen. Dit is geen uitspraak aan de hand van één
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enkele passage. Telkens zien we dit principe in de geschriften van
het Nieuwe Testament, beginnend met de doop van Jezus; want
ook Hij moest gehoorzaam zijn aan wat God van Zijn volk vroeg:

“En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen
ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende,
en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem
neerdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: U bent mijn
Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.” (Luc 3:21,22)

De praktijk in de tijd van de apostelen vinden we in Handelingen:
“Toen zij echter geloof schonken aan Filippus [een diaken], die
het evangelie van het Koninkrijk van God en van de naam van
Jezus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrou-
wen.” (Hand 8:12)

Vergelijk hiermee het antwoord van Filippus op de vraag van de
Ethiopische kamerling of hij gedoopt mocht worden in vers 37:

“En hij zei: Indien u van ganser harte gelooft, is het geoorloofd.”
De haken om dit vers duiden aan dat het niet in de oudste hand-
schriften voorkomt. Dat maakt het echter des te interessanter,
omdat in later tijd geloof dus nog altijd de voorwaarde was om ge-
doopt te kunnen worden.

Voor de gaven van de Geest was handoplegging door de apostelen
nodig:

“Toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden, dat Samaria het
woord van God had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Jo-
hannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heili-
ge Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand
van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam
van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ont-
vingen de heilige Geest.” (vzn 14-17)

Voordat u nu bezwaar gaat maken aan de hand van wat met Cor-
nelius gebeurde: de omgekeerde volgorde van heilige Geest en
dan de doop vond plaats omdat de apostelen ervan overtuigd
moesten worden dat ook niet-Joden toegang hadden tot het heil in
Christus. Petrus concludeerde na de uitstorting van de heilige
Geest in het huis van Cornelius:

“Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die
evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen
te dopen in de naam van Christus Jezus.” (Hand 10:47,48; zie
ook 11:15-17)

Overigens blijft hiermee overeind dat zij gedoopt moesten worden
om in de kring van de discipelen opgenomen te kunnen worden!
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Hoofdstuk 2

Een geestelijke gezindheid

Doop en besnijdenis
De basis voor wat de nieuwtestamentische doop wordt genoemd,
is de doop door Johannes de Doper – wat niet wil zeggen dat het
dezelfde doop is. De meeste christenen menen wel dat die basis de
besnijdenis is, maar de besnijdenis is iets geheel anders.

De doop is de vrijwillige keuze van een mens, die kan onder-
scheiden waarop het aankomt, en dus zelf erkent dat God dit van
hem of haar vraagt, zodat hij of zij Hem daarin moet gehoorzamen
om behouden te kunnen worden.

De besnijdenis was een verplichting voor alle mannelijke nako-
melingen en huisslaven van Abraham, Isaäk en Jakob. Er stond
zelfs de doodstraf op als iemand dit weigerde te (laten) doen. God
zei tegen Abraham:

“Dit is mijn verbond, dat u zult houden tussen Mij en uw nage-
slacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden wordt; u zult het
vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken
van het verbond zijn tussen Mij en u. Wie acht dagen oud is, zal
bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten;
zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling
voor geld is gekocht, maar niet van uw nageslacht is. Wie in uw
huis geboren is en wie door geld gekocht is moet voorzeker be-
sneden worden; zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een
eeuwig verbond.” (Gen 17:10-13)

Stefanus zei hierover:
“En Hij [God] gaf hem [Abraham] het verbond van de besnijde-
nis.” (Hand 7:8)

De besnijdenis was dus een teken in het vlees, dat de man er elke
dag enkele keren aan herinnerde dat hij behoorde tot een bijzon-
der volk, dat apart stond van alle andere volken op aarde. Een
volk met een verbond met de enig ware God, de Schepper van he-
mel en aarde en alle leven. Dat moest hem aansporen te leven
naar de wil van die God.

De besnijdenis werd na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte
vastgelegd in de Wet die hen tot het volk van God maakte
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(Leviticus 12:1-3). Zonder besneden te zijn, behoorde een man
niet tot het verbondsvolk, en mocht daarom ook niet deelnemen
aan het Pascha (Exodus 12:43-49)!

De besnijdenis werd door of namens de ouders gedaan, nog voor-
dat een baby een bewuste ‘aardse’, ‘vleselijke’ gezindheid had. Het
was het zichtbare teken:
a. van het verbond dat God in elke generatie voortzette in Zijn
trouw aan Zijn verbond met Abraham;
b. dat de besnedene eraan herinnerde dat hij was opgenomen in
dat verbond, en een ‘heilig leven’ moest lijden - zoals dat in de
Wet voor het leven van het volk in het beloofde land was vastge-
legd – om te delen in de zegeningen van Abraham.

In Deuteronomium bevestigt Mozes de Wet, maar voegt een di-
mensie toe, namelijk dat het niet gaat om het vlees en de letter
van de Wet als zodanig, maar om de gezindheid waarin een mens
van harte (bereidwillig en met liefde) doet wat God vraagt en ge-
biedt. Dat toont of iemand tot het ware verbondsvolk behoort.

“Alleen aan uw vaderen heeft de HERE Zich verbonden en alleen
hen heeft Hij liefgehad, en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle vol-
ken uitverkoren, zoals dit heden het geval is. Besnijd dan de
voorhuid van uw hart ...” Deut 10:15,16)

De goddelijke liefde
God heeft Mozes laten zien dat Zijn volk dit niet zou doen, met hun
wegvoering uit het land als uiteindelijk resultaat. Maar Gods belof-
te is dat dit een tijdelijke straf is, om hen tot erkenning van hun
zonden te brengen, en hen daar niet aan hun lot zal overlaten:

“Wanneer u zich dan tot de HERE, uw God, bekeert en naar zijn
stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, u en
uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel – dan
zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u
erbarmen: Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken, naar wier
gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft ... En de HERE, uw
God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat u
de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw
ziel, opdat u leeft.” (zie Deut 30:1-10)

We zien hier dus hetzelfde geestelijke principe als bij de doop: God
erbarmt zich over mensen die zich tot Hem bekeren.

De woorden “zodat u de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart
en met geheel uw ziel” vormen de kern van de Wet. Dat is ook te
zien als Jezus wordt gevraagd wat het eerste gebod is:
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“Het eerste is: Hoor Israël, de Here, onze God, de Here is één,
en u zult de Here, uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit
geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw
kracht”. (Mar 12:30)

Daar voegt Hij echter een tweede aan toe, waaruit moet blijken
dat iemand God liefheeft met alles wat hij heeft en is:

“Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
Want God is liefde; Hij zoekt het behoud van alle mensen en heeft
geen behoefte aan de dood van een zondaar; waarna Hij besluit
met de constatering:

“Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.” (vs. 31)

Wij kunnen echter niet op bevel liefhebben. Liefde is iets dat uit
het hart komt. De goddelijke liefde kan alleen voortkomen uit een
“besneden hart”, dat niet denkt en handelt vanuit geleerde gebo-
den en verboden, en al helemaal niet vanuit verbondenheid met de
wereld of toepassing van menselijke wijsheid, maar vanuit een
geestelijke gezindheid die wij krijgen door verbondenheid met God
en Zijn Zoon.
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Hoofdstuk 3

Het verbond in Christus

Een nieuw verbond
Van jongs af aan werden de kinderen in Israël, door de onderwij-
zing van de Wet, opgevoed in de wegen van God. Zo maakten zij
zich Zijn geboden en verboden eigen. Het gaat echter niet om het
van buiten leren van voorschriften en inzettingen, maar om de ge-
zindheid die past bij een lid van Gods volk. Deze goddelijke ge-
zindheid moest zich ontwikkelen door strijd tegen de begeerten
van hun vlees, en de bede tot God hen een Hem toegewijd hart te
geven en hun leven te leiden. Vanwege de ontoereikendheid van
de geboden door de machteloosheid van de mens daar volmaakt
naar te leven, beloofde God:

“... dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een
nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat Ik met hun
vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om
hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbro-
ken hebben, hoewel Ik Heer over hen ben ... Maar dit is het ver-
bond dat Ik met hen sluiten zal na deze dagen ...: Ik zal mijn
wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal
hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen
zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder le-
ren: Ken de HERE; want allen zullen Mij kennen ... want Ik zal
hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer geden-
ken.” (Jer 31:31-34)

De schrijver van de brief aan de Hebreeën citeert deze passage,
als hij laat zien dat dit nieuwe verbond tot stand is gekomen in
Christus Jezus (Hebreeën 8). En hij bewijst dit nog eens vanuit het
eenmalige offer van Christus, dat alle offers in de tempel overbo-
dig maakte:

“Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die
geheiligd worden. En ook de heilige Geest geeft ons daarvan ge-
tuigenis, want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waar-
mee Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik
zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand
schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer
gedenken.” (zie Heb 10:1-18)
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Zijn conclusie is daarom:
“Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het
eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart,
is niet ver van verdwijning.” (Heb 8:13)

Niet Mozes is voortaan de middelaar (tussenpersoon) van het ver-
bond van God met mensen, maar Christus:

“... die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer
aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigende van dode
werken, om de levende God te dienen. En daarom is Hij de mid-
delaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had onder-
gaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste
verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ont-
vangen zouden.” (Heb 9:15)

Hij noemt dit daarom een veel beter verbond dan het oude (7:22).

Paulus gaat enkele keren in op het oude verbond, dat God in de
woestijn sloot met de Israëlieten, gebaseerd op een Wet en de be-
snijdenis. Predikers van het heil in Christus noemt hij

“dienaren van een nieuw verbond, niet van de letter, maar van
de Geest, want de letter doodt, maar de Geest maakt le-
vend.” (2 Kor 3:6)

Zij die door hun prediking tot geloof zijn gekomen, en levend zijn
geworden door de Geest, noemt hij:

“een brief van Christus”, “kenbaar en leesbaar voor alle mensen,
door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met
de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op
tafelen van vlees in de harten.” (vzn 2 en 3)

Veel Joden zagen hun besnedenheid als teken van hun behoude-
nis. Zij waren kinderen van Abraham, dus…. Maar ook Paulus, die
eerst ijverde voor de Wet en de besnijdenis, was door het onder-
wijs dat Jezus hem uit de Schriften gaf (vgl Luc 24:27, Hand
22:14,15 en Gal 1:11,12) gaan inzien dat deze dingen voorlopig
waren, dat hij en zijn volksgenoten schuldig en dus strafwaardig
waren voor God, en dat er iets heel anders en veel beters nodig
was om het eeuwig leven te kunnen beërven. Denkend aan de
voortdurende strijd, die hij als Jood voerde tussen de kennis van
de Wet en de begeerten van het vlees, roept hij uit:

“Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de-
ze dood?”

Met een zucht van verlichting geeft hij zelf het antwoord daarop:
“God zij dank door Jezus Christus, onze Here!”
(zie Rom 7:13-26)
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Het teken van het nieuwe verbond
Dat de doop de besnijdenis niet vervangt, of in andere vorm voort-
zet, waardoor het aannemelijk zou zijn dat ook baby’s gedoopt
moeten worden, blijkt ook hieruit dat niet de doop maar de beker
wijn van het ‘Avondmaal’ het eigenlijke teken van het nieuwe ver-
bond is:

“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uit-
gegoten wordt.” (Luc 22:20)

Het werkelijke teken is dus het bloed van Christus, waarvan de ro-
de wijn het symbool is. Paulus herinnert hier in zijn brief aan de
Korintiërs aan (1 Kor 11:25), en legt uit dat het drinken van de
wijn daarom gemeenschap betekent met het bloed van Christus.
Daar is veel over te zeggen, maar één van de aspecten ervan is
dat iemand die gemeenschap heeft met zijn bloed, deel uitmaakt
van het verbond dat God in Christus met ons mensen sloot. De
voorwaarde om die gemeenschap te kunnen hebben is de doop.
Net als alleen een besnedene deel mocht nemen aan het Pascha,
mag alleen wie zich in Christus heeft laten dopen deelnemen aan
wat ‘het avondmaal’ wordt genoemd.



19

Hoofdstuk 4

De gerechtigheid van het geloof

Niet door de Wet en ook niet door de besnijdenis
In de Romeinenbrief toont Paulus het grote contrast tussen een
leven in het vlees en een leven in de Geest, verpersoonlijkt in
Adam en allen die hem zijn nagevolgd in zijn ongehoorzaamheid
aan God, en Christus Jezus met allen die Hem navolgen in een le-
ven van gehoorzaamheid aan God. De brief is doordrongen van het
besef dat wij van nature geneigd zijn te leven naar het vlees, en
dat een radicale verandering nodig is om naar Gods wil te
(kunnen) leven. Dat begint met geloof in Zijn aanwezigheid en
werkzaamheid, in de overtuiging dat Hij doet wat Hij zegt:

“Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gere-
kend.” (Rom 4:3)

Paulus voert aan dat God Abraham rechtvaardigde voordat hij
werd besneden en er een geschreven Wet was:

“En het teken van de besnijdenis ontving hij als het zegel van de
gerechtigheid van dat geloof, dat hij in zijn onbesneden staat
bezat.” (vs. 11)

Dit maakt duidelijk dat de Wet en besnijdenis een mens niet kun-
nen behouden. Wie besneden is zal moeten leven in het geloof van
de man aan wie God het teken van Zijn verbond gaf. Geheel in lijn
met wat Mozes zei in Deuteronomium, zegt Paulus:

“Want ... niet dat is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, ge-
schiedt ... de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de
Geest, niet naar de letter.” (Rom 2:28,29)

Maar vanwege de onbesnedenheid van hart van de meeste nako-
melingen van Abraham had God hen een Wet gegeven, om hen te
tonen wat zonde is en te bewegen tot berouw daarover en vervol-
gens bekering daarvan. De Wet was er dus bij gekomen (Rom
5:20), en de mens die besneden was, en wilde leven, moest deze
volmaakt nakomen. Het probleem was dat de wet één was. De
overtreding van één van de geboden maakte de mens dus tot
overtreder van de gehele Wet.

“Want besneden zijn heeft wel betekenis, indien u de wet vol-
brengt, maar indien u een overtreder van de wet bent, is uw be-
snijdenis tot onbesnedenheid geworden.” (Rom 2:25)
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Niemand kon daarom door het houden van de Wet gerechtvaar-
digd worden:

“uit werken van de wet zal geen vlees voor Hem gerechtvaardigd
worden, want wet doet zonde kennen.” (Rom 3:20)

Door de veroordeling van de zonde was de Wet daarom een vloek
geworden voor wie daaronder leefden. En nu zien we de reden
waarom Paulus God zo dankbaar is:

“Nu is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar
geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel ge-
rechtigheid van God door het geloof in Christus, voor allen, die
geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezon-
digd en derven [lopen mis] de heerlijkheid van God, en worden
om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in
Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door
het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar
Hij de zonden ... had laten geworden – om zijn rechtvaardigheid
te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is,
ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus
is.” (Rom 3:21-26)

Dat is wat hij, ondanks zijn kennis van de letter van de Schrift,
nooit gezien had.

In de kern van de zaak komt het er op neer dat:
a. niemand behouden zou worden indien Christus Jezus zichzelf
niet als een offer gegeven had,
b. iemand alleen behouden kan worden door dat in geloof te er-
kennen en er naar te handelen.

Wat dit laatste aangaat schreef Paulus iets eerder in deze brief
over Gods rechtvaardigheid in het oordeel dat Hij ieder mens zal
vergelden naar zijn werken:

“hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en
overgankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die
zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtig-
heid ongehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap” (Rom
2:7,8)

De waarheid ongehoorzaam zijn is niet geloven wat God heeft ge-
zegd en dus daarnaar niet handelen. Eén van deze ongehoorzaam-
heden is zich niet te laten dopen onder belijdenis van zonde en ge-
bed de heilige Geest te mogen ontvangen, om de gelegenheid te
krijgen en benutten van binnenuit vernieuwd te worden tot een
geestelijk mens, in wie de liefde van God woont en werkt.
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De vloek van de Wet weggenomen
In hoofdstuk 6 legt Paulus uit wat de doop is: een vereniging met
de dood en opstanding van Christus. De uitgebreide uitleg bewaren
we voor een later moment (hoofdstuk 6 van dit boek). In Romei-
nen hoofdstuk 5 maakt hij het opstapje:

“God ... bewijst zijn liefde ten opzichte van ons, doordat Chris-
tus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel
meer zullen wij daarom, nu door zijn bloed gerechtvaardigd,
door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij
vijanden van God waren, met God verzoend zijn door de dood
van zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behou-
den worden, doordat Hij leeft.” (Rom 5:8-10)

Hiervoor moet de vloek van de Wet worden weggenomen. Dat kan
alleen door in de dood van Christus te sterven voor die Wet, “want
wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde” (Rom 6:7):

“mijn broeders, u bent dood voor de wet door het lichaam van
Christus.” (Rom 7:4);
“Zo is er dan geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus
zijn. Want de wet van de Geest van leven heeft u in Christus Je-
zus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want
waar de wet niet toe in staat was, omdat zij zwak was door het
vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees,
aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde ver-
oordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou wor-
den in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de
Geest. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid
van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezind-
heid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood,
maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat
de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het
onderwerpt zich niet aan de wet van God ... U daarentegen bent
niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest van
God in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet
heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is
wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven
vanwege de gerechtigheid.” (Rom 8:1-10)

Christus maakt in de Geest woning in wie in Hem geloven en doen
wat God vraagt. De eerste stap van geloof en gehoorzaamheid is
zich te laten dopen, zoals ook Paulus het bevel kreeg:

“Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping
van zijn naam.” (Hand 22:16)
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Hoofdstuk 5

Geroepen om vrij te zijn

Leven vanuit de genade van God
Het getuigenis van de Wet van Mozes was:

“De mens, die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor
leven.” (Rom 10:5)

Omdat de mens, door de zwakheid van het vlees, de Wet niet vol-
maakt kon naleven, deed God in de offerdood van Zijn Zoon alle
zonden weg, die in geloof en berouw werden en worden beleden:

“gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot
veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van
gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten le-
ven.” (Rom 5:18)

Niet ‘allen’ zonder onderscheid uiteraard; immers alleen wie ge-
looft en daarnaar handelt zal leven. Vanaf Christus’ sterven en op-
standing werden allen die geloven dat zij door het offer van Chris-
tus met God verzoend zijn, verlost van de vloek van de Wet, de
eeuwige dood:

“Want Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor
een ieder, die gelooft.” (Rom 10:4)

Paulus gaat dan verder met het geloof dat hier bedoeld wordt:
“de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: ... Nabij u is het
woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord van het
geloof dat wij prediken. Want indien u met de mond belijdt, dat
Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zult u behouden worden; want met het hart ge-
looft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot be-
houdenis. Immers het Schriftwoord zegt: Een ieder die op Hem
zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.” (Rom 10:6-11)

Hierop wordt wel gezegd: ‘zie je nou wel: als je Jezus belijdt in je
hart en met je mond is dat genoeg; het is dus niet (per se) nodig
dat ik me laat dopen’. Maar is dit geen drogreden? Want Paulus:
a. houdt zich aan wat Jezus heeft bevolen, namelijk: “Ga dan
heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen ... en leer
hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb” (Mat 28:19); “Ga
heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de gehele
schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden,
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maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden” (Mar 16:15,16 –
Sommigen zeggen hierop: er staat toch niet dat iemand die zich
niet laat dopen veroordeeld zal worden? Maar ook dat is een drog-
redenering, want het eerste is duidelijk en onweersprekelijk: “wie
gelooft en zich laat dopen zal behouden worden”; en wat het twee-
de aangaat is het duidelijk dat iemand die niet gelooft zich ook niet
zal laten dopen; bovendien kan en mag iemand zonder geloof niet
gedoopt worden, zoals blijkt uit Hand 8:36 en 37);
b. spreekt zichzelf niet tegen; en
c. voegt er nog aan toe: “want een ieder die de naam van de Here
aanroept zal behouden worden” (Rom 10:13 – en herinnert dat
niet aan het bevel van de doop waaronder we ons moeten onder-
werpen “onder aanroeping van de naam van Jezus”?).

Vrijgemaakt van de Wet van de zonde
De Wet, die de mens wijst op zijn of haar zonde, heeft door Chris-
tus’ leven en offerdood haar macht over wie in Hem is verloren. Hij
noemt dit zelf vrij worden, in een in de tijd van de Romeinse sla-
venpraktijk duidelijk beeld:

“Als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk discipelen van Mij en u
zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken ...
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is
een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis,
de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt
heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Joh 8:31,34-36)

Paulus herinnert hieraan als hij in verband met de Wet zegt dat
Jezus’ woorden nu werkelijkheid zijn geworden:

“Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijge-
maakt.” (Gal 5:1)

Het evangelie van Christus verkondigt vrijheid voor wie geloven:
“Want u bent geroepen, broeders, om vrij te zijn.” (Gal 5:13)

Wie zich verenigt met Christus in de doop, ontvangt de heilige
Geest, die hem of haar leert en in staat stelt te leven naar het
voorbeeld van Christus, want “waar de Geest van de Here is, is
vrijheid” (2 Kor 3:17). Maar, zegt hij, “gebruik die vrijheid niet als
een aanleiding voor het vlees” (Gal 5:13).

Ook Petrus voegt zich daarbij, als hij schrijft dat volgelingen van
Christus spreken en handelen

“als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot
dekmantel van hun kwaadwilligheid, maar als dienaren van
God.” (1 Pet 2:16)
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Zulke waarschuwingen waren en zijn helaas nodig. Want de doop
verandert het menselijk vlees als zodanig niet. Werd de mens on-
der de Wet, door die Wet geprikkeld om Gods verordeningen te
overtreden, zo kan de mens die de genade in Christus ontvangt
zichzelf bedriegen door te leven als onveranderd mens, in de ver-
onderstelling dat Gods genade toch wel overvloedig is. Zij die in de
eerste eeuw wilden vasthouden aan de Wet, schamperden naar
Paulus: “Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar
onder de genade zijn?” Zijn antwoord is direct en duidelijk:
“Volstrekt niet!” Hij onderbouwt dit als volgt:

“Weet u niet, dat u hem, in wiens dienst u zich stelt om als sla-
ven te gehoorzamen, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij
dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot
gerechtigheid? Maar God zij dank: u was slaven van de zonde,
maar u bent van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van
onderwijs, die u overgeleverd is; en vrijgemaakt van de zonde,
bent u in dienst gekomen van de gerechtigheid ... in de dienst
van God gekomen, hebt u tot vrucht uw heiliging en als einde
het eeuwige leven. Want het loon, dat de zonde geeft is de dood,
maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Chris-
tus Jezus, onze Here.” (zie Rom 6:15-23)

Wie Gods genade ontvangt – in de vergeving van zonde op grond
van geloof, berouw, bekering en doop – en desondanks niet leeft
door de Geest maar het oude zondige leven voortzet, ontvangt als
loon toch de dood waaruit Christus hem of haar wilde redden.

Het einde van de Wet houdt het einde van de besnijdenis in
De besnijdenis was sinds de wetgeving op Horeb onlosmakelijk
verbonden met de wet. Jezus zei tegen de Joden (Joh 7:22,23):

“Mozes heeft u de besnijdenis gegeven – niet, dat zij van Mozes
komt, maar van de vaderen – en u besnijdt een mens op sab-
bat ... opdat de wet van Mozes niet verbroken wordt ...”

Toen er nog geen Wet was, was de besnijdenis het teken van het
verbond met Abraham, en het behoren tot wie delen in Gods belof-
ten. Wie geloofde dat God doet wat Hij zegt, werd dat tot gerech-
tigheid gerekend. Toen Abrahams nakomelingen het hem beloofde
land zouden ontvangen, gaf God hen een Wet die hen moest leren
een heilig leven in geloof te leiden, zoals Abraham deed. Vanaf dat
moment herinnerde de besnijdenis hen niet alleen aan Gods ver-
bond met Abraham, maar toonde hen ook de weg waarlangs zij
konden delen in wat God hem beloofde: die van de Wet.
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Maar als de Wet door Jezus’ offer verouderd en verjaard was, zo-
dat het einde daarvan moest komen, gold dat ook voor de daarin
opgenomen besnijdenis. Daarnaast zijn er voldoende inhoudelijke
redenen waarom besnijden van het vlees niet meer nodig is:
1. Het verbond met Abraham is nu verzekerd door de dood, op-
standing en verhoging van Christus.
2. Door de zonde werd de besnedenheid van een mens tot onbe-
snedenheid, zodat die niet verder reikte dan het snijden in het
vlees, terwijl die had moeten leiden tot het snijden van het vlees;
dat wil zeggen het strijden tegen de begeerten van het vlees die
tot zonde leiden.
3. Christus gaf inhoud aan zijn besnijdenis, in de overwinning van
zijn vlees, door zondige begeerten daarin geen kans te geven.
4. Christus heeft de vloek van de Wet teniet gedaan, door het
vlees waarin die begeerten wonen aan het kruis te laten nagelen.
5. In Christus is een nieuw verbond van kracht geworden, waarvan
de beker wijn het teken is geworden.
6. Door de inwoning van Christus in de gelovige hoeft deze niet
meer met een stok achter de deur (de vloek van de Wet) herinnerd
te worden aan Gods wil, maar is die wil een deel van zijn of haar
leven geworden.

Omdat veel Joden in de eerste eeuw vasthielden aan de besnijde-
nis, en zelfs vonden dat bekeerde niet-Joden besneden moesten
worden om behouden te kunnen worden, gaven de apostelen en
oudsten de verklaring af de niet-Joden “geen last op te leg-
gen” (Hand 15:19). Want het feit dat deze ‘onbesnedenen’ Gods
gave van de Geest hadden ontvangen, deed hen de voorstanders
van Wet en besnijdenis vragen:

“wat stelt u God op de proef door een juk op de hals van de dis-
cipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kun-
nen dragen?” (vs. 10)

Als sommigen toch doorgaan met hun pogingen de door Paulus
bekeerde niet-Joden te overtuigen van de noodzaak van besnijde-
nis, maakt Paulus in enkele brieven duidelijk dat de besnijdenis
niet alleen niet nodig is, maar zelfs onwenselijk, nee in strijd met
wat in Christus is bereikt. De besnijdenis is namelijk het symbool
geworden voor wat hij “het werk van mensenhanden” (Efez 2:11)
en “vertrouwen op het vlees” noemt; en dat is het tegenoverge-
stelde van leven vanuit de Geest. Aan de Filippenzen schrijft hij:

“wij zijn de besnijdenis, die door de Geest van God Hem dienen,
die in Christus roemen en niet op vlees vertrouwen.” (Flp 3:3)
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In de brief aan de Galaten keert Paulus zich in ongekend scherpe
bewoordingen tegen hen die de niet-Joodse gelovigen proberen te
overtuigen van de Wet en de besnijdenis. De achtergrond hiervan
is tweeledig:
a. de duidelijke verklaring in de brief van de apostelen en oudsten
in Jeruzalem, dat hen dat juk niet werd opgelegd; en
b. de huichelarij van Petrus en enkele anderen tijdens hun bezoek
aan Antiochië, toen zij bang werden voor de negatieve reacties van
de voorstanders van de besnijdenis als zij hen aan tafel zouden
zien met onbesnedenen.

Paulus legt na zijn groet direct de vinger op de zere plek:
“Het verbaast mij, dat u zich zo schielijk van degene, die u door
de genade van Christus geroepen heeft [Paulus], laat afbrengen
tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.” (Gal 1:6)

Na het voorafgaande zal duidelijk zijn waarom: het evangelie ver-
kondigt vrijheid en geen slavernij. Twee maal vervloekt hij dege-
nen die dat andere evangelie tegen de vrijheid in Christus verkon-
digen (Gal 1:8,9).

In hoofdstuk 3 spreekt hij de gemeenteleden aan als een vader:
“O, onverstandige Galaten ... hebt u de Geest ontvangen ten ge-
volge van werken van de wet, of van de prediking van het ge-
loof? ... U bent begonnen met de Geest, eindigt u nu met het
vlees?” (Gal 3:1-3)

Want het moet duidelijk zijn:
“indien u zich laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nog-
maals betuig ik aan een ieder, die zich laat besnijden, dat hij
verplicht is de gehele wet na te komen.” (Gal 5:2,3)

De reden is helder: dat brengt zo iemand weer onder de vloek
waarvan Christus de zondaar heeft willen vrij maken.

“Want allen die het van werken van de wet verwachten, liggen
onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ie-
der, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het wet-
boek, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God ge-
rechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal
uit geloof leven. Maar bij de wet gaat het niet om geloof, maar:
wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht
van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden;
want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan een
hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen geko-
men in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Geest ontvan-
gen zouden door het geloof.” (Gal 3:10-14)
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Paulus’ conclusie is daarom:
“U bent los van Christus als u door de wet gerechtigheid ver-
wacht; buiten de genade staat u. Wij immers verwachten door
de Geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Want
in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesne-
den zijn, maar geloof, door liefde werkende.” (Gal 5:4-6)

Er is echter nog een reden dat letterlijke besnijdenis niet meer no-
dig is, want de doop is al de deelneming aan Christus’ besnijdenis:

“In Hem bent u ook met een besnijdenis, die geen werk van
mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam
van het vlees in de besnijdenis van Christus, daar u met Hem
begraven bent in de doop.” (Kol 2:11,12)

De profeten in Israël hadden gesproken over een andere besnijde-
nis. Mozes vermaande het volk: “Besnijd dan de voorhuid van uw
hart” (Deut 10:16), waarmee hij de verloochening van vleselijke
begeerten bedoelde. Het echte Jood-zijn is een kwestie van het
hart: “Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is
besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees geschiedt, maar hij is een
Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van
het hart, naar de Geest, niet naar de letter” (Rom 2:28). De be-
snijdenis die Jezus als kind onderging, was het profetisch teken
van de verloochening van zijn eigen verlangens als mens, die zijn
hele leven op aarde kenmerkte. Wie gedoopt is, heeft met Christus
het oude, aardse leven afgelegd in diens besnijdenis.

Betekent dit dan toch dat de doop de plaats inneemt van besnijde-
nis? Zo eenvoudig ligt het niet, want het doel van de besnijdenis
was anders dan dat van de doop. De besnijdenis was het onmisba-
re teken dat iedere mannelijke Jood in zijn lichaam moest dragen,
om lid te zijn van Gods uitverkoren volk. Daarom was het nodig
dat diens besnijdenis kort na de geboorte werd gedaan. De doop
echter is de wijze waarop een gelovige zich mag verenigen met
Christus, en is als zodanig een uiting van persoonlijk geloof en ge-
hoorzaamheid (Mar 16:16). Hoewel er een zekere overeenkomst is
tussen besnijdenis en doop, als een teken van de verloochening
van de verlangens van het vlees, is er dus ook een sterk contrast
tussen de twee, dat Paulus aangeeft met de woorden: “In Hem
bent u ook mede opgewekt door Het geloof aan de werking van
God" (Kol 2:12). Het is ook zo dat Gods nieuwe verbond in Chris-
tus niet met welk volk dan ook is gesloten, zodat er geen plaats is
voor een teken van fysieke afstamming.
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Hoofdstuk 6

In Christus gedoopt

De doop van bekering
De doop van Johannes de Doper was voor de Joden iets geheel
nieuws. Zij kenden rituele wassingen en reinigingen door dompe-
ling. Ze doopten tot geloof gekomen niet-Joden (proselieten), om
hen te reinigen voordat ze in de gemeenschap konden worden op-
genomen. De profeten hadden eeuwenlang Gods oproep gedaan:
‘bekeer u’. Maar Johannes predikte “de doop van de bekering tot
vergeving van zonden” (Mar 1:4; Luc 3:3) in voorbereiding op de
komst van de Messias “die u zal dopen met de heilige Geest” (Luc
3:16). Dit was aangekondigd door de profeet Joël, in een profetie
over de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering van het
volk, gevolgd door de hoop die we al in Deuteronomium zagen:

“Scheur uw hart en niet uw kleren en bekeer u tot de HERE, uw
God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot
van goedertierenheid ...” (Joël 2:12,13)

Dit is een herinnering aan de verbondsnaam, waarmee God Zich
aan Mozes bekendmaakte (Exodus 34:6,7). En wanneer er berouw
en bekering zou zijn, zou God Zijn volk verlossen, en

“zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat
leeft ... En het zal geschieden, dat ieder die de naam van de HE-

RE aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion zal
ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkome-
nen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.” (Joël 2:28-32)

Hier is weer zo’n duidelijk onderscheid tussen besnijdenis en doop.
De besnijdenis was een plicht die de ouders moesten vervullen; de
doop is de persoonlijke keuze van iemand die door God geroepen
wordt in Zijn evangelie van redding van het oordeel en de eeuwige
dood in Christus Jezus. Johannes de Doper is gekomen als wegbe-
reider voor de Messias. God zal de Messias macht geven te oorde-
len over alle ongehoorzaamheid aan God.

Johannes de Doper sprak over “de komende toorn”, waarbij hij
twee beelden uit het dagelijks leven gebruikte:
1. van een bijl die een boom velt: “iedere boom dan, die geen goe-
de vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur gewor-
pen” (Mat 3:10).
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2. van een wan waarmee het graan wordt gescheiden van het kaf,
dat Hij zal “verbranden met onuitblusbaar vuur”. Dit noemde hij
“dopen met vuur” (Mat 3:12).

Alle reden dus om zich te bekeren tot vergeving van zonden, zodat
deze oordelen de luisteraars niet zouden treffen. Daarbij hoorde de
onderwerping aan het gebod van God zich te laten dopen, zodat
het vuur van Gods toorn over zijn of haar zonde geblust zou wor-
den. Dit alles laat ook zien dat het ondergaan of toedienen van de
doop als louter ritueel geen enkele zin heeft. Want de doop hoorde
(en hoort nog steeds) vooraf gegaan te worden aan belijdenis van
zonden en de belofte zich te bekeren. Met andere woorden een an-
der leven te gaan leiden dan daarvoor, wat zichtbaar wordt voor
God en mensen in “de vruchten die aan de bekering beantwoor-
den.” (zie Luc 3:7-20)

De oproep zich te laten dopen was geen idee van Johannes zelf,
maar de opdracht waarmee God hem onder Zijn volk had gezon-
den. Dat blijkt uit de vraag van Jezus aan de overpriesters en oud-
sten, die we in drie evangeliën vinden:

“De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de men-
sen?” (Mat 21:25, Mar 11:30, Luc 20:4)

Het antwoord had uiteraard moeten zijn ‘uit de hemel’; want toen
Jezus over Johannes de Doper sprak, wees Hij erop dat de zon-
daars zich hadden bekeerd op zijn prediking en zich hebben laten
dopen, “maar de Farizeeën en wetgeleerden verwierpen voor zich-
zelf de raad van God, daar zij niet door hem gedoopt waren” (Luc
7:30).

Hoe belangrijk deze doop was, blijkt als er een nieuwe twaalfde
apostel in de plaats van Judas Iskariot gekozen moet worden:

“Er moet dan van de mannen, die zich bij ons hebben aangeslo-
ten in al de tijd, dat de Here Jezus bij ons in- en uitgegaan is, te
beginnen met de doop van Johannes tot de dag dat Hij van ons
werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn
opstanding.” (Hand 1:21,22)

Toen Jezus het evangelie van het Koninkrijk begon te verkondigen,
riep ook Hij de mensen op zich te bekeren: “Bekeer u en geloof het
evangelie” (Mar 1:15). Daar hoorde de doop bij. De apostel Johan-
nes schrijft over de tijd dat zij met Jezus in Judea waren: “en Hij
vertoefde daar met hen en doopte” (Joh 3:22). We mogen aanne-
men dat deze doop gelijk was aan die van Johannes de Doper, en
alleen die mensen werden gedoopt die nog niet door hem waren
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gedoopt. Overigens predikte en doopte Johannes de Doper in die
tijd ook nog:

“Maar ook Johannes de Doper doopte, in Aenon bij Salim, omdat
daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich
dopen.” (vs. 23)

De doop sinds de Pinksterdag
Door de Geest geleid prediken de apostelen op de Pinksterdag in
Jeruzalem de vervulling van de profetie van Joël. Zij hebben al
ontvangen wat God aan allen, die Hij door hun evangelieverkondi-
ging roept, wil geven:

“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die
verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen
zal.” (Hand 2:39)

Dat hier niet allen van het volk Israël worden bedoeld is toont de
oproep in het daarop volgende vers:

“Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.” (vs 40)
Het gevolg is:

“Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die
dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.” (vs 41)

Dat deze doop anders is dan die vóór Jezus’ kruisdood, opstanding
en hemelvaart, is te zien in het feit dat wie gedoopt waren met de
“doop van Johannes” later gedoopt werden “in de naam van de
Here Jezus”. Apollos, een tot geloof in Christus gekomen schriftge-
leerde uit Alexandrië, was op weg gegaan om overal de Joden uit
te leggen dat Jezus de Christus is. Zo kwam hij (ook) in Efeze.

“Deze was ingelicht aangaande de weg van de Here en, vurig
van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig wat op Jezus betrek-
king had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johan-
nes.” (zie Hand 18:24-28)

Wanneer Paulus dan later in Efeze komt, en bemerkt dat de gelovi-
gen de heilige Geest niet hebben ontvangen toen zij tot geloof
kwamen – zij weten zelfs niet dat er een heilige Geest is! – vraagt
Paulus verbaasd: “Waarin bent u dan gedoopt?” Hun antwoord is:
“In de doop van Johannes.” Maar, zegt Paulus: “Johannes doopte
een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven
in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.” De noodzaak van de
doop in Jezus blijkt uit wat volgt:

“En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de
Here Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de
heilige Geest over hen.” (zie Hand 19:1-7)
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De doop als symbool van sterven en opstaan met Christus
Dat de doop van Johannes anders is dan de doop in de naam van
de Here Jezus, is ook te zien als Petrus de doop vergelijkt met de
redding van Noach en zijn gezinsleden in de ark tijdens de zond-
vloed. Hij zegt dat zij “door het water heen gered werden”; en “als
tegenbeeld daarvan redt u nu de doop” (1 Pet 3:20,21).

Dus alleen door het water heen kan een mens gered worden van
het oordeel, evenals Noach alleen gered kon worden als hij in de
ark ging. Wie buiten bleef kwam om in het oordeel.

Paulus past Jezus’ woorden tot zijn discipelen “Indien iemand ach-
ter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op
zich en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden,
die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om
Mijnentwil, die zal het vinden” (Mat 16:24,25), toe op de doop.

Niet iedereen komt voor de vraag te staan zijn of haar leven letter-
lijk te geven. Maar Paulus maakt duidelijk dat een ieder die Chris-
tus wil volgen dit wel op symbolische wijze doet in de doop. In Ro-
meinen hoofdstuk 6 noemt hij de doop het samengroeien van de
gelovige met Christus in zijn dood en opstanding:

“weet u niet, dat wij allen, die in Christus gedoopt zijn, in zijn
dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop
in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door
de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven
zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met wat
gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn aan zijn opstan-
ding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd
is ... Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat
wij ook met Hem zullen leven ...” (Rom 6:3-8)

In de brief aan de Kolossenzen zegt hij het zo:
“In Hem [Christus] bent u ook met een besnijdenis, die geen
werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het
vleselijk (NBV aardse) lichaam, in de besnijdenis van Christus,
daar u met Hem begraven bent in de doop. In Hem bent u ook
mede opgewekt door het geloof aan de werking van God, die
Hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft Hij, hoewel u
dood was door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het
vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij al onze overtredingen
kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn in-
zettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij
weggedaan door het aan het kruis te nagelen.” (Kol 2:11-15)
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De kruisdood en opstanding van Christus zijn niet zomaar feiten uit
het verleden, waardoor wij buiten ons om behouden zijn. Wie be-
houden wil worden zal zich eerst met de Heer, die voor ons is ge-
storven en opgewekt, moeten vereenzelvigen in de doop.

De weg om dat te doen is een ‘begraven’ in het watergraf, en daar
uit opstaan. Als iemand sterft en begraven wordt (en dan moeten
we ons dat voorstellen zonder kist, zoals wij doen), wordt hij in de
aarde gelegd waaruit hij in Adam werd gevormd tot mens. Maar
als God beloften heeft gegeven van eeuwig leven, heeft dat leggen
in de aarde alleen zin en betekenis als die mens bij Christus’ komst
weer uit de aarde opstaat tot een nieuwe mens in Christus. Terug-
kerend naar de doop – die een parallel is van het sterven en op-
staan met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding – vraagt
deze dat wij geheel onder water gaan – vandaar dat Johannes en
Jezus doopten waar “veel water was”. Het Griekse woord in de Bij-
bel dat voor ‘dopen’ wordt gebruikt is baptiso, dat dompelen bete-
kent. Besprenkeling kan begraven en opstaan niet symboliseren,
en de belijdenis behoort iets te zijn dat aan de doop vooraf gaat.
Alleen in die volgorde kan de doop zijn wat Petrus bedoelt, als hij
die beschrijft als

“niet een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede
van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus
Christus ...” (1 Pet 3:21)

We kunnen hier ook weer denken aan de al eerder aangehaalde
passage in de Hebreeënbrief:

“hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige
Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft,
ons bewustzijn reinigende van dode werken, om de levende God
te dienen (Heb 9:15)

Overigens wijst Jezus, omdat Hij niet gereinigd hoefde te worden
van dode werken, met zijn doop al naar:
a. zijn dood en opstanding (vergelijk: “Ik moet met een doop ge-
doopt worden ...” (Luc 12:50); en
b. de volgorde van doop door water en Geest voor zijn volgelingen.

De nieuwe mens aandoen
Paulus vergelijkt het opstaan uit het watergraf tot nieuw leven “in
Christus”, ook wel met het verwisselen van kleding. Job zei, den-
kend aan zijn vroegere leven met God: “met gerechtigheid be-
kleedde ik mij, en mijn recht bekleedde mij als een mantel en
hoofddoek ... (Job 29:14). Paulus wijst op het verschil tussen het
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bekleden met eigen daden van gerechtigheid en met die van Chris-
tus: “Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt u met Chris-
tus bekleed” (Gal 3:27). De dopeling wordt dus a.h.w. in de recht-
vaardigheid, de rechtvaardige daden van Christus gehuld. Anders
zou hij na het afleggen van zijn ongerechtigheid, die toonde dat hij
bekleed was met Adam, naakt staan. Er zou geen nieuwe mens
zichtbaar worden, maar de naaktheid van een lichaam zonder kiem
of zaad tot nieuwheid van leven. En dan zou de doop zijn door God
en Christus gewenste uitwerking missen:

“dat u verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieu-
we mens aandoet, die naar God geschapen is in waarachtige ge-
rechtigheid en heiligheid.” (Efez 4:23,24)
“daar u de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieu-
we aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis, naar
het beeld van zijn Schepper.” (Kol 3:9,10)

Maar als Paulus zegt dat de gedoopten “wandelen in nieuwheid van
leven” (Rom 6:4), wil hij daarmee niet zeggen dat zij blij en trots
kunnen ‘showen’ met de hun toegerekende rechtvaardigheden van
Christus, alsof het een pronkgewaad is. Het is een geschenk van
God, maar niet om het a.h.w. in de kast te zetten en ernaar te
(laten) kijken. Het aannemen daarvan heeft consequenties voor de
ontvanger ervan. Wij moeten niet alleen anderen tonen wat Chris-
tus is en heeft gedaan, maar evenzeer wat Hij in ons is. En dat
kan alleen door ons met Hem te vereenzelvigen, te doen wat Hij
heeft gedaan. Dit laat ook de noodzaak van de gave van de Geest
zien. Daardoor kunnen wij van dag tot dag vernieuwd worden, zo-
dat wij in ons leven het leven van Christus gestalte kunnen geven.

Het gaat dus om de praktijk van ons leven. Door de doop zijn wij
niet ineens andere mensen. Na het afleggen van de oude mens,
het vleselijk lichaam (Kol 2:11) – in dit beeld het afleggen van de
oude, vuile, ongeschikte kleren – in de doop, zullen wij moeten
tonen alleen met Christus te willen leven. Door zijn geboden op te
volgen, wordt zijn kleed steeds meer iets van onszelf, wordt de
nieuwe mens zichtbaar. En waaraan wordt die nieuwe mens her-
kend? Aan de eigenschappen van Christus in ons leven:

“Doe dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden,
innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid
en geduld ... En doe bij dit alles de liefde aan, als de band van
de volmaaktheid. En de vrede van Christus ... regere in uw har-
ten ... Het woord van Christus wone rijkelijk in u ...” (zie Kol
3:12-17)



34



35

Sectie 2

Met Christus verbonden
in de doop

Met Christus gestorven
en opgewekt
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Met Christus verbonden in de doop

Drie basisfeiten met betrekking tot de doop
Wie in het bezit is van een Bijbel en een concordantie daarop, is in
staat drie basisfeiten met betrekking tot de doop in Christus vast
te stellen, zonder dat dit veel tijd of moeite kost. De ‘beloning’
voor de ‘investering’ zal rijk zijn.

Het eerste feit is, dat alle leden van de vroegchristelijke gemeen-
te gedoopt waren. Dit is wat we zouden mogen verwachten, gezien
het duidelijke bevel van de Heer: “Ga dan heen, maak alle volken
tot mijn discipelen en doop hen” (Mat 28:19); “Wie gelooft en zich
laat dopen, zal behouden worden” (Mar 16:16). Als mensen, die
naar de evangelieverkondiging hadden geluisterd, en ervan over-
tuigd waren geraakt dat zij in een toestand van zonde en dood
verkeerden, in hun geestelijke nood riepen: “Wat moeten wij
doen?”, kregen zij een helder en positief antwoord van de aposte-
len: “Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam van
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden” (Hand 2:37,38). Lu-
cas’ verslag van wat er op de Pinksterdag gebeurde is typerend
voor tal van dergelijke gelegenheden: “Zij dan, die zijn woord aan-
vaardden, lieten zich dopen” (vs. 41). Paulus kon aan alle mede-
gelovigen in Christus schrijven: “Weet u niet, dat wij allen, die in
Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?” (Rom 6:3).
Nog duidelijker dan in de vertalingen blijkt in de grondtekst, dat de
uitdrukking: “Wij allen, die gedoopt zijn” niet de betekenis kan
hebben van: “zovelen van ons als er gedoopt zijn”, maar van: “Wij
allen, want wij allen zijn immers in Christus Jezus gedoopt”.

Het tweede feit, dat gemakkelijk is na te gaan in de Schrift, is
dat de doop gepaard ging met ‘geloof’, en wel dat van de dopeling
zelf. Dit blijkt al uit de volgorde in Jezus’ opdracht: “Maak al de
volken tot mijn discipelen en doop hen”, evenals uit zijn andere
bevel: “Wie gelooft en zich laat dopen”. Het gebod geeft een pro-
ces van behoudenis aan: het evangelie moet wereldwijd verkon-
digd worden, en zij die daarin geloven moeten dit tonen en open-
lijk belijden door zich te laten dopen. Lucas geeft in zijn boek
‘Handelingen van de apostelen’ een voorbeeld van de uitvoering
hiervan in de stad Korinte. Hij beschrijft de omkering onder Paulus’
luisteraars met gebruikmaking van drie achtereenvolgende werk-
woorden: “vele van de Korintiërs, die hem hoorden, geloofden en
lieten zich dopen” (Hand 18:8).
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Het derde feit is, dat de enige vorm van de doop die het Nieuwe
Testament kent een (onder)dompeling is. Johannes de Doper koos
voor zijn werkzaamheid een zekere plek vlak naast de Jordaan,
genaamd Aenon, “omdat daar veel water was” (Joh 3:23). Na Je-
zus’ eigen doop door Johannes “steeg Hij op uit het water” (Mat
3:16), en bij de doop van de kamerling door Filippus “daalden bei-
den af in het water” (Hand 8:38). Doop door middel van dompeling
wordt verder geïmpliceerd in de symboliek hiervan: “Wij zijn dan
met Hem begraven door de doop in de dood” (Rom 6:4).

De verbondenheid met Adam
Wie zijn of haar onderzoek naar de instelling van de christelijke
doop wil voortzetten, om achter de rijke betekenis hiervan te ko-
men, is Paulus’ uitgangspunt bij zijn verhandeling in de Romeinen-
brief een geschikte plaats om te beginnen.

Zijn thema is de verlossing in Christus Jezus, dat hij in de hoofd-
stukken 1-4 uiteenzet. In hoofdstuk 5:12 maakt hij een brugje
naar het contrast tussen Adam en Christus: “Daarom, gelijk door
één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde
de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat
allen gezondigd hebben.” Hij beschouwt de mensheid als eenheid,
verbonden met Adam. Uit hem zijn alle mensen voortgekomen, en
omdat alle mensen na hem gezondigd hebben, zijn zij betrokken
bij diens noodlottige eerste overtreding, en delen zij in zijn vonnis.

Deze verbondenheid, die alle mensen gebracht heeft in een toe-
stand van zonde en dood, wordt vervolgens nader verklaard in een
reeks parallelle uitspraken. Hierin valt alle nadruk op de verbinding
van de eerste mens met alle andere mensen. Door de overtreding
van die ene (Adam) zijn velen gestorven (Rom 5:15). Door één
daad van overtreding zijn alle mensen (omdat zij net als Adam
zondigen) deelgenoot van Gods veroordeling daarvan (vzn 16 en
18). Door de overtreding van de ene is de dood als koning over
alle mensen gaan heersen (vs. 17). Door de ongehoorzaamheid
van één mens zijn zeer velen zondaren geworden (vs. 19). De on-
bedwingbare neiging tot zonde, die in ieder mens aanwezig is, is
daarom te beschouwen als een tiran, die over de levenden heerst
en de overledenen voor eeuwig in het graf kan houden (vs. 21).
Deze uitvoerige en zeer nadrukkelijke uitspraken over de droevige
verbondenheid van Adam en zijn afstammelingen, verklaren de
bondige uitspraak van Paulus in zijn brief aan de Korintiërs dat “in
Adam allen sterven” (1 Kor 15:22).
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Hoofd van een nieuwe mensheid
Tegenover Adam stelt Paulus Christus Jezus, die hij in een andere
brief “de tweede mens” noemt (1 Kor 15:47), en waarbij hij Adam
ziet als “een beeld van de komende” (Rom 5:14). In radicale te-
genstelling met de noodlottige betrokkenheid van alle mensen bij
de overtreding van Adam en de daaruit voortvloeiende deelneming
van alle mensen aan het doodvonnis dat hem toen werd opgelegd
– “stof bent u en tot stof zult u wederkeren” – ontvouwt de apostel
de zegenrijke gevolgen van de verbondenheid met Christus. In
Hem is Gods genade voor velen overvloedig (vs. 15). Door de ge-
nadegave worden mensen die schuldig zijn aan vele overtredingen
gerechtvaardigd, d.w.z. vrijgesproken van alle zonde en schuld
(vs. 16). Dezen, die de overvloed van genade ontvangen, zullen
leven en, in plaats van door de tiran van de zonde beheerst te
worden, met Christus als koningen heersen (vs. 17). De ene daad
van Christus’ gerechtigheid brengt hen rechtvaardiging tot leven
(vs. 18). Door de gehoorzaamheid van Eén zullen zeer velen recht-
vaardig worden (vs. 19). In plaats van de heerschappij van de
zonde heerst nu de levend brengende genade van God (vs. 21).

Zoon van God en Mensenzoon
Nu rijst de vraag: op welke wijze heeft Christus dit heerlijke resul-
taat tot stand gebracht? Hoe heeft Hij zo’n omwenteling teweegge-
bracht in de uitzichtloze situatie van de mensheid?

Wat Adam deed is al in Genesis 3 duidelijk. Het heilswerk van
Christus heeft een uitvoeriger verklaring nodig. In de eerste plaats
is een juist inzicht aangaande zijn Persoon onmisbaar. Dit brengt
ons tot het grote verschil tussen ons (Broeders in Christus/
Christadelphians) enerzijds, en – voor zover we weten – vrijwel
alle andere kerken, geloofsgenootschappen en christelijke stromin-
gen anderzijds. Op afwijkingen als die van de vroegere Arianen,
die Jezus tot een schepsel reduceerden, of die van dat deel van de
Unitariërs, dat meent dat Jezus geboren werd zowel uit een aardse
vader als een aardse moeder, of van de Jehova’s Getuigen, die
menen dat Christus vóór de schepping van de wereld een aartsen-
gel was, kunnen en hoeven we hier nu niet ingaan. Dat is wel no-
dig wat de opvatting van verreweg de meeste christenen betreft,
namelijk dat Christus ‘God de Zoon’ is, die altijd heeft bestaan.
Volgens deze opvatting heeft Christus, in zijn liefdevolle bereidwil-
ligheid voor zondaars op aarde behoudenis mogelijk te maken, tij-
delijk zijn heerlijke bestaan in de hemel opgegeven door Mens te
worden in een aan de zonde en de dood onderworpen wereld. Door
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zijn kruisdood heeft Hij het door God de Vader vereiste offer ge-
bracht, zodat God de Vader berouwvolle mensen kan vergeven en
eeuwig leven schenken.

Hiertegen kunnen veel doorslaggevende bezwaren worden inge-
bracht. Afgezien van uitspraken in de Schrift, die nu onbesproken
moeten blijven, zouden we ons kunnen afvragen in welk opzicht
Jezus van Nazaret ‘de eeuwige God de Zoon’ kan zijn. Want:

 “God kan door het kwade niet verzocht worden”, zegt Jakobus,
maar het getuigenis van de Bijbel is dat de Zoon “in alle dingen
op gelijke wijze als wij is verzocht geweest” (Heb 4:15).

 God is “van eeuwigheid tot eeuwigheid” en kan niet sterven.
Toch is de Zoon gestorven; en in zijn zielenstrijd heeft Hij
“gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd
aan Hem [God], die Hem uit de dood kon redden” (Heb 5:7).

 Het enige ware begrip van God is dat Hij volmaakt goed is; toch
wordt van de Zoon gezegd dat Hij, “hoewel Hij de Zoon was, de
gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat Hij heeft geleden”, en dat
Hij juist daardoor de volmaaktheid heeft bereikt (Heb 5:8), wat
overeenstemt met zijn protest tegen iemand die Hem “goed”
noemt: “Niemand is goed dan God alleen” (Mar 10:18).

 De bron van iedere persoonlijkheid ligt in zijn innerlijke wil; en
als de wil van Jezus niet goddelijk was, wat blijft er dan van zijn
Godheid over? Toch zegt Hij dat Hij gekomen is “niet om mijn
wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft” (Joh
6:38), vandaar dat Hij in Getsemane tegen zijn Vader zegt:
“niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” (Luc 22:42).

 God is alwetend, maar de Zoon, tijdens zijn dagen in het vlees,
kennelijk niet (Mat 24:36).

De apostelen brengen in hun brieven lof aan “de God en Vader van
onze Here Jezus Christus” (Efez 1:3; 1 Pet 1:3). Als God Zich, bij-
voorbeeld, “de God van Abraham” noemt, geeft Hij daarmee aan
een bepaalde relatie met hem te hebben; maar hierin kan uiter-
aard geen sprake zijn van gelijkheid tussen Hem en Abraham. Dit-
zelfde moet ook gelden wanneer wordt gezegd dat de Almachtige
de God van Jezus is. Het feit dat God de Vader van Jezus is, zegt
dat Jezus zijn bestaan te danken heeft aan de wil van zijn Vader.
Hij is “de eniggeborene van de Vader” (Joh 1:14,18), maar over
een geboorte in de hemel vertelt de Bijbel ons niets, en evenmin
over wat men zijn “eeuwige generatie” noemt. De Bijbelse verkla-
ring is dat God de Vader van Jezus is omdat Hij (en niet Jozef, of
een andere man) Hem op een bepaald tijdstip verwekt heeft: “Mijn
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Zoon bent U; Ik heb u heden verwekt” (Ps 2:7). Een voorzegging
die volgens Paulus in vervulling ging toen Jezus onder zijn volk
verscheen (Hand 13:32).

Over de wijze waarop God Zijn Zoon heeft verwekt, vertellen de
evangelisten Matteüs en Lucas meer. Over een gedaanteverwisse-
ling, het neerdalen van een God uit de hemel om Mens te worden
– hetzij in de kerstnacht, hetzij negen maanden eerder – zeggen
zij helemaal niets. In plaats daarvan spreekt Gods engel, zowel tot
Jozef als tot Maria, over een wonderbaarlijke ‘verwekking’, gevolgd
door de zwangerschap van een maagd en, te zijner tijd, een
‘geboorte’. Wie zich afvraagt hoe Jezus de Zoon van God kan zijn,
vindt in de verklaring van de engel Gabriël een helder antwoord:
“De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoog-
ste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt
wordt, Zoon van God genoemd worden.” (Luc 1:35)

Als Petrus aan de plaats van Christus vóór de grondlegging van de
wereld denkt, gebruikt hij daarvoor hetzelfde woord dat Paulus ge-
bruikt om de plaats van alle gelovigen in Gods voornemen vóór de
schepping te beschrijven: “hij was van tevoren gekend” (1 Pet
1:20; vgl Rom 8:29). Dankzij het wonder dat in Nazaret is gebeurd
kan hij daaraan toevoegen: “maar is bij het einde van de tijden
geopenbaard.” Mozes zegt in een psalm: “van eeuwigheid tot eeu-
wigheid bent U God” (Ps 90:2). Deze woorden gelden ook voor de
Here Jezus, getuige diens woorden: “Ik ben levend tot in alle eeu-
wigheden” (Op 1:18). Maar als de schrijver van de Hebreeënbrief
Jezus beschrijft als onveranderlijk, laat hij die eerste woorden weg
om iets heel anders te zeggen: “Jezus Christus is gisteren en he-
den dezelfde en tot in eeuwigheid” (Heb 13:8). Dit ‘gisteren’ is al-
leen te verklaren als Jezus juist niet uit alle eeuwigheid is.

Voor wie hiervan uitgaat verdwijnen alle onoplosbare problemen,
die ontstaan wanneer we enig begrijpelijk verband proberen te
vinden tussen de ‘eeuwige God de Zoon’, die voorheen in de hemel
was, en de Timmerman uit Nazaret die de rondreizende Leraar
werd. Evenals andere kinderen heeft ook Jezus door zijn geboorte
een dubbele erfenis ontvangen. Maar hoe ontzaglijk groter dan alle
denkbare verschillen tussen aardse ouders, waren die tussen de
twee bronnen van zijn bestaan! Het mens zijn, dat Hij van zijn
moeder had geërfd, is zichtbaar geworden in een wil en verlangens
die Hij telkens heeft moeten verloochenen. Hij is, zoals van Hem
wordt getuigd, “in alle opzichten aan zijn broeders gelijk gewor-
den” (Heb 2:17). Daartegenover getuigen zijn edele houding en
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gedrag van zijn goddelijke oorsprong. Als wij Hem onder de men-
sen zien, geheel en al toegewijd aan de taak die de Vader Hem ge-
geven heeft, sterk bewogen door een diep medelijden met het on-
wetende volk waaruit Hij voortkwam, bezield met een heilige ver-
ontwaardiging over het misbruik van Gods heiligdom, geduldig on-
der wreed geweld tegen Hem, dan rijst zijn geestelijke gestalte
torenhoog uit boven die van alle andere mensen. Wat kan die ver-
hevenheid, zijn kennis van mensen en zijn unieke affiniteit met
God, die volkomen toewijding aan wat zijn Vader behaagt, anders
zijn dan de vrucht van zijn geboorte uit de heilige Geest?

Het spreekt vanzelf dat de wonderbaarlijke verwekking van Jezus
een veel te heilige parel was om te werpen voor wat Hij eens “een
boos en overspelig geslacht” noemde. Dat de geestelijke leiders
van het volk wisten dat er met Jezus’ geboorte iets ongewoons
was, blijkt uit een grove tegenwerping die zij eens maakten (Joh
8:41). In een poging de eerbiedige aandacht van zijn volksgenoten
te krijgen, heeft Jezus wel naar zijn goddelijke oorsprong verwe-
zen, zoals bijvoorbeeld toen Hij zei: “Ik ben van God uitge-
gaan” (Joh 8:42), en: “Ik ben van de hemel neergedaald” (Joh
6:38). In verband met dit laatste sprak Hij echter ook van het
manna dat uit de hemel kwam. Dit zegt niet dat het brood, dat de
Israëlieten tijdens hun reis door de woestijn in leven hield, in de
hemel werd klaargemaakt en door de ruimte heen naar de aarde
gebracht. Evenmin bedoelt Jakobus dat ons dagelijkse voedsel,
kleding, en de vele andere gaven die wij van God ontvangen, let-
terlijk uit de hemel afdalen, als hij zegt: “Iedere gave, die goed, en
elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Va-
der van de lichten” (Jak 1:17). De wijze van zeggen “uit de hemel
neerdalen” geeft een goddelijke oorsprong aan. Het zegt dat Jezus
in unieke zin van God gekomen is, doordat Hij zijn eniggeboren
Zoon heeft verwekt in een maagd in Israël (vgl Mat 21:25).

Christus verhoogd om zijn gehoorzaamheid
Nu komen de zalige gevolgen van zijn gehoorzaamheid tot de
kruisdood toe in een helder licht te staan. Als Hij ‘de eeuwige
Zoon’ was, was het niet toepasselijk geweest Hem na zijn opstan-
ding eeuwig leven te schenken. Maar de Schrift getuigt van de Ko-
ning die de overwinning heeft behaald: “Leven vroeg Hij van U; U
gaf het Hem, lengte van dagen voor altoos en immer” (Ps 21:5).
Jezus beaamt dit als Hij zegt: “Want gelijk de Vader leven heeft in
Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zich-
zelf” (Joh 5:26). Als Jezus als ‘God de Zoon’ een eeuwigheid in de
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hemel doorgebracht had, dan was zijn opstijgen naar de hemel na
30-35 jaar op aarde een terugkeer en geen verhoging, want hoe
kan een God hoger worden dan Hij al was? Maar de Bijbel spreekt
niet alleen van een verhoging – “Zie, mijn knecht zal voorspoedig
zijn, Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn” (Jes 52:13) –
maar schrijft deze ook nog eens geheel en al toe aan Christus’ ge-
hoorzaamheid toen Hij op aarde was. “Hij is gehoorzaam geworden
tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem uiter-
mate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschon-
ken” (Flp 2:8,9). “Gerechtigheid hebt U liefgehad en ongerechtig-
heid hebt U gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreug-
deolie gezalfd boven uw deelgenoten” (Heb 1:9). Hoe direct het
verband is tussen Jezus’ gehoorzaamheid op aarde en zijn verho-
ging, blijkt ook uit de belofte waar Hij zijn eigen overwinning op
één lijn stelt met die van zijn volgelingen: “Wie overwint, hem zal
Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb over-
wonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon” (Op 3:21).

De Eerstgeborene en de Eersteling
De vrucht van deze zienswijze is dat wij de Here Jezus helemaal
mogen beschouwen zoals Hij met een aantal benamingen wordt
voorgesteld. Hij is “het Begin van de Gods schepping” (Op 3:14).
Dit wil beslist niet zeggen dat Hij een schepsel is of is geweest,
maar wel dat in Hem persoonlijk Gods nieuwe schepping van on-
sterfelijke en onvergankelijke kinderen uit de mensheid voor het
eerst is verwezenlijkt. Hij is “de eerstgeborene uit de doden, zodat
Hij onder alles de eerste geworden is” (Kol 1:18); een benaming
die Hem niet ziet als een God buiten en boven Gods nieuwe fami-
lie, maar als het Hoofd en de voornaamste Broeder daarin. Hij is
“de eersteling van hen, die ontslapen zijn” (1 Kor 15:20); een
beeldrijke naam, die Hem beschouwt als zelf een deel van de grote
oogst van verlosten. Van God staat geschreven dat Hij Zich niet
schaamt de God van de aartsvaders te heten (Heb 11:16), maar
van Christus wordt gezegd: “Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd
worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen broe-
ders te noemen” (Heb 2:11).

Er staat geschreven dat Jezus eeuwige verlossing verworven heeft
door zijn bloed (Heb 9:12), waar de Griekse werkwoordsvorm –
het ‘medium’, dat gewoonlijk wordt vertaald met het wederkeren-
de werkwoord – betekent dat deze verlossing in eerste instantie
betrekking heeft op Hemzelf. Zo wordt er ook gezegd dat God Hem
teruggebracht heeft uit de doden “door het bloed van een eeuwig
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verbond” (Heb 13:20), d.w.z. het verbond dat Hij zelf bezegeld
heeft door zijn kruisdood op Golgotha. Als Jezus inderdaad God
was, dan was de voorzetting van zijn leven na de dood vanzelf-
sprekend, terwijl Paulus in Christus’ opstanding juist het voorbeeld
bij uitnemendheid ziet van de verlossende kracht van de Vader:
“de werking van de sterkte van zijn macht, die Hij heeft gewrocht
in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten
aan zijn rechterhand” (Efez 1:20). ‘Gewrocht’ duidt op een moeilijk
werk. Het is dan ook een – tot nu toe – unieke daad van God,
waardoor de grote doorbraak in Zijn verlossing van tot sterven en
eeuwige dood gedoemden is gemaakt.

Een daad van vereenzelviging
In het licht hiervan zijn we – eindelijk! – in staat de voornaamste
betekenis van de doop te begrijpen, namelijk als een daad van
vereenzelviging met het door God aangesteld Hoofd van de ge-
meente. Er staat geschreven: “En dit is het getuigenis: God heeft
ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon
heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het
leven niet” (1 Joh 5:11,12). Doop door dompeling, als een daad
van gehoorzaamheid op grond van geloof, is de door God ingestel-
de wijze waarop wij verbonden worden met de Heiland.

Jezus’ eigen doop was een daad van vereenzelviging met de lijden-
de mensheid, die Hij wilde redden. “Hij heeft onze zwakheden op
Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen” citeert Matteüs
(8:17). Gedurende zijn werk op aarde onder zijn volk was Hij blij
met de blijden en weende met de wenenden. In zijn vrijwillige
dood heeft Hij “onze zonden in zijn lichaam op het hout ge-
bracht” (1 Pet 2:24). Deze volledige vereenzelviging met de nood
van zondaars ging vooraf met een symbolische dompeling, waar-
mee Hij Zich identificeerde met zijn volk, zeggende: “Aldus be-
taamt het ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mat 3:15). Nu krij-
gen wij de mogelijkheid ons te vereenzelvigen met Hem in zijn
nieuwe en verheerlijkte leven, “want u allen, die in Christus ge-
doopt bent, hebt u met Christus bekleed” (Gal 3:27). Deze Jezus
moet voor de gelovige echter niet iemand zijn die nooit heeft ge-
leefd, het product van kerkelijke theologie, maar de levende Chris-
tus, wiens oorsprong en persoon geopenbaard zijn in de Schrift.

In zijn ontvouwing van de betekenis van de doop in Romeinen 6
legt Paulus uit dat de vereniging met Christus, die in de doop tot
stand komt,tweeledig is:
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De gelovige legt zijn oude bestaan af in een symbolisch sterven
met de Here. “Met Christus ben ik gekruisigd” zei de apostel Paulus
achteraf (Gal 2:20). Dit met Christus gekruisigd worden en met
Hem sterven, wordt in de symboliek van de doop uitgedrukt in het
neerdalen in een watergraf: “dit weten wij immers, dat onze oude
mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn
kracht zou ontnomen worden” (Rom 6:6).

De gekruisigde Christus werd opgewekt tot een “onvernietigbaar
leven” (Heb 7:16), bekleed met kracht en stralende heerlijkheid.
De gelovige staat op uit het “bad van de wedergeboorte” (Tit 3:5),
om voortaan verbonden te zijn met Christus in zijn heerlijkheid,
om in nieuwheid van leven te wandelen. Het leven van de gelovige
hier op aarde krijgt daardoor een nieuwe en sterke motivatie: “Met
Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn
ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees
leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief-
gehad en Zich voor mij heeft overgegeven” (Gal 2:20).

Bezwaren die hiertegen worden ingebracht
De meest gangbare vorm van ‘doop’ in het christendom is de be-
sprenkeling van baby's. Het woord geeft al aan dat het geen doop
is, maar toch wordt deze verdedigd op grond van de besnijdenis op
de achtste dag in Israël. Deze vergelijking houdt echter geen reke-
ning met het radicale verschil tussen besnijdenis en de doop.

De besnijdenis was het teken van het verbond dat God in de Sinaï
sloot met het volk als geheel: “Ik zal Mij u tot een volk aannemen
en Ik zal u tot een God zijn” (Ex 6:6); “Indien u aandachtig naar
Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult u uit alle volken Mij
ten eigendom zijn” (Ex 19:5). De pasgeboren mannelijke Israëliet
werd besneden als lid van Gods verbondsvolk, op grond waarvan
hij al bij voorbaat betrokken was bij de verbondsverplichtingen die
het volk bij de berg Horeb in de Sinaï had aanvaard.

De doop is echter niet het teken van Gods nieuwe verbond met
een volk, maar ondergaat iemand als individu, op grond van per-
soonlijk geloof. "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden wor-
den" (Mar 16:16). Toen de kamerling vroeg gedoopt te mogen
worden, antwoordde Filippus: “Indien u van ganser harte gelooft,
is het geoorloofd” (Hand 8:37).

Dit contrast tussen besnijdenis en de doop toont Paulus op de eni-
ge plaats waar beide praktijken met elkaar in verband zijn ge-
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bracht: “In Hem bent u ook met een besnijdenis, die geen werk
van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het vlese-
lijk lichaam, in de besnijdenis van Christus, daar u met Hem be-
graven bent in de doop. In Hem bent u ook mede opgewekt door
het geloof aan de werking van God, die Hem uit de doden heeft
opgewekt” (Kol 2:11,12).

De praktijk van de zogenoemde ‘babydoop’ wordt ook verdedigd
met een verwijzing naar de gevangenisbewaarder in de stad Filip-
pi, die na de heilsboodschap te hebben gehoord “zichzelf en al de
zijnen terstond liet dopen” (Hand 16:33). Het vorige vers echter
vertelt ons dat Paulus en Silas “spraken het woord Gods tot hem in
tegenwoordigheid van allen, die in het huis waren.” Degenen die
gedoopt werden waren dus kennelijk in staat het evangelie te ver-
staan en daarin te geloven.

Men verdedigt de redelijkheid van de ‘doop’ van baby’s ook als een
heilig sacrament. Maar sacrament is geen Bijbels woord, en de be-
tekenis die hieraan wordt gehecht evenmin. Augustinus, die meen-
de dat er circa dertig sacramenten zijn, sprak hiervan als een
zichtbaar en uiterlijk teken van een onzichtbare en innerlijke toe-
stand van geestelijke genade. Zo’n begrip komt echter nergens in
de Bijbel voor, en evenmin dat God een mens zegent door middel
van een uiterlijke daad onafhankelijk van het geloof van de betrok-
ken persoon.

Er wordt ook vaak bezwaar gemaakt tegen wat men ‘herdopen’
noemt. Iedereen zal het hierover eens zijn, dat de doop in Christus
eens en voor altijd is. ‘Wederdoper’ is een scheldnaam, want de
zogenoemde ‘wederdopers’ geloofden niet dat hun doop als gelovi-
gen een herdopen was, of dat besprenkeling als een echte doop
beschouwd kon worden. Waar het om gaat is de geldigheid van
iets dat, hoe goed bedoeld ook, niet in overeenstemming is met de
voorwaarden van de doop. Een dompeling is op zichzelf geen doop
in Christus: “die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid,
maar een bede van een goed geweten tot God” (1 Pet 3:21). Het
geloof dat noodzakelijk is, is geloof in Christus, in zijn evangelie
van het Koninkrijk van God, en in de ware betekenis van zijn ge-
bod zich te laten dopen. Er is dus geen kwestie van iets ‘ongedaan’
maken, maar de erkenning dat wat men deed eenvoudig niet be-
antwoordde aan Gods instelling.

Paulus’ besnijdenis had veel meer geldigheid dan de ‘babydoop’,
die God nooit geboden heeft; maar dit, samen met andere voor-
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rechten als Jood, heeft hij prijsgegeven in het belang van volle ge-
hoorzaamheid aan Christus. “Besneden op de achtste dag, uit het
volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën,
naar de wet een Farizeeër ... Maar alles wat mij winst was, heb ik
om Christus’ wil schade geacht ... Om zijnentwil heb ik dit alles
prijsgegeven” (Flp 3:4-8).

Respect voor ouders en hun goede bedoelingen mogen ons niet in
de weg staan bij onze verantwoordelijkheid tegenover Christus. De
vragen die van wezenlijk belang zijn kunnen als volgt geformu-
leerd worden:

 Beantwoordde mijn besprenkeling (als baby, kind of volwasse-
ne) aan Christus’ voorwaarde dat een mens het evangelie ge-
looft?

 Was mijn ‘doop’ een bewuste daad van persoonlijke gehoor-
zaamheid aan zijn gebod, een belijdenis van mijn beslissing met
Christus verenigd te worden?

 Vond mijn doop plaats door middel van dompeling, zodat ik, in
overeenstemming met de symboliek van de doop, daardoor ui-
ting heb gegeven aan mijn verlangen met Christus te sterven,
met Hem begraven te zijn, en ook met Hem opgewekt te wor-
den tot nieuwheid des levens?

 Geloofde ik toen in de beginselen van het ware evangelie, ”het
geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is” (Judas 3), zoals
dat in de Schriften is opgetekend, vrij van de afwijkingen die in
het christendom zijn binnengeslopen?

Toen Johannes de Doper Jezus niet wilde dopen, zei Deze: “aldus
betaamt [past] het ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mat 3:15).
Dit moet ook onze houding zijn: het gaat om de eer van God, het
volbrengen van alles wat Hij van ons heeft gevraagd. Er zijn voor-
beelden genoeg hoe Hij in de Wet, die Hij Mozes gaf, van het volk
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid vroeg, en hoe “elke overtre-
ding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvan-
gen” (Heb 2:2).

Mocht iemand twijfels hebben of hij of zij in het ware geloof is ge-
doopt, omdat zijn of haar geloof radicaal is veranderd, waarom
dan niet het zekere voor het onzekere nemen? Laat de waarde van
wat vroeger te goeder trouw werd gedaan aan Christus over, en
breng het verlangen Hem in alles te behagen tot uitdrukking in een
daad van geloof en gehoorzaamheid die in overeenstemming is
met zijn oorspronkelijke gebod!
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Met Christus gestorven en opgewekt

Het heil in Christus
Paulus is er sterk van overtuigd dat hij – samen met zijn mede-
gelovigen in Christus – het voorwerp is van de liefde van God en
Zijn Zoon. Het besef hiervan vervult zijn hart door de invloed van
Gods Geest. Ondanks alle verklaringen in de Schrift blijft Gods lief-
de altijd het wonder dat alle verklaringen overtreft. Het historische
feit van Christus’ offerdood geeft Paulus’ heilsverwachting zeker-
heid: “zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd
voor goddelozen is gestorven” (vs. 6). Hoe weinig bereid zijn de
meesten voor hun medemens te sterven! Toch heeft God Zijn dier-
bare Zoon overgegeven aan een afschuwelijke kruisdood; en dat
nog wel voor mensen die toen Zijn genade helemaal niet waard
waren: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Chris-
tus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (vs. 8).

Dit inzicht in de betekenis van Christus’ offer brengt nu al een toe-
stand van heil. Volgens de verlossingsleer in het toenmalige Joden-
dom werd een mens behouden als zijn gehoorzaamheid aan Gods
geboden groter was dan de optelsom van zijn overtredingen. Het
leven was als een bankrekening, en pas op de oordeelsdag zou
blijken of iemands saldo positief was en hij Gods Koninkrijk mocht
ingaan. Paulus daarentegen spreekt van verzoening met God, als
een zaak die op grond van geloof in Christus al in dit leven werke-
lijkheid wordt. “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God
verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu
wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet
alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus, door
wie wij nu de verzoening ontvangen hebben” (5:10,11).

Adam en Christus
Deze christelijke ervaring van een heilstoestand die al ontvangen
is, is de vrucht van zijn verbondenheid met Christus. Kenmerkend
voor Paulus’ brieven is de uitdrukking “in Christus”, om de veelzij-
dige en blijvende gemeenschap met de verhoogde Heer aan te ge-
ven: “Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het in-
zicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij
allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven,
niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor
hen gestorven is en opgewekt ... Zo is dan wie in Christus is een
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nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is
gekomen” (2 Kor 5:14-17).

Dit begrip van “in Christus zijn” vraagt nadere toelichting. Paulus
geeft die in het tweede deel van dit hoofdstuk. De toestand van
een mens wordt bepaald door zijn houding tot de twee hoofdfigu-
ren Adam en Christus. De mensheid is als een eenheid, omdat alle
mensen hun natuurlijke oorsprong hebben in de eerste mens
Adam. Christus daarentegen is de eerste in een nieuwe schepping;
en gelovigen hebben daarin hun plaats door een wedergeboorte.
Aldus heeft de gehele natuurlijke mensheid deel aan de zonde en
de dood waaraan Adam onderworpen werd. Daartegenover heeft
de gelovige in Christus deel aan het heil, dat Hij door zijn gehoor-
zaamheid tot de kruisdood toe van zijn Vader heeft ontvangen. Dit
principe van “allen in één” drukt Paulus op een andere plaats uit
met de woorden: “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen
ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Kor 15:22).

Paulus ziet de noodlottige gevolgen van Adams overtreding, opge-
tekend in het boek Genesis: “Daarom, gelijk door één mens de
zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo
is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd
hebben” (Rom 5:12). Het eerste woord ‘daarom’ geeft aan dat,
evenals de verbondenheid met Christus de zegenrijke gevolgen
heeft waarover hij al schreef, de verbondenheid met Adam heilloze
gevolgen heeft gehad. Als eenheid in hem worden alle mensen be-
trokken bij zijn daad van ongehoorzaamheid en het daaruit voort-
vloeiende doodvonnis. Dit verklaart waarom mensen sterven die
niet, zoals Adam, schuldig zijn aan overtreding van een gebod
waaraan een doodvonnis was verbonden. Ze stierven niet vanwege
hun eigen zonden, maar als gevolg van de zonde van Adam: “Toch
heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over
hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam
overtrad” (Rom 5:14).

Adam is dus “een beeld van de komende”, namelijk Christus. Het-
zelfde solidariteitsbeginsel is in beiden te zien. Maar met deze
overeenkomst bestaat er ook verschil, en dat belicht Paulus in een
reeks parallelle vergelijkingen:

In de eerste zet hij het sterven van de nakomelingen van Adam
tegenover “de openbaring van de zonen van God” (Rom 8:19). Op
die dag zullen al Gods kinderen, uit alle tijden en volken, worden
samengebracht als een volmaakte en onsterfelijke familie, “een
grote schare, die niemand tellen kon” (Op 7:9). Hoeveel groter is
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de genade van God die deze familie tot stand brengt, dan het von-
nis over Adam, en in hem de mensheid, in Eden: “stof bent u en
tot stof zult u wederkeren” (Gen 3:19)!

In de tweede zet hij Gods veroordeling en rechtvaardiging tegen-
over elkaar: “het oordeel leidde van één overtreding tot veroorde-
ling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardi-
ging (5:16). Dit contrast komt ook op andere plaatsen voor, en de
twee woorden werpen licht op elkaar. Beide komen voort uit de
rechtspraak: óf de rechter verklaart de beschuldigde schuldig en
veroordeelt hem, óf hij spreekt hem vrij. Mensen zullen
“rekenschap geven op de oordeelsdag, want naar uw woorden zult
u gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult u veroordeeld
worden” (Mat 12:37); “Want indien de bediening, die veroordeling
brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaar-
digheid brengt, overvloedig in heerlijkheid” (2 Kor 3:9). Dit is hier
dan ook het contrast tussen “in Adam” en “in Christus” zijn.

De derde vergelijking gaat over het uitoefenen van heerschappij.
De schrijver van Psalm 49 had de dood voorgesteld als een herder,
die zijn gehele kudde naar zijn kooi, het dodenrijk, bracht: “Als
schapen zinken zij in het dodenrijk, de dood weidt hen” (Ps
49:15). Paulus gebruikt het realistischer beeld van een machtige
koning: “Want indien door de overtreding van de ene de dood als
koning is gaan heersen door die ene ...” (vs. 17). Maar hoe anders
is de heerschappij van Christus, de Koning, Die de genadegave van
leven schenkt, zodat zij zelf als koningen door Hem zullen heersen!

Tenslotte stelt Paulus de ene daad van ongehoorzaamheid van
Adam tegenover het leven van Jezus, als één grote daad van ge-
hoorzaamheid in zijn dienstbaarheid en offerdood. Zijn wij nu in dit
leven de slachtoffers van Adams overtreding, toch hebben wij door
Gods genade de gelegenheid deel te hebben aan Christus’ gehoor-
zaamheid. Terwijl vers 18 spreekt van “alle mensen”, noemt het
volgende vers dezen “zeer velen”. Al eerder in deze brief heeft
Paulus laten zien dat lang niet alle mensen behouden zullen wor-
den: “hun, die in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en
onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zich-
zelf zoeken, aan de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid
gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap” (Rom 2:7,8). ‘Allen’
heeft dan betrekking op “allen in Christus”. Dat zij in hun totaliteit
“zeer velen” zijn, is geen aanduiding van wat hun rekenkundig
aandeel in de gehele mensheid is. Jezus had in verband met het
gevolg van zijn heilswerk gesproken van ‘velen’: “om zijn leven te
geven als losprijs voor velen” (Mat 20:28); “want dit is het bloed
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van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt” (Mat 26:28). Dit
gebruik is ontleend aan Jesaja 53, waar de profeet tot driemaal toe
spreekt van “de velen” die door de Knecht gerechtvaardigd zullen
worden.

De weg tot behoudenis
In zijn rede voor de Griekse Raad (de Areopagus) in Athene, zei
Paulus over Gods schepping van mensen: “Hij heeft uit één enkele
het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse opper-
vlakte van de aarde te wonen” (Hand 17:26). Alle mensen zijn uit
Adam voortgekomen, en delen met hem de droevige gevolgen van
zijn ongehoorzaamheid: van nature vervreemd van hun Schepper
en slachtoffers van Zijn doodvonnis: “stof bent u en tot stof zult u
weerkeren”. Tegenover deze heilloze verbondenheid met Adam
stelt Paulus, in hoofdstuk 5 van zijn brief aan de Romeinen, de ze-
genrijke gevolgen van verbondenheid met de tweede Mens: Chris-
tus Jezus. Terwijl allen die “in Adam” zijn sterven, verkeren dege-
nen die tevens “in Christus” zijn thans in een levendmakende rela-
tie met Hem, en zij hebben Zijn gave van eeuwig leven in het
vooruitzicht.

Mensen zijn verbonden met Adam door hun natuurlijke geboorte.
Verbonden worden met Christus vraagt een tweede, geestelijke
geboorte. Dat die een absolute vereiste is, blijkt uit wat Jezus te-
gen de Joodse overste Nicodemus zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Konink-
rijk van God niet zien ... tenzij iemand wederom geboren wordt uit
water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnen-
gaan” (Joh 3:3-5).

Toen Christus na zijn opstanding zijn apostelen opdroeg het evan-
gelie in de gehele wereld te verkondigen, zei Hij: “Wie gelooft en
zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal
veroordeeld worden” (Mar 16:16). Het lijkt alsof Paulus in de aan-
hef van zijn brief dit bevel van Christus in gedachte heeft; want hij
maakt zich daar bekend als een apostel van Jezus Christus, “door
wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om geloofs-
gehoorzaamheid te bewerken voor zijn naam onder al de heide-
nen” (Rom 1:5). Dus niet alleen geloof in de heilsboodschap, maar
ook de gehoorzaamheid daaraan; eerst in de doop en daarna in
een nieuwe levenswijze. In de daaropvolgende woorden spreekt
Paulus opnieuw van geloof als de aangewezen weg tot behoudenis.
Het evangelie is “een kracht van God tot behoud voor een ieder die
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gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerech-
tigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof,
gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof le-
ven” (Rom 1:16,17).

In hoofdstuk 4 gaat Paulus uitvoerig in op het geloof van Abraham,
en past dit principe toe op het christelijke leven, met de woorden:
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God
door onze Here Jezus Christus” (Rom 5:1). Dit geloof is meer dan
een vertrouwen op Gods heilswerk in Christus: de gelovige leeft
voortaan in een innige relatie met Christus.

De morele consequenties van de doop
Voor de gelovige Jood was gehoorzaamheid aan de Wet van Mozes
de door God gewezen weg tot behoudenis. Daartegenover predikt
Paulus een heel andere weg, namelijk verbondenheid met Chris-
tus; een relatie met de gekruisigde, opgestane en verhoogde Heer,
die hij telkens aangeeft met de uitdrukking “in Christus”. Maar
welke gevolgen moet dit leven in Christus hebben voor iemands
gedrag en levenswijze? Het is te begrijpen dat de aan de wet ge-
trouwe Jood, die gewend was de nauwgezette inachtneming van
Gods geboden na te streven, het loslaten van de Wet als zeer ge-
vaarlijk beschouwde.

De vraag waarmee Paulus dit volgende gedeelte inleidt, zal hem in
de synagogen vaak zijn gesteld: “Mogen wij bij de zonde blijven,
opdat de genade toeneme?” (Rom 6:1). Van gelijke strekking is de
vraag in vers 15: “Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de
wet, maar onder de genade zijn?”. Paulus beantwoordt dit be-
zwaar, dat het loslaten van de wet aanleiding tot losbandigheid
zou geven, door nader in te gaan op de betekenis van de doop,
waardoor een gelovige overgaat van een leven enkel “in Adam” tot
een leven “in Christus”. Hij gaat daarbij uit van het feit dat al zijn
lezers, als “geliefden van God, geroepen heiligen” (1:7), gedoopt
zijn: “wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn”.

De doop heeft een tweeledige betekenis, die op symbolische wijze
tot uitdrukking komt door dompeling in water en het vervolgens
daaruit opstaan. De dompeling stelt een medekruisiging, sterven
en begraven worden met Christus voor: “Wij zijn dan met hem be-
graven door de doop in de dood ... indien wij samengegroeid zijn
met hetgeen gelijk is aan zijn dood ... dit weten wij immers, dat
onze oude mens medegekruisigd is” (Rom 6:4-6). In plaats van
“samengegroeid” spreken andere vertalingen van ‘ingelijfd’, ‘één
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worden’, of ‘verenigd worden’, met Christus’ kruisiging en sterven.
Doop door dompeling in water verenigt de gelovige met de offer-
dood van Christus. Tijdens zijn leven op aarde is Jezus “in alle din-
gen op gelijke wijze als wij verzocht geweest, maar zonder te zon-
digen” (Heb 4:15). Hij verloochende zijn menselijke verlangens,
zodat de wil van de Vader in alles zou triomferen. Gehoorzaam aan
Gods gebod ging Hij, als de vertegenwoordiger van zondige men-
sen, vrijwillig naar Golgotha, opdat het menselijk lichaam, de zetel
van de menselijke begeerten die leiden tot alle overtredingen,
openlijk, eens voor altijd, bestraft zou worden.

Dank zij Gods bepaling kunnen gelovigen verenigd worden met
Jezus’ zelfverloochening tot de dood toe. In deze uitleg van de
doop spreekt Paulus van de medekruisiging van de natuurlijke
mens met Christus. Dit zegt hij in een andere brief van zijn eigen
doop: “Met Christus ben ik gekruisigd” (Gal 2:20).

Opgewekt met Christus
Het onmiddellijk gevolg van Christus’ vrijwillige offerdood, was zijn
opwekking tot eeuwig leven: “God evenwel heeft Hem opgewekt,
want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet moge-
lijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden” (Hand 2:24). Daar-
om stelt Paulus tegenover het sterven met Christus in de doop, het
opstaan uit het watergraf als een geestelijke opstanding, waarbij
de gelovige verbonden wordt met de opwekking van Christus: “Wij
zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader,
zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen” (Rom 6:4).

Wat dit voor Paulus zelf betekende, is te zien als hij over zijn eigen
ervaring spreekt: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik,
dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover
ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van
God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgege-
ven” (Gal 2:20).

Na zijn of haar doop bevindt de gelovige zich in een nieuwe le-
venssituatie. Hij heeft zijn vroegere uitzichtloze bestaan achter
zich gelaten, om voortaan als nieuw mens te leven. Zo radicaal en
gezegend is deze verandering, dat het ons niet zal verwonderen
dat Paulus hier in zijn brieven aan de gemeenten steeds op terug-
komt: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het ou-
de is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Kor 5:17); “U
bent met Christus begraven in de doop. In Hem bent u ook mede
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opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de
doden heeft opgewekt” (Kol 2:12).

Een nieuwe dienst
Paulus ziet de natuurlijke mens als slaaf van zichzelf. Hij is niet in
staat boven zijn natuurlijke verlangens uit te stijgen en zijn idealen
en voornemens te realiseren. Hij herinnert zijn medegelovigen uit
de heidenwereld eraan dat zij vroeger “slaven van de zonde” wa-
ren, als dienaars van een machtige koning. Die tijd is nu voorgoed
voorbij: “Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw
sterfelijk lichaam, zodat u aan zijn begeerten zou gehoorzamen ...
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren” (Rom
6:12,14)

Nergens in Paulus’ uitleg van Gods heilswerk in Christus in deze
brief komt een duivel of satan ter sprake. De grote vijand van de
mens is de mens zelf. De zonde is de personificatie van de begeer-
ten in de mens, die tot ongehoorzaamheid leiden. Deze beschou-
wing komt geheel overeen met de diagnose van Jakobus: “Maar zo
vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en ver-
lokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht
is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood
voort” (Jak 1:14,15). Een weerklank uit de hof, toen Eva naar de
vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad keek.

Tegenover Joden in Jeruzalem, die zich er zo sterk van bewust wa-
ren kinderen van Abraham te zijn maar zo weinig van de noodzaak
van een Heiland, gebruikte Jezus het beeld van de slaafse toestand
waarin de mens verkeert: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ie-
der, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde” (Joh 8:34). Had
Petrus deze woorden in gedachten, in zijn verwijt aan afvallige
christenen, die de opvatting huldigden die Paulus in de Romeinen-
brief zo stellig verwerpt, namelijk dat Gods genade een mens vrij-
stelt van gehoorzaamheid aan Zijn geboden: “Vrijheid spiegelen zij
hun voor, hoewel zij zelf slaven van het verderf zijn; immers, door
wie men overmeesterd is, diens slaaf is men” (2 Pet 2:19)?

Een heilig leven
Later in deze brief zal Paulus in vele bijzonderheden spreken over
de ethische consequenties van de doop, uitgaande van het ver-
maan dat de lezers hun lichamen stellen tot “een levend, heilig, en
God welgevallig offer” (Rom 12:1). In dit hoofdstuk 6 geeft hij het
contrast aan met hun vroegere levenswijze: “Want gelijk u uw le-
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den gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wette-
loosheid tot wetteloosheid, zo stel nu uw leden ten dienste van de
gerechtigheid tot heiliging” (vs. 19).

Jezus zei in de Bergrede: “Niemand kan twee heren dienen, want
hij zal óf de ene haten en de andere liefhebben, óf zich aan de ene
hechten en de andere minachten; u kunt niet God dienen én Mam-
mon” (Mat 6:24). Geconfronteerd met de twee heren, Christus en
‘de zonde’, hadden deze “geroepen heiligen” gekozen voor Chris-
tus. Paulus geeft de uiteindelijke consequenties van die keuze aan
in de slotwoorden: “Maar nu, vrijgemaakt van de zonde en in de
dienst van God gekomen, hebt u tot vrucht uw heiliging en als ein-
de het eeuwige leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de
dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in
Christus Jezus, onze Here” (Rom 6:22,23).

Een nieuwe mens
De betekenis van Christus voor de zijnen, die in Hem gedoopt zijn,
is een fundamenteel thema in andere brieven van Paulus. De Hei-
land is niet alleen “voor onze zonden gestorven” als een heilsdaad
die alleen Hij kon verrichten. Wat Hij deed, wordt – vanwege hun
innige relatie – in principe herhaald in de zelfverloochening en ge-
hoorzaamheid van zijn volgelingen. Zij zijn immers met Hem ge-
kruisigd, gestorven, begraven, opgewekt, zelfs verhoogd. Vandaar
dat deze principiële verbondenheid met Christus in de doop ver-
werkelijkt moet worden in een nieuwe levenswijze; een motief dat
door Paulus’ brieven heen loopt: “Want wie Christus Jezus toebe-
horen, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten ge-
kruisigd” (Gal 5:24); “Dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de
oude mens aflegt, die ten verderve [naar de vernietiging] gaat ...
dat u verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe
mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachti-
ge gerechtigheid en heiligheid” (Efez 4:22-24); “Indien u dan met
Christus opgewekt bent, zoek de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, gezeten aan de rechterhand van God ... Want u bent
gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God” (Kol 3:1-
4); “U hebt de nieuwe mens aangedaan, die vernieuwd wordt tot
volle kennis naar het beeld van zijn Schepper” (Kol 3:10).
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Sectie 3

De doop:
woorden en hun toepassing
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Hoofdstuk 1

Woorden in het Oude Testament

Om te zien wat de Nieuwtestamentisch doop is, is het goed wat
basiskennis op te doen in het Oude Testament. Komt het begrip
dopen of de doop daar voor? Of zijn er woorden die ons helpen te
begrijpen wat de doop in het Nieuwe Testament is en inhoudt?

Indopen
In het Oude Testament komen we 16 maal het Hebreeuwse woord
tabal tegen dat in de NBG’51 vertaling 13 maal wordt vertaald met
‘dopen in’.

Als Jozefs broers hem hebben verkocht willen zij hun vader vertel-
len dat Jozef iets moet zijn overkomen, want zij hebben zijn be-
bloede mantel gevonden:
“Toen namen zij Jozefs kleed, slachtten een geitebok en doopten
het kleed in het bloed.” (Gen 37:31)

Als God alles wat van mensen en dieren in Egypte als eerste gebo-
ren is wil doden, kan wie in God gelooft aan Zijn oordeel ontko-
men. Zij moeten een lam slachten:
“Daarna zult u een bundel hysop nemen en in het bloed in een
schaal dopen, en van het bloed strijken aan de bovendorpel en aan
de beide deurposten.” (Ex 12:22)

Wanneer de hogepriester het zondoffer bracht
“doopte hij zijn vinger in het bloed en streek dat aan de horens
van het altaar.” (Lev 9:9)

Als Ruth door Boaz wordt uitgenodigd bij de maaiers te komen zit-
ten om te eten, zegt hij:
“Kom hierheen en eet van het brood en doop uw bete in de
azijn.” (Ruth 2:14)

Als Mozes de stammen van Israël zegent zegt hij over Aser o.a.:
“hij dope zijn voet in olie.” (Deut 33:24)

Als Jonatan na de strijd uitgeput is, zoekt hij honing:
“Hij strekte de stok die hij in de hand had, uit en doopte de punt in
de honigraat; daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen
stonden weer helder.” (1 Sam 14:27)

Als de koning van Aram ziek is, vermoordt een van zijn legeraan-
voerders hem:
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“De volgende dag echter nam hij een deken, doopte die in water
en spreidde die over zijn gelaat, zodat hij stierf.” (2 Kon 8:15)

Het is duidelijk wat er in al deze gevallen gebeurt: iets wordt in
een vloeistof gedompeld of gestoken (ingedoopt) zodat het nat
wordt. Daarna wordt het er weer uitgehaald (het blijft dus niet
permanent ondergedompeld). Dit is wat wij ook zouden doen in
zulke gevallen. Er is hier geen enkele ruimte voor de suggestie dat
de mantel, de bundel hysop, het stuk brood of de deken bespren-
keld werd. Het is een andere handeling, waarvoor het Hebreeuws
een ander woord heeft, dat ook in het Oude testament te vinden
is: nazah (sprenkelen, besprenkelen). Dus elk van deze handelin-
gen wordt duidelijk door het gebruik van het specifieke woord
daarvoor. We hoeven dus niet te twijfelen over wat er bedoeld zou
kunnen zijn.

Besprenkelen
Er zijn enkele passages waar zowel indopen als besprenkelen voor-
komen, zodat we goede voorbeelden hebben.

De dienst in de Tabernakel kende vele rituele handelingen. Een
daarvan werd als volgt voorgeschreven:
“De gezalfde priester zal een deel van het bloed van de stier ne-
men en dat brengen naar de tent van de samenkomst. De priester
zal zijn vinger in het bloed dopen en van het bloed zevenmaal
sprenkelen voor het aangezicht van de HERE, vóór het voorhangsel
van het heiligdom.” (Lev 5:6; zie ook vs 17, 14:16 en 51)

Bij huidziekten (melaatsheid, lepra) moest de zieke na genezing
door de priester gereinigd worden. Daarvoor waren twee vogels
nodig, waarvan er één werd geslacht. Verder waren cederhout,
scharlaken en hysop nodig:
“en hij zal die met de levende vogel dopen in het bloed van de vo-
gel die boven het levende water geslacht is. En hij zal hem die van
de melaatsheid gereinigd moet worden, zevenmaal besprenkelen
en hem reinigen …” (Lev 14:6,7)

Wanneer er iemand stierf werd alles dat in aanraking kwam met de
dode onrein:
“Dan zal een rein man hysop nemen, dat in water dopen en dit
sprenkelen op de tent en op al de vaten en op de personen die
daarin zijn, en op degenen die het gebeente, of de gedode, of het
lijk, of het graf heeft aangeraakt; de reine zal op de derde dag en
op de zevende dag de onreine besprenkelen, en hij zal hem op de
zevende dag ontzondigen …” (Num 19:18,19)
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Dompelen in
Het woord tabal wordt in de NBG’51 vertaling ook drie maal weer-
gegeven met dompelen in.

Wanneer Israël door de Jordaan naar het beloofde land trekt, staat
er dat:
“de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan en de voeten
van de priesters, die de ark droegen, aan de oever in het water
gedompeld waren.” (Joz 3:15)

Als de Syrische legeraanvoerder Naäman een huidziekte krijgt,
gaat hij naar de profeet Elisa in Israël in de hoop genezen te wor-
den. Elisa zegt hem dat hij gezond en rein zal worden door zich
zeven maal in de Jordaan te baden (onder te dompelen):
“Dus daalde hij af en dompelde zich zeven maal onder in de Jor-
daan …” (2 Kon 5:14; vergelijk Job 9:31a)

Ook hier is helder dat de priesters niet hun voeten nat maakten
met wat Jordaanwater, maar er zo ver ingingen dat het water over
hun voeten vloeide, en dat Naäman niet werd besprenkeld, maar
zeven maal onder water ging in de Jordaan.

(Ver)zinken, neerlaten, verdrinken
Het verwante Hebreeuwse woord is taba, dat (ver)zinken, weg/
neerzinken, neerlaten, onder water zetten (verdrinken) betekent.
Het komt 10 maal voor en is ‘dramatischer’, omdat het vaak aan-
geeft dat iets of iemand geheel onder water gaat, en er niet meer
uitkomt, of redding niet of nauwelijks mogelijk is:

“De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee; de
keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld
[zonken weg/verdronken in de Schelfzee]. Watervloeden overdek-
ten hen; in de diepte zonken zij als een steen.” (Ex 15:4,5)
“Jeremia zonk in het slijk.” (Jer 38:6)
“Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen;
ik ben verzonken in bodemloos slijk, waar ik niet kan staan; ik ben
gekomen in diepe wateren, en vloed overstroomt mij.” (Ps 69:2,3)
“Red mij uit het slijk, opdat ik niet verzinke, laat mij gered worden
van mijn haters, en uit de diepe wateren.” (Ps 69:15)
David “stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die
weg en trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn
voorhoofd drong [zonk].” (1 Sam 17:49)

De andere passages zijn: Job 38:6; Psalm 9:16; Klaagliederen
2:9; Spreuken 8:25; Jeremia 38:22.
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Wassen, baden
In 2 Koningen 5, dat vertelt over de genezing van de huidziekte
van Naäman, zegt Elisa tegen hem dat hij zich moet baden in de
Jordaan. In het eerder geciteerde vers 14 blijkt dat dompelen te
zijn. In het Hebreeuws wordt in de verzen 10, 12 en 13 het woord
rachats gebruikt, dat (zichzelf) wassen, af/wegwassen, (zichzelf)
baden betekent en in de NBG’51 vertaling wordt weergegeven met
wassen en baden. Het aantal passages is te groot om hier te cite-
ren. Niemand in Israël echter zou wassen zo opvatten dat je wat
druppels in je gezicht of over je handen sprenkelde. Wat je waste
maakte je nat in water. De dochter van de Farao kwam naar de
Nijl om zich daarin te wassen (Ex 2:5). Wie genezen was van een
huidziekte moest zich in water wassen (Lev 14:8,9). De hogepries-
ter mocht pas dienst doen in de Tabernakel of Tempel nadat hij
zich in water gewassen had (Lev 16:4).

Conclusie
Ondanks de verschillende woorden voor baden, dompelen en do-
pen in, is er in het Oude Testament een duidelijk verband tussen
deze begrippen, in de zin van dat iets of iemand (geheel) in het
water ging, tijdelijk of permanent. Dit is geen besprenkelen, be-
druppelen of bespatten, want daarvoor was er een ander woord
beschikbaar, en dat ook door de schrijvers werd gebruikt. In som-
mige passages wordt het verschil tussen beide begrippen duidelijk
door het gebruik naast elkaar.
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Hoofdstuk 2

De vertaling van de Hebreeuwse woorden in het
Grieks van de Septuaginta

Voordat we naar het Nieuwe Testament gaan, kan het behulpzaam
zijn te bekijken hoe de gebruikte Hebreeuwse woorden zijn ver-
taald in de Septuaginta. Dat was de Griekse vertaling van het Ou-
de Testament, die de apostelen veel gebruikten voor hun Grieksta-
lige geschriften. Want Grieks was in die tijd de voertaal in het oos-
telijke deel van het Romeinse Rijk. Dit onderzoek kan ons mogelijk
helpen te begrijpen welke inhoud en betekenis de Griekse woorden
in de Schriften van die tijd hadden, en wat hun verband is met de
woorden die de apostelen gebruikten.

Wat het eerst opvalt, is dat de vertalers veel meer verschillende
Griekse woorden gebruiken dan in de Hebreeuwse Schriften. Dat
kan betekenen dat ze een in de context passend woord hebben
gezocht. Indien dat objectief gebeurt, bijvoorbeeld wegens de fei-
telijke overeenkomst van de woorden of begrippen, of om de tekst
begrijpelijk te laten zijn voor de lezers van die tijd (er kunnen im-
mers altijd woorden zijn die goed passen, maar nauwelijks meer
gebruikt worden), is dat geen probleem. Er loert echter – zoals ook
in onze tijd in diverse vertalingen te zien is – altijd het gevaar van
subjectiviteit. Er kan een vertaling gekozen worden die de ideeën
en opvattingen van die tijd of van de vertalers weerspiegelt.

bapto
Het eerste Griekse werkwoord, dat in verband met het Nieuwe
Testament de aandacht vraagt, is bapto. In de meeste gevallen
hebben de vertalers dit woord gebruikt om het Hebreeuwse tabal
weer te geven.

In beide talen is dit het gangbare woord voor (even) indopen of
dompelen; of zoals tegenwoordig vaak vanuit het Engels wordt ge-
zegd: ‘dippen’. Wie dipsaus gebruikt op de wijze waarvoor hij is
bedoeld zal het stuk eten even in de dipsaus steken, en niet de
saus over het eten sprenkelen of smeren.

De passages waar tabal (in onze NBG’51 tekst dopen in of dompe-
len in) werd vertaald met bapto zijn:
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“Toen namen zij Jozefs kleed, slachtten een geitebok en doopten
het kleed in het bloed.” (Gen 37:31)

“Daarna zult u een bundel hysop nemen en in het bloed in een
schaal dopen, en van het bloed strijken aan de bovendorpel en aan
de beide deurposten.” (Ex 12:22)

“doopte hij zijn vinger in het bloed en streek dat aan de horens
van het altaar.” (Lev 9:9)

“Aser … hij dope zijn voet in olie.” (Deut 33:24)
“Kom hierheen en eet van het brood en doop uw bete in de
azijn.” (Ruth 2:14)

“hij dope zijn voet in olie.” (Deut 33:24)

“Hij strekte de stok die hij in de hand had, uit en doopte de punt in
de honigraat; daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen
stonden weer helder.” (1 Sam 14:27)

“De volgende dag echter nam hij een deken, doopte die in water
en spreidde die over zijn gelaat, zodat hij stierf.” (2 Kon 8:15)

“de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan en de voeten
van de priesters, die de ark droegen, aan de oever in het water
gedompeld waren.” (Joz 3:15)

“Dan zou U mij in een poel onderdompelen.” (Job 9:31a)

De passages waar dopen in en besprenkelen naast elkaar voorko-
men, en tabal (in onze tekst dopen in) werd vertaald met bapto:

“De gezalfde priester zal een deel van het bloed van de stier ne-
men en dat brengen naar de tent van de samenkomst. De priester
zal zijn vinger in het bloed dopen en van het bloed zevenmaal
sprenkelen voor het aangezicht van de HERE, vóór het voorhangsel
van het heiligdom.” (Lev 4:5,6; zie ook vs 17, 14:16 en 51)

“en hij zal die met de levende vogel dopen in het bloed van de vo-
gel die boven het levende water geslacht is. En hij zal hem die van
de melaatsheid gereinigd moet worden, zevenmaal besprenkelen
en hem reinigen …” (Lev 14:6,7)

“Dan zal een rein man hysop nemen, dat in het water dopen en dit
sprenkelen op de tent en op al de vaten en op de personen die
daarin zijn, en op degenen die het gebeente, of de gedode, of het
lijk, of het graf heeft aangeraakt; de reine zal op de derde dag en
op de zevende dag de onreine besprenkelen, en hij zal hem op de
zevende dag ontzondigen …” (Num 19:18,19)

Voor besprenkelen worden hier woorden gebruikt die we niet in het
Nieuwe Testament tegenkomen en dus onbesproken kunnen blij-
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ven. De woorden die daar worden gebruikt zullen in het volgende
hoofdstuk aan de orde komen.

Het gebruik van bapto in andere gevallen
Er zijn nog een aantal andere passages waar in het Hebreeuws
geen tabal staat, maar in de Septuaginta bapto is gebruikt:

Als een dier dood neerviel werd alles dat in aanraking kwam met
dat dode dier onrein, en moest voor de rest van de dag in water
worden gelegd:
“Alles waarop zulk een dier valt, als het dood is, zal onrein zijn; elk
houten vat of kledingstuk of vel of zak, elk gebruiksvoorwerp, zal
in het water gelegd [Hebreeuws mahyim, het gangbare woord voor
water, en boh, het woord voor komen, brengen, gaan] worden en
onrein zijn tot de avond; dan zal het rein zijn.” (Lev 11:32)

De hoogmoedige koning Nebukadnezar van Babel werd veroor-
deeld tot een periode van leven als een rund:
“en door de dauw van de hemel werd zijn lichaam bevochtigd
…” (Dan 4:33 en 5:21; Hebreeuws tzvag; alleen gebruikt hier in
Daniël)

In de gangbare vertalingen wordt in Richteren 5:30 gesproken
over gekleurde gewaden, net als in het Hebreeuws. In de Septua-
ginta echter is de tekst weergegeven als in verf gedoopte (bapto)
gewaden (zie ook hierna onder baptizo)

Er is verder een merkwaardige weergave van Psalm 68:24. In het
Hebreeuws wordt het woord machats gebruikt, dat in de Septua-
ginta met bapto wordt weergegeven. Het werkwoord machats be-
tekent iets heel anders, namelijk verwonden, doorboren, verbrijze-
len. Dit past ook veel meer bij wat er in dit deel van de psalm
wordt gezegd (zie vers 22). Indien werkelijk bapto was bedoeld
zou het dichtstbijkomende Hebreeuwse woord rachats moeten zijn
geweest. Mogelijk hebben de vertalers het zo willen overbrengen,
dat Israël als het ware zal waden door het bloed van zijn vijanden.
In de gangbare Nederlandse vertalingen is de tekst uit de Septua-
ginta aangehouden: “opdat u uw voet baadt in bloed” (vs 24)

baptizo
Het tweede werkwoord dat van belang is, gezien het veelvuldig
gebruik in het Nieuwe Testament, is baptizo. Het wordt voor aller-
lei handelingen gebruikt, zoals: indopen, (onder)dompelen, onder
water gaan, reiniging door indopen/dompelen, wassen, reinigen/
schoonmaken met water, zichzelf wassen, baden.
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Het verschil tussen bapto en baptizo is te zien in een Grieks recept
uit de 2e eeuw v. Chr.: de groente wordt eerst in kokend water ge-
dompeld (bapto) en daarna onder azijn gezet (baptizo). Het eerste
is tijdelijk en het tweede brengt een permanente verandering. Het
is belangrijk dit te weten in verband met de betekenis en toepas-
sing in het Nieuwe Testament. Overigens zouden we vanuit het
klassiek Grieks mogen verwachten dat in de hiervoor vermelde
passage in Richteren 5 voor de in verf gedoopte gewaden baptizo
zou zijn gebruikt, omdat er een permanent veranderde toestand is
bedoeld. De kledingstukken zijn voor altijd veranderd van kleur.

Opmerkelijk is dat het woord baptizo, dat we in het Nieuwe Testa-
ment zo vaak tegenkomen in verband met de doop, slechts twee
maal is gebruikt in de Septuaginta.

De eerste keer is dat als Naäman zich zeven maal in de Jordaan
moet dompelen:
“Dus daalde hij af en dompelde zich zeven maal onder in de Jor-
daan …” (2 Kon 5:14; vergelijk Job 9:31a)
We zouden hier bapto mogen verwachten. Wat kan de vertalers
bewogen hebben hier baptizo te kiezen? Zagen zij het zo dat door
zich zeven maal onder te dompelen hij voorgoed van zijn huidziek-
te werd genezen? Is dit dan de leiding door God, Die een vooraf-
schaduwing gaf van de doop onder het nieuwe verbond, waar ook
wie niet tot Israël behoren kunnen toetreden?

De tweede keer is in Jesaja 21:4, waar hij schrijft: “schrik overvalt
mij”. ‘Overvallen’ is eigenlijk ‘overstelpen’. Het is best te begrijpen
waarom het werkwoord baptizo is gekozen, omdat wij in onze taal
iets vergelijkbaars kennen als we zeggen dat iemand in rouw is
gedompeld. Op deze wijze komt het over alsof de treurende een
zodanig angst heeft, dat die hem zijn leven lang zal bijblijven.

Andere Griekse woorden voor het Hebreeuwse taba
We zouden verwachten dat de vertalers het Hebreeuwse werk-
woord taba zouden hebben vertaald met baptizo. Maar dat is niet
het geval. Taba werd met een aantal verschillende Griekse woor-
den vertaald. Ze zijn verder niet van belang voor onze studie be-
treffende de doop in het Nieuwe Testament, maar worden hier
voor de geïnteresseerde kort uitgewerkt voor de volledigheid van
de betekenis van taba.

Eén daarvan is katapontizomai, dat in de zee zinken, verdrinken,
dompelen, duiken, betekent. Het geeft de toestand aan waarin ie-
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mand geheel onder gaat, en waaruit (normaal gesproken) geen
redding mogelijk is. Dit woord geeft taba goed weer wanneer Isra-
ël door de Schelfzee trekt en het achter hen aan jagende leger van
de Egyptenaren verdrinkt:

“De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee, de
keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedom-
peld.” (Lett. zonken in de Schelfzee; Ex 15:4)

In Psalm 69:2 en 3 spreekt David over zijn gevoelens als hij ten
dode toe vervolgd wordt:
“Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen;
ik ben verzonken (taba = katapontizomai) in bodemloos slijk, waar
ik niet kan staan; ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed
overstroomt mij.”

De vloed die hem dreigt te overstromen zijn de golven die de wind
in de zee opstuwt, en waarin hij dreigt te verdrinken. Hier is overi-
gens sprake van een parallellisme met “ik ben verzonken in bo-
demloos slijk”. Hiervoor wordt dan ook in beide talen een ander
woord gebruikt.

In het Nieuwe Testament gebruikt alleen Matteüs katapontizomai
twee maal in het geval van (dreigen te) verdrinken (14:30; 18:6).

In Psalm 69:15 is taba vertaald met katapino. Een woord dat we
ook in het Nieuwe Testament tegenkomen, en verzwelgen, verslin-
den betekent; zie, bijvoorbeeld, 1 Korintiërs 15:54 en Hebreeën
11:29). In de psalm vraagt David aan God of hij niet verslonden
zal worden door de modder en het water.

In Job 38:6 hebben de vertalers het Griekse peegnum gebruikt;
“waarop zijn haar pijlers neergelaten …?” We vinden het in het
Nieuwe Testament in Hebreeën 8:2, waar het gaat over de Taber-
nakel “die de Here opgericht heeft”. Een vergelijkbare betekenis
heeft hedraizo, dat we tegenkomen in Spreuken 8:25 “Eer de ber-
gen omlaaggezonken waren”. Het komt niet voor in het Nieuwe
Testament.

In Jeremia 38:6 vonden de vertalers kennelijk dat Jeremia niet ge-
heel kon wegzinken in de modder, want anders was hij gestikt.
Daarom geven zij het woord taba niet weer en schrijven: “was in
de modder”. Hierdoor missen zij het punt dat Jeremia inderdaad
reddeloos verloren was geweest, als niet iemand hem gered had.
In vers 22 zijn het de voeten van de vrouwen die wegglijden in de
modder.
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In 1 Samuël 17:49 ten slotte is het zinken van de steen in het
hoofd van de reus Goliath weergeven met een woord dat binnen-
dringen betekent. Een woord dat eigenlijk passender is dan het
Hebreeuwse taba.

louo en nipto
Het Hebreeuwse werkwoord rachats is in het Grieks van de Septu-
aginta meestal weergeven met louo of nipto. De betekenis is in
beide gevallen (zichzelf) wassen of baden.

In het geval van Leviticus 11:40, waar een onreine volgens de He-
breeuwse tekst in water (mayim) moet gaan om rein te worden,
gebruiken de vertalers ook louo. Het Griekse woord voor water is
hudor.

In Psalm 6:7 hebben de vertalers kennelijk met louo weer willen
weergeven wat wij bijvoorbeeld aangeven als ‘baden in mijn
zweet’; in dit geval baden in mijn tranen. In dit vers komen we
nog een ander woord tegen, breko, dat regenen betekent. De psal-
mist beregent zijn bed a.h.w. met zijn tranen. Het woord komt ook
een aantal malen in het Nieuwe Testament voor, altijd in de bete-
kenis van regen; o.a. waar een vrouw de voeten van Jezus wast
(lett. haar tranen op zijn voeten laat regenen) in Lucas 7:38 en
44. Breko is dan ook niet verder van belang voor onze studie be-
treffende de doop.

Het aan louo verwante apolouo betekent afwassen. In Job 9 klaagt
Job dat er kennelijk iets is waardoor hij schuldig staat voor God,
maar dat God hem niet vertelt wat het is: “Ik moet nu eenmaal
schuldig staan.” In de verzen 30 en 31 zegt hij iets waarin een
aantal Griekse woorden samenkomen, die in het Nieuwe Testa-
ment worden gebruikt in verband met de doop:
“Al zou ik mij met sneeuw gewassen (apolouo; dus mijn onreinheid
afgewassen), en mijn handen met loog gereinigd (katharos) heb-
ben, dan zou U mij in een poel onderdompelen (bapto; dus zodat
ik toch weer onrein zou zijn) …”

Katharos is nog niet besproken. Het wordt in de Septuaginta vaak
gebruikt voor schoon, helder, rein, puur.

In Spreuken 30:12 komen we voor rachats het woord aponipto te-
gen. Het gaat hier om mensen die het vuil niet van zich hebben
gewassen. Hetzelfde woord komen we in het Oude Testament al-
leen nog tegen in 1 Koningen 22:38. In het Nieuwe Testament ge-
bruikt alleen Matteüs het waar Pilatus zich de handen ‘in onschuld’
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wast (27:24). In het kader van het gebruik van aponipto in het
Oude Testament is dit overigens interessant en mogelijk bewust
gekozen; want in beide gevallen bleven degenen die zich (niet)
wasten onrein. De hoeren omdat zij zich wasten in water dat werd
verontreinigd door het bloed van koning Achab. Pilatus kon zich
wel de handen wassen, maar ze werden niet schoon omdat hij toch
het bloed van Jezus vergoot. Maar nog opmerkelijker is het ver-
band met Deuteronomium 21:6-9. Wat wist Pilatus van de boeken
die ‘de wet’ werden genoemd, dat Matteüs dit detail vermeldt, dat
zo duidelijk hiernaar verwijst? Of ziet hij Pilatus als het instrument
dat de Joodse leiders inzetten om hun plan Jezus te doden uit te
voeren, en zijn zij het die eigenlijk hun handen in onschuld was-
sen?

In Job 20:23 gebruiken de vertalers het Griekse nipto, waar het in
het Hebreeuws staat dat Gods toorn ‘neerregent’ (matar betekent
altijd regen) op de goddeloze.

Andere Griekse woorden voor het Hebreeuwse rachats
In een aantal gevallen werd rachats vertaald met pluno, waar het
gaat om het wassen van iets (bijvoorbeeld kleding). In Exodus
29:17, Leviticus 1:9 en 13, 8:21 en 9:14 moeten de ingewanden
van een offerdier gewassen worden. Het woord wordt in het Nieu-
we Testament alleen gebruikt in Openbaring 7:14 “Dezen zijn het,
die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden
gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam.”

In Jesaja 4:4 tenslotte wordt ekpluno gebruikt, dat grondig wassen
betekent:
“… wanneer de HERE het vuil van de dochters van Sion zal hebben
afgewassen …”
Het woord komt niet in het Nieuwe Testament voor.
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Hoofdstuk 3

De nieuwtestamentische doop verklaard met
woorden en begrippen in het Nieuwe Testament

In ons onderzoek van de Septuaginta hebben we de Griekse woor-
den bekeken, waarmee de Hebreeuwse woorden werden vertaald.
Er bleken meer woorden te zijn dan we misschien hadden ver-
wacht. In vrijwel alle gevallen bleek de keuze van de vertalers ech-
ter wel toepasselijk. Omdat niet al die woorden door de schrijvers
van het Nieuwe Testament werden gebruikt, hebben we daarin een
schifting gemaakt. In dit hoofdstuk gaan we uit van de overgeble-
ven woorden, zoals we die in het Nieuwe Testament tegenkomen.

In dit hoofdstuk zullen we ze, met enkele andere die van belang
zijn voor de doop, bespreken in het licht van de betekenis en het
doel van de nieuwtestamentische doop. We zullen dit heel uitge-
breid doen, zodat die volledig duidelijk worden.

Besprenkelen, besprenging
We beginnen bij wat de doop niet is. Zowel in het Hebreeuws als in
het Grieks van de Septuaginta hebben we gezien dat er voor indo-
pen en (in)dompelen andere woorden worden gebruikt dan voor
besprenkelen. Er zijn passages waar beide begrippen voorkomen.
Het middel om te besprenkelen wordt daar in vloeistof gedoopt/
gedompeld, waarna de vloeistof ergens op wordt gesprenkeld.

In het Nieuwe Testament gebruiken de apostel Petrus en de schrij-
ver van de brief aan de Hebreeën specifieke woorden, wanneer ze
het hebben over besprenkeling of besprenging. Dat daarover geen
misverstanden hoeven te bestaan, wordt des te duidelijker als zij
verwijzen naar de praktijk bij de offerdienst onder het oude ver-
bond in Israël.

Het gaat om het werkwoord rantizo, en de zelfstandige vorm daar-
van rantismos, samen met proskusis in de volgende passages:

“Want als (al) het bloed van bokken en stieren en de besprenging
(rantizo) met de as van de vaars hen, die verontreinigd zijn heiligt,
zodat zij naar het vlees gereinigd worden [lett. tot lichamelijke
reinheid], hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de
eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht
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heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende
God te dienen?” (Heb 9:13,14)

“Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk
was meegedeeld, nam hij het bloed van de kalveren en van de
bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde
(rantizo) het boek zelf en al het volk, zeggende: Dit is het bloed
van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. En ook de ta-
bernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde
(rantizo) hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens
de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er
geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermee de afbeeldin-
gen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse
dingen zelf met betere offeranden dan deze.” (Heb 9:19-23)

“… laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerd-
heid van het geloof, met een hart, dat door besprenging (rantizo)
gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewas-
sen is met zuiver water.” (Heb 10:22)

“Door het geloof heeft hij [Mozes] het Pascha gehouden en het
bloed doen aanbrengen (proskusis; lett. de besprenging met
bloed), opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanra-
ken.” (Heb 11:28)

“U bent genaderd tot … Jezus, de middelaar van een nieuw ver-
bond, en tot het bloed van de besprenging (rantismos), dat krach-
tiger spreekt dan Abel.” (Heb 12:24)

“… de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in hei-
liging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging
(rantismos) met het bloed van Jezus Christus …” (1 Pet 1:2)

We zien hier wat de besprenging bewerkt: reiniging en heiliging
van wat onrein is (geworden) door de zonde of door aanraking met
iets dat onrein is.

Het antwoord op tegenreacties
De reactie die hier regelmatig op wordt gegeven is: ‘zie je nou wel:
het gaat dus wel degelijk om besprenging/besprenkeling’. Maar we
moeten altijd goed lezen wat er staat, en niet wat we willen dat er
staat. Het gaat telkens om besprenging met bloed, niet met water.

Uiteraard wordt de gelovige onder het nieuwe verbond niet letter-
lijk met het bloed van Christus besprenkeld. Wanneer de schrijver
van de brief aan de Hebreeën zegt dat Christus met zijn eigen
bloed, eens voor altijd het heiligdom is binnengegaan (Heb 9:12),
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Indopen, dompelen in
In het Nieuwe Testament komen we drie maal het Griekse werk-
woord bapto en drie maal embapto (em = in) tegen:

In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus vraagt de
rijke die zijn straf moet dragen:
“Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat
hij de top van zijn vinger in water dope [bapto] en mijn tong ver-
koele, want ik lijd pijn in deze vlam.” (Luk 16:25)

Als Jezus en zijn discipelen voor de laatste maal samen het Pascha
vieren, komt de vraag op wie Jezus zal verraden:
“Die is het, voor wie Ik het stuk brood indoop [bapto] en wie Ik
het geef. Hij doopte [embapto] het stuk brood in en nam het en
gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot.” (Joh 13:26; In
Matteüs 26:23 en Marcus 14:20 embapto)

Waar Johannes in een visioen Christus in heerlijkheid naar de aar-
de ziet komen, ziet hij Hem in “een kleed, dat in bloed geverfd was
…” [lett. gedoopt, gedompeld = bapto; denk aan het kleed van Jo-
zef] (Op 19:13).

We zien in deze drie gevallen de duidelijke overeenkomst met hoe
het begrip in het Oude Testament wordt gebruikt: de vinger, het
brood en het kleed worden gedoopt, gedompeld, in de vloeistof en
niet bedruppeld. Dat laatste zouden wij in de dagelijkse praktijk
heel ongebruikelijk vinden. Bovendien zouden de schrijvers dan
waarschijnlijk rantizo of proskuzo hebben gebruikt. Na ingedoopt
te zijn wordt de vinger, het brood en het kleed weer uit de vloei-
stof gehaald. Die vinger, dat brood, of dat kleed is er dan niet we-
zenlijk door veranderd.

gaan we er ook niet vanuit dat Hij met een schaal bloed in zijn
handen naar God in de hemel is gegaan. Het is een beeld. In het
geval van de besprenkeling wordt wat er onder het oude verbond
gebeurde overgebracht op dat van de gelovigen in Christus.

Besprenkeling met bloed maakte het slachten van een offerdier
noodzakelijk om bloed te verkrijgen. Zo is Christus ook ‘geslacht’,
en daardoor heeft Hij zijn bloed vergoten ten behoeve van hen die
in Hem geloven.

Dat de besprenkeling met water niet het beeld kan zijn van de
doop, is ook te zien als de schrijver er in 10:22 meteen op laat
volgen: “en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water”.
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De doop, (het) dopen
In verband met de nieuwtestamentische doop zijn drie woorden
van belang:
baptizo dopen = dompelen
baptisma (de) doop = dompeling
baptismos het dopen (het uitvoeren van de doop = het dompelen)

(in onze taal is dompelen geheel in vloeistof onder laten gaan; met
het soms gebruikte woord onderdompelen wordt dus eigenlijk twee
maal hetzelfde gezegd)

baptismos
We beginnen met het laatste woord – baptismos – omdat in het
gebruik van dit woord duidelijk is wat ermee wordt bedoeld.

In Hebreeën 6:2 heeft de schrijver het over “een leer van dopen”.
Hiermee bedoelde hij niet alleen de doctrine van de noodzaak van
de doop, maar ook van de wijze waarop die werd uitgevoerd. De
wijze waarop die doop werd uitgevoerd, is in dezelfde brief te zien
in iets dat in de dagelijkse praktijk gebeurde: allerlei verschillende
‘wassingen’ (9:10). Wat hij daarmee bedoelde is te zien in het
evangelie naar Marcus hoofdstuk 7:4, waar Jezus spreekt over “het
onderdompelen [lett. dompeling = baptismos] van bekers en kan-
nen en koperwerk.”

baptisma en baptizo
Wat opvalt bij het gebruik van baptisma en baptizo, is dat deze
woorden verder apart lijken te zijn gehouden voor de dompeling
van gelovigen in water. Want ze worden voor niets anders gebruikt
dan daarvoor, op drie uitzonderingen na. Twee daarvan hebben
echter wel een duidelijk verband met de doop:

In de bovenzaal – op de avond vóór zijn kruisdood – spreekt Jezus
in overdrachtelijke zin over zijn lijden en kruisdood:
“Kunt u de beker drinken, die Ik drink, of met de doop (baptisma)
gedoopt worden, waarmee Ik gedoopt (baptizo) wordt?”
(Mar 10:38; zie ook vs. 39, Luc 12:50 en Mat 20:22,23).

In verband met de symboliek van de doop van de gelovigen is dit
een belangrijke uitspraak. De gelovige verenigt zich namelijk in de
waterdoop met Jezus’ sterven.

Behalve de doop in water is er de doop met de heilige Geest. Deze
staan echter niet los van elkaar, maar zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Johannes de Doper kondigt het werk van de Mes-
sias aan met de woorden:
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“Ik doop (baptizo) u met water tot bekering, maar Hij, die na mij
komt … die zal u dopen (baptizo) met de heilige Geest en met
vuur” (Mat 3:11; zie ook Mar 1:8; Luc 3:16; Joh 1:26 en 33; Hand
1:5 en 11:16).

Dat deze doop met de heilige Geest niet in de plaats kwam van de
waterdoop, en dat de doop in water daaraan voorafgaat, is duide-
lijk uit wat er in Johannes 3: 22 en 4:1 staat: “Daarna ging Jezus
met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij vertoefde daar
met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte …”, en “dat Jezus
meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, - ofschoon Jezus
niet zelf doopte, maar zijn discipelen …” (zie ook 10:40, waar ken-
nelijk impliciet wordt bedoeld dat Jezus ging naar de plaats waar
Johannes voor het eerst optrad en mensen doopte, om daar zelf te
prediken en mensen tot geloof en dus de doop te brengen).

De andere passage vinden we in Marcus 7:4 en Lucas 11:38: “van
de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben”;
“… de buitenzijde van de beker reinigt u …” In beide gevallen staat
er in het Grieks baptizo, waar in onze tekst reinigen staat. Reini-
gen is een proces dat niets zegt over hoe dit wordt uitgevoerd. Bij
het woord baptizo gaat het kennelijk om een bad nemen na de
markt, en om het in water dompelen van de beker (in Markus 7: 4
wordt direct hier achteraan het onderdompelen van bekers en kan-
nen genoemd). De strekking is dat de marktbezoeker en de beker
etc. onrein zijn geworden en weer rein moeten worden. Het gaat
dus om meer dan met een beetje water afspoelen, of even onder
water houden, namelijk een rituele reiniging om onreinheid in de
termen van de wet weg te nemen.

De doop door Johannes
Wanneer we alle overgebleven passages bekijken, zien we dat het
merendeel daarvan betrekking heeft op de doop door Johannes de
Doper.

Hij had in het Grieks de bijnaam baptistees, wat de dompelaar be-
tekent. Dus de man die de mensen die naar hem toekwamen mee-
nam de Jordaan in, zodat zij daar in het water gedompeld konden
worden. Dat geeft aan dat hij hen niet zomaar een beetje nat-
maakte. Het blijkt ook uit de uitweiding van de apostel Johannes
over de plaats waar Johannes de Doper optrad: “Johannes doopte
(baptizo), te Aenon bij Salim, omdat daar veel water was” (Joh
3:23). ‘Omdat’ is redengevend: er moest veel water zijn, anders
kon hij de mensen niet onder water laten gaan. Dat kon niet over-
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al, want de Jordaan bevat niet altijd veel water. Hij moest dus een
plek vinden waar het water rustig stroomde en voldoende diep
was. Als de apostel Johannes dan vervolgt met: “en de mensen
kwamen daar en lieten zich dopen (baptizo)”, betekent dit dat ze
zich door Johannes lieten dompelen in een dieper gedeelte van de
Jordaan. Met zijn bijnaam gaven de mensen aan wat Johannes
kenmerkte, wat hem uniek maakte.

Als we dan kijken naar enkele details van de doop door Johannes
de Doper, dan zien we het volgende:

Zijn dopen was geen idee van hem, maar een opdracht van God:
“Hij [God], die mij gezonden had om te dopen (baptizo) met wa-
ter, die had tot mij gezegd: Op wie u de Geest ziet neerdalen en
op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt
(baptizo)” (Joh 1:33; zie ook Mat 21:25; Mar 11:30; Luc 20:4).

Hij doopte mensen met/in water (intussen voldoende getoond,
maar zie ook Johannes 1:31).

Deze doop was een doop van bekering. Marcus begint te vertellen
“dat Johannes doopte (baptizo) in de woestijn en de doop
(baptisma) van de bekering tot vergeving van zonden predik-
te” (Mar 1:4; zie ook Luc 3:3; Hand 13:24 en 19:4).

De doop door Jezus
De doop die Jezus door zijn discipelen liet toepassen was in eerste
instantie dezelfde als die van Johannes de Doper. In de evangeliën
worden voor die doop dezelfde woorden gebruikt als voor de doop
door Johannes de Doper. Omdat de gedoopten op dat moment de
heilige Geest nog niet ontvingen, zijn de kenmerken van de doop
door Jezus en zijn discipelen dezelfde als die voor de hiervoor ge-
noemde van de doop van Johannes.

De nieuwtestamentische doop
Na de Pinksterdag worden in de Bijbel nog steeds dezelfde woor-
den baptizo, baptisma en baptismos gebruikt. De praktijk van
dompeling verandert dus niet. Maar de inhoud en betekenis zijn
wel anders. Daarom kan de doop vanaf de Pinksterdag geen voort-
zetting zijn van de doop van Johannes, maar komt die ervoor in de
plaats. Waarom?

Jezus was de eerste Mens, die gedoopt werd met water en de heili-
ge Geest (Mat 3:16; Mar 1:9,10; Luc 3:21,22; Joh 1:31,33; Hand
10:37,38a). Verder had niemand bij of na de doop de heilige Geest
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ontvangen. Op de Pinksterdag kwam de Geest alleen op hen die
volgens de opdracht van Jezus in Jeruzalem bijeen waren, biddend
om de door Hem beloofde Geest. De Geest kwam op die dag of
daarna dus niet op alle anderen die eerder door Johannes de Do-
per of Jezus waren gedoopt. Zij moesten (opnieuw) gedoopt wor-
den. Verschillende passages wijzen daarop. Om te beginnen is er
op de Pinksterdag de algemene oproep aan allen die in Jeruzalem
bijeen waren:
“Bekeer u en laat een ieder van u zich dopen (baptizo) op de naam
van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de ga-
ve van de heilige Geest ontvangen” (Hand 2:38).

Het gaat dus nog altijd om bekering, maar nu door de invloed van
Jezus in de Geest. Zo kunnen mensen tot nieuwe mensen worden.
Dit is wat Jezus bedoelde toen Hij het tegen de Joodse leider Nico-
demus had over een wedergeboorte van vleselijk, aardsgezind
mens naar een geestelijk, goddelijk gezind mens: “Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en
Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet ingaan” (Joh 3:5).

Daarnaast roepen de apostelen ‘een ieder’, dus allen, op zich te
laten dopen. In Handelingen 2:41 vervolgt Lucas: “Zij dan, die zijn
woord aanvaardden, lieten zich dopen (baptizo) en op die dag wer-
den ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.” Er wordt geen uit-
zondering gemaakt voor hen die al eens eerder gedoopt waren.

Dit wordt bevestigd door wat later in Efeze gebeurt. De tot het ge-
loof in Christus bekeerde Joodse geleerde Apollos had daar gepre-
dikt, en wie door hem tot geloof kwamen hadden zich laten dopen.
Als Paulus daar later komt, merkt hij dat de gelovigen de heilige
Geest niet hebben ontvangen, en vraagt hij: “Waarin bent u dan
gedoopt (baptizo)? En zij zeiden: In de doop (baptisma) van Jo-
hannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte (baptizo) een doop
(baptisma) van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten gelo-
ven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoor-
den, lieten zij zich dopen (baptizo) in de naam van de Here Jezus.
En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest
over hen …” (Hand 19:3-6).

Jezus gaf zijn discipelen de opdracht mensen te dopen in de naam
van … (Mat 28:19). Zoals we al zagen doopten de apostelen “op de
naam van Jezus” (Hand 2:38). In eerste instantie zal dit gaan om
het aanroepen van Christus Jezus, zoals Paulus zich liet dopen
“onder aanroeping van zijn [Jezus’] naam” (Hand 22:16).
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Gedoopt worden in Christus
Paulus gaat echter veel verder dan het dopen in water, in of op de
naam van Jezus, door Hem aan te roepen. De achterliggende ge-
dachte is dat het niet zozeer om de daad op zich gaat, en ook niet
om het water als zodanig, en evenmin om het louter aanroepen
van Christus Jezus met bepaalde woorden. De doop is geen formu-
le of ritueel. De doop blijkt in Paulus’ uitleg een onmisbaar onder-
deel in het proces van bekering tot behoudenis te zijn. Waar het
dan ook om gaat is de motivatie van degene die gedoopt wordt,
vooral wat betreft het vervolg dat hij of zij de doop in zijn of haar
verdere leven wil geven. Daarbij zal hij of zij moeten laten zien
voortaan met een goddelijke gezindheid in plaats van een mense-
lijke te willen leven. Dit sluit aan bij de doop met de heilige Geest.

Kennelijk om de lichamelijke en geestelijke doop tot een geheel te
laten zijn, spreekt Paulus van ‘dopen in Christus’ (Rom 6:3; Gal
3:27). En dit ‘in’ (Grieks eis) houdt een beweging in, zoals de En-
gelsen ‘into’ zeggen. In zijn uitleg in Romeinen 5 zijn alle mensen
door hun afkomst en zonde ‘in Adam’: “Evenals in Adam allen ster-
ven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Kor
15:22). Wie behouden wil worden zal daarom a.h.w. ‘uit Adam’ en
‘in Christus Jezus’ moeten gaan, overgaan naar zijn levenssfeer.
Petrus vergelijkt de doop met de ark: alleen wie daar in geloof in
ging werd behouden toen de zondvloed kwam: “als tegenbeeld
redt u nu de doop” (1 Pet 3:21). Als we ‘dopen in Christus’ net zo
opvatten als geheel het water ingaan, dan is de parallel dat degene
die gedoopt wordt geheel in Christus opgaat, geheel door Hem om-
huld wordt. Zoals Noach met zijn gezin werd opgenomen in de ark,
wordt hij in Christus opgenomen, tot een eenheid met Christus ge-
maakt, en is dan ‘in Christus’. Buiten het gezin van Noach wilde
niemand in de ark gaan, en niemand van hen overleefde de zond-
vloed. Wie zich niet met Christus laat verbinden in de doop, is als
wie niet in de ark wilde gaan, en zal dus ook niet behouden wor-
den. Dat is de onontkoombare conclusie als we alles wat op dit on-
derwerp betrekking heeft bij elkaar brengen, en bevestigd wordt
door Petrus’ woorden: “redt u nu de doop.” En “de doop” is de
voorgeschreven wijze van ondergaan in water, want wie niet in de
ark ging, redde het ook niet op een vlot of in een roeibootje.

De nieuwe mens aandoen
In een aanvullend beeld schrijft Paulus dat wij a.h.w. Christus aan-
doen als een nieuw of gereinigd kledingstuk: “Want u allen die in
Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed” (Gal 3:27);
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“Doe de Here Jezus Christus aan” (Rom 13:14). In Openbaring ziet
Johannes een grote menigte in witte gewaden. Als hij vraagt wie
zij zijn, krijgt hij het antwoord: “zij hebben hun gewaden gewas-
sen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam” (Op 7:13,14).
De strekking hiervan is uiteraard weer dat zij nieuwe mensen zijn
geworden. Het gaat niet om een uitwendig kledingstuk, maar iets
dat zichtbaar maakt wat in de mens is. De schrijver van de brief
aan de Hebreeën houdt de lezers voor: “… hoeveel te meer zal het
bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een
smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen
van dode werken, om de levende God te dienen?” (Heb 9:13,14).
Zo schrijft Paulus ook: “… u hebt Christus leren kennen. U toch
hebt van Hem gehoord en bent in Hem onderwezen, gelijk dit de
waarheid is in Jezus, dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de
oude mens aflegt, die ten verderve gaat [lett. naar vernietiging
gaat], naar zijn misleidende begeerten, dat u verjongd wordt door
de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar
(de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en hei-
ligheid” (Efez 4:20-24); “u de oude mens met zijn praktijken afge-
legd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle
kennis naar het beeld van zijn Schepper …” (Kol 3:9,10). Daarom
wordt van Christus’ bruid gezegd: “haar is gegeven zich met blin-
kend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn
de rechtvaardige daden van de heiligen” (Op 19:8).

Het gaat dus duidelijk niet om een uiterlijke daad aan de uiterlijke
mens, maar een daad vanuit het bewustzijn dat de innerlijke mens
onrein is door de zonde en door Christus’ bloed gereinigd moet
worden. Vooral de laatste passage laat zien dat de doop de weg is
waarlangs de oude mens in Adam sterft, en de nieuwe mens in
Christus opstaat. Die mens zal, net als Christus, naar Gods beeld
en gelijkenis zijn, zodat vervuld wordt wat God voor ogen had toen
Hij Adam schiep, maar geen werkelijkheid kon worden door de
zonde. Christus kon alleen opstaan tot eeuwig leven als Hij zijn
leven in het vlees (de zetel van de kwade begeerten en de zonde
die voortkomt uit het toegeven daaraan) aflegde in de kruisdood.
Zo kan de gelovige straks alleen opstaan tot eeuwig leven als hij of
zij zich met de dood en opstanding van Christus heeft vereenzel-
vigd, door onder water te gaan – als was het een sterven en be-
grafenis met Hem – en weer uit dat water op te staan tot een le-
ven in verbondenheid met Christus tot zijn komst. Dan zal die
nieuwe mens, die nu nog sterfelijk is, veranderd worden tot een
werkelijk nieuw mens: volmaakt en onsterfelijk als Christus.
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Tot zover samengevat
De doop symboliseert dus iets essentieels in Gods heilswerk in Zijn
Zoon. In Romeinen 6 legt Paulus duidelijk uit wat dat is. Wie zich
laat dopen in waarachtig geloof, ondergaat op symbolische wijze
de straf die God over de zonde heeft uitgesproken: de dood. “Of
weet u niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt/gedompeld
(baptizo) zijn, in zijn dood gedoopt/gedompeld (baptizo) zijn? Wij
zijn dan met Hem begraven door de doop (baptisma) in de dood,
opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit
van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wande-
len” (Rom 6:3,4; zie ook Kol 2:12). Dit is wat Jezus tegenover Ni-
codemus, die net als de meeste Joodse leiders had geweigerd zich
door Johannes te laten dopen, de wedergeboorte door water en
Geest noemde (Johannes 3:3). De oude mens in Adam wordt in
water begraven, en de nieuwe mens in Christus staat uit dat water
op, rein en wedergeboren door de Geest.

Als Petrus schrijft: “Redt u nu de doop – die niet is een afleggen
van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten
tot God – door de opstanding van Jezus Christus …” (1 Pet 3:21),
bedoelt hij dat de doop geen ritueel is, zoals de in de wet voorge-
schreven wassingen in verband met onreinheid. De gehoorzaam-
heid aan het bevel zich in geloof te laten dopen, is wel de voor-
waarde voor de vergeving van de zonden (vandaar dat reine gewe-
ten). De symboliek is dan dat de doop het bad van de wederge-
boorte is. Paulus schrijft aan Titus dat God redt “door het bad van
de wedergeboorte en van de vernieuwing door de heilige
Geest” (Titus 3:5). In dat bad worden a.h.w. de zonden afgewas-
sen. Zo kreeg Paulus het bevel: “Sta op, laat u dopen en uw zon-
den afwassen, onder aanroeping van zijn [Jezus’] naam” (Hand
22:16). Zijn tot Titus gerichte woorden laten echter opnieuw zien
dat het waterbad geen ritueel is, maar één geheel vormt met de
vernieuwing door de heilige Geest. Het is de overgang naar een
ander leven: een leven ‘in Christus’, in plaats van ‘in Adam’. Het
eerste brengt ons naar het eeuwige leven, het tweede naar de
eeuwige dood.

De doop en de wijze waarop die plaats vindt zijn dus van wezenlijk
belang. Jezus zei: “Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden
worden (Mar 16:16). Hij en zijn apostelen kenden maar één vorm,
die zij aanduidden met baptizo, waarmee zij in water dompelen
bedoelden. Als Jezus zijn zendingsopdracht geeft aan zijn aposte-
len, zegt Hij letterlijk tegen hen: “Ga dan heen, maak alle volken
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tot mijn discipelen [leerlingen/volgelingen] en dompel hen [in wa-
ter] in de naam van …” (Mat 28:19). Besprenkelen kan – dat zal
een ieder duidelijk zijn – geen symbool voor begraven zijn. Zover
het water ingaan dat het water zich boven je hoofd sluit wel. Dit
sluit aan bij het begrip ‘bad’. Een bad was in die tijd geen badkuip
of douche, maar een bad waar men geheel in ging (een baptisteri-
um, een dompelplaats).

Baptizo is het bewust gekozen woord om de definitieve, volledige
verandering aan te geven die hierdoor tot stand komt. Denk nog
even terug aan het recept waarin het verschil tussen bapto en
baptizo duidelijk werd. De overeenkomst met het onder azijn zet-
ten van de groente, is dat baptizo in het Nieuwe Testament wijst
op het verbonden worden met Christus in vereenzelviging met
Hem. Dompelen in water heeft geen zin als er geen echte verande-
ring van leven is vanuit verbondenheid met Hem.

De doop en kinderen
Soms wordt aangevoerd dat met de vermelding dat ‘een heel huis’
werd gedoopt (Hand 16:15 en 32; 18:8; 1 Kor 1:16) ook kinderen
waren inbegrepen. Maar dat komt niet overeen met de voorwaarde
van geloof. Bovendien hebben zuigelingen niet gezondigd (de leer
van de erfzonde is niet Bijbels; zie Ezechiël 18 over persoonlijke
verantwoordelijkheid), en hebben daarom geen afwassing van hun
zonden nodig. En – stel dat – zij wel hadden gezondigd, zijn zij
zich er niet van bewust en kunnen zij zich niet bekeren. Verder
kunnen zuigelingen de naam van Jezus niet aanroepen. Er is dus
geen kwestie van het ene argument tegenover het andere, maar
dat de zogenaamde ‘kinderdoop’ op geen enkele wijze past bij wat
Jezus en de apostelen leerden en deden.

Overigens wordt in Handelingen 8:12 gesproken over mannen en
vrouwen die zich lieten dopen. Dit is niet een uitzondering op de
regel, maar geeft eenvoudig aan wie er gedoopt werden. Er was in
die tijd geen andere praktijk. Paulus schrijft in de brief aan de Efe-
ziërs dat er van alles maar één ‘versie’ is: “… gelijk u ook geroepen
bent in de ene hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één
doop, één God en Vader van allen …” (Efez 4:4-6). In de andere
gevallen, waar het over het dopen van gelovigen gaat, wordt er
dus vanuit gegaan dat de lezer weet wat die ene doop is en wat
dus de regel is. Denk nog eens aan ‘een leer van dopen’ waar de
schrijver van de brief aan de Hebreeën het over had.
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Wassen en reinigen
Omdat in de doop de zonden worden ‘afgewassen’, kijken we naar
twee Griekse werkwoorden die in het Nieuwe Testament worden
gebruikt, louo en nipto, vertaald met baden en wassen. De schrij-
vers gebruiken beide woorden om verschillende dingen uit te druk-
ken. Ze hebben ook een andere betekenis dan bapto en baptizo.
We zouden het zo kunnen zeggen: met louo en nipto wordt aange-
geven wat je doet, en met bapto en baptizo hoe je dat doet. Bij-
voorbeeld: je wast je door je te dompelen in water. Wassen kun je
doen door je af te spoelen, of door je grondig te reinigen.

nipto
Dit werkwoord wordt 17 maal gebruikt, waarvan vier maal in het-
zelfde vers. In bijna de helft van die gevallen betreft het de voet-
wassing van de discipelen door Jezus in de bovenzaal op de avond
voor zijn kruisdood, in Johannes 13. Hierbij komt nog de herinne-
ring daaraan in de praktijk in de eerste gemeente (1 Timoteüs
5:10). Vermeldenswaard is in dit verband het gebruik van het zelf-
standig naamwoord nipteer. Voordat Jezus de voeten van zijn dis-
cipelen ging wassen vulde hij een (was)bekken (nipteer) met wa-
ter en nam een doek. Hij ging met dat bekken naar een discipel en
waste zijn voeten, waarna hij die afdroogde. Dit geeft mogelijk aan
dat de voeten niet een beetje nat werden gemaakt, maar in het
bekken gingen, afgewreven werden en daarna afgedroogd.

Dat deze kijk hierop niet zo vreemd is, is af te leiden uit wat eer-
der in het evangelie naar Johannes staat. In hoofdstuk 9 vertelt hij
over een blindgeborene. Jezus geneest hem op een merkwaardige
manier: Hij maakt met zijn speeksel en wat zand een beetje mod-
der, en smeert dat op de ogen van de man. Dan zegt Hij tegen
hem: “Ga heen, was (nipto) u in het badwater Siloam … Hij dan
ging heen, waste (nipto) zich en kwam ziende terug” (vs. 7). Later
(vzn 11,12) bevestigt hij tegenover zijn buren dat het zo gegaan
is, en vervolgens nog eens tegenover de Farizeeën (vs. 15). Het
feit dat hij naar een bad werd gestuurd, geeft aan dat hij zich, net
als een huidzieke, moest dompelen in het water. Als het anders
was had Jezus wel gezegd dat hij ergens wat water moest halen,
of dat Petrus wel een kruikje water had, om de modder van zijn
ogen te spoelen. Het ging erom dat hij Jezus geloofde
(vertrouwde), naar dat bad ging, en zich in het water liet glijden,
in de volle verzekerheid dat hij daarna zou zien.

De overige vier passages gaan over het wassen van het gezicht
(Mat 6:17 het zodanig opfrissen van het gezicht dat andere men-
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sen niet zien dat je vast), en de handen voordat je gaat eten, zo-
dat je inwendig niet verontreinigd wordt (Mat 15:2, Mar 7:3).

Uit al deze passages krijgen we niet de indruk dat het om een
grondige wasbeurt gaat om hardnekkig vuil te verwijderen. Ook
geven de schrijvers geen direct verband met de doop aan.

(apo)louo en loutron
Om te begrijpen wat het andere werkwoord, louo, inhoudt, gaan
we eerst naar het zelfstandig naamwoord loutron. Dit wordt in de
NBG’51 vertaling weergegeven met ‘(water)bad’:
“Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft
liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heili-
gen (hagiazo), haar reinigende (katharizo) door het waterbad
(loutron) met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te
plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat
zij heilig (hagios) is en onbesmet.” (Efez 5:25-27)
“Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland
(en) God verscheen, heeft Hij … naar zijn ontferming ons gered
door het bad (loutron) van de wedergeboorte en van de vernieu-
wing door de heilige Geest.” (Tit 4:5)

Dit duidt op een grondig proces. In geestelijke zin om een verloren
mens te redden van zonde en dood, zoals een smerig mens in bad
gaat en zich flink wast om zich geheel te reinigen. Het verband
met de oudtestamentische wassingen is, dat die mens geheel in
water gedompeld wordt om rein te worden.

Het werkwoord louo komt zes maal voor, en moet in bovenge-
noemde betekenis gezien worden.

Het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen nipto en louo is
het duidelijkst bij de voetwassing van de discipelen, waar Jezus
tegen Petrus zegt:
“Wie gebaad (louo) heeft, hoeft zich [alleen de voeten] te laten
wassen (nipto), want hij is geheel rein (katharos).” (Joh 13:10)

Door louo heeft iemand zich geheel gereinigd, door nipto wast hij,
bijvoorbeeld, het stof af dat onderweg aan zijn voeten kwam. De
schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt in een passage die we
al eerder hebben bekeken:
“… laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerd-
heid van het geloof, met een hart, dat door besprenging (rantizo)
gezuiverd (katharos) is van besef van kwaad, en met een lichaam,
dat gewassen (louo) is met zuiver water.” (Heb 10:22)
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In de aanhef van het boek Openbaring, dat kennelijk als een brief
aan de zeven gemeenten in Klein-Azië moet worden gelezen, groet
Johannes de gemeenten in de naam van Jezus: “Hem, die ons
heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen (louo) heeft in
zijn bloed” (Op 1:5 Statenvertaling)

Naast louo is er het verwante woord apolouo, dat afwassen bete-
kent. Het wordt twee maal gebruikt:

Als Saulus in Damascus twijfelt over wat hij moet doen, zegt Ana-
nias tegen hem:
“Sta op, laat u dopen (baptizo) en uw zonden afwassen (apolouo),
onder aanroeping van zijn [Jezus’] naam.” (Hand 22:16)

Paulus wijst de leden van de gemeente in Korinte op de grote
geestelijke verandering die zij hebben ondergaan:
“Maar u hebt u laten afwassen (apolouo), maar u bent geheiligd
(hagiazo), maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Here
Jezus Christus en door de Geest van onze God.” (1 Kor 6:11)

In al deze passages is er een direct of indirect verband met Jezus’
offerdood en de vereenzelviging van de gelovige met Hem in de
doop. Let vooral ook op de passage in 1 Korintiërs 6:11, waarin
onmiskenbare verwijzingen staan naar het dopen op, of in, de
naam van Jezus en het ontvangen van de heilige Geest.

In de andere drie gevallen gaat het om een flinke reiniging, maar
is er geen verband met de doop:

In Handelingen 9:37 wordt een overleden vrouw afgelegd. Daarbij
wordt haar lichaam gewassen (louo), want zij is door de dood on-
rein.

Als Paulus en Silas in Filippi zijn gegeseld, wast de gevangenbe-
waarder de striemen op hun ruggen af (louo), waarna hij zichzelf
laat dopen (baptizo) (Hand 16:33).

Petrus schrijft over een gewassen (louo) zeug – een onrein dier –
die terugkeert naar de modderpoel (2 Pet 2:22).

Heiligen, heiliging, heilig
In de hiervoor genoemde passages zijn een aantal Griekse woor-
den – katharizo en katharos, en hagiazo – vermeld, die aangeven
wat er wordt bedoeld met (af)wassen en wat het doel daarvan is:
reinigen en reiniging, en heiligen. Als we er een concordantie op de
Griekse woorden op naslaan, zien we dat er pagina’s vol zijn met
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deze woorden en hun afgeleiden. Het is daarom belangrijk ze na-
der te bekijken. Hierbij kunnen uiteraard niet alle passages aan de
orde komen, maar alleen die, die nog duidelijker maken wat ‘in
Christus gedoopt zijn/worden’ nu eigenlijk bewerkt.

hagiazo en hagiasmos
We beginnen met het begrip hagiasmos en het bijbehorende werk-
woord hagiazo, dat ons zal brengen tot een dieper inzicht in het
doel van de doop.

Hagiazo betekent heiligen. Maar wat is dat eigenlijk? In Bijbels
verband wordt daarmee apart houden of zetten mee bedoeld. Ha-
giasmos is heiliging, en betekent dus apart gezet of gehouden. Dit
is te verduidelijken aan de hand van een heiligdom (hagion). Dit is
een bouwwerk dat bestemd is voor het vereren van een godheid.
Het is speciaal daarvoor gebouwd en wordt alleen daarvoor ge-
bruikt. Als Jezus zijn discipelen leert bidden “Onze Vader die in de
hemel bent, uw naam worde geheiligd (hagiazo)” (Mat 6:9), be-
doelde Hij dat God niet verward mag worden met het menselijke.
Door de profeet Hosea zei God: “Ik ben God en geen mens, heilig
(hagios Septuaginta) in uw midden” (Hos 11:9). Wat het verschil is
geeft Paulus – met een echo van de woorden in Hosea – aan met
de woorden: “God waarachtig en ieder mens leugenachtig” (Rom
3:4; vgl Op 6:10). God is betrouwbaar: Hij is wat Hij zegt te zijn,
omdat Hij doet wat Hij zegt. Wie niet gelooft – en dus niet doet
wat Hij vraagt – zegt eigenlijk dat God een leugenaar is, en dus als
een mens. Dan is Hij niet heilig, staat Hij niet apart van ons.

Deze heilige God heeft op Zijn beurt Jezus geheiligd (hagiazo),
apart gezet, bestemd om Zijn goede boodschap (het evangelie)
aan de mensheid te verkondigen (zie Joh 10:36); en Hij maakte
dat bekend met de woorden: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in
wie Ik mijn welbehagen heb; hoor naar Hem!” (Mat 17:5).

Dit horen gaat veel verder dan het opvangen van zijn woorden.
Het gaat erom te leren van/uit zijn woorden – daarom zijn zij im-
mers discipelen, leerlingen. Jezus bad zijn Vader in de hemel of Hij
zijn discipelen tot het inzicht wilde brengen wat zijn missie ten
diepste inhield. Welke weg Hij moest gaan om hen toegang te kun-
nen geven tot het eeuwige leven, en door hun prediking nog veel
mensen. Het koninkrijk van Israël herstellen, met de macht die
God Hem gegeven had, zou slechts van korte duur zijn, omdat Hij
en alle mensen sterfelijk zouden blijven. Hij bad dan tot zijn Vader
in de hemel:
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“Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig
(hagiazo) hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk U
Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de
wereld; en Ik heilig (hagiazo) Mijzelf voor hen, opdat ook zij gehei-
ligd (hagiazo) mogen zijn in waarheid.” (Joh 17:16-19)

Dus door zich apart te houden van de wereld, van wat de mensen
doen of wilden dat Hij deed, zou het mogelijk worden dat Jezus
andere mensen – zoals zijn trouwe volgelingen van dat moment –
apart kon zetten en houden voor Gods Koninkrijk. Zijn motto “Hier
ben Ik om Uw wil te doen, o God” was geen ideaal, maar iets dat
Hij met alles wat in Hem was nastreefde, in de verzekerdheid dat
het met Gods hulp kon. Hij wist dat zijn offerdood alleen zin zou
hebben voor zijn volgelingen als Hij zonder zonde bleef, en zo het
volmaakte Lam zou kunnen zijn. Alleen dan kon Hij niet door de
dood vastgehouden worden (Hand 2:24), omdat Hij alleen dan niet
onder het over Adam uitgesproken doodvonnis zou vallen. En al-
leen dan zouden anderen met Hem geheiligd kunnen worden. En
alleen dan zou Gods plan ten uitvoer gebracht kunnen worden om
vele mensen te vormen tot Zijn beeld en gelijkenis. In Jesaja
wordt dit als volgt gezegd over de Knecht (de lijdende Messias):
“Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij
nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen
van de HERE zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeite-
vol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal
mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun
ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal Ik hem velen tot erf-
deel schenken. Zal hij talrijke scharen ontvangen als deel van zijn
buit …” (Jes 53:10-12; vers 12 uit Petrus Canisius vertaling).

In zijn gebed voor zijn volgelingen op de avond vóór zijn kruisdood
had Jezus dit kennelijk in gedachten, toen Hij zei:
“Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de
wereld gegeven hebt [wat overeenkomt met geheiligd hebt]. Zij
behoorden U toe en U hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw
woord bewaard.” (Joh 17:6)

In de brieven vinden wij regelmatig toespelingen hierop:
“Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd (hagiazo) door
het offer van het lichaam van Jezus Christus.”; “Want door één
offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd wor-
den.” (Heb 10:10,14)

“Want Hij [Christus], die heiligt (hagiazo), en zij, die geheiligd
(hagiazo) worden, zijn allen uit één [God].” (Heb 2:11)
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“Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft
liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heili-
gen (hagiazo), haar reinigende (katharizo) door het waterbad met
het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend,
zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks, zó dat zij heilig (hagios) is
en onbesmet (amomos).” (Efez 5:25-27)

amomos
Het woord amomos komt een aantal malen voor in het Nieuwe
Testament, en vrij vaak in de Septuaginta. Daar gaat het om iets
waaraan niets mankeert. Bijvoorbeeld een offerdier. De schrijver
van de brief aan de Hebreeën refereert daaraan, als hij zegt dat
Christus zichzelf “als een smetteloos (amomos) offer aan God ge-
bracht heeft” (9:14). Petrus doet hetzelfde, als hij schrijft dat de-
genen die gedoopt zijn in Christus zijn vrijgekocht “met het kost-
bare bloed van Christus, als van een onberispelijk (amomos) en
vlekkeloos (aspilos) lam” (1 Pet 1:19).

Wie zich in de doop met Christus vereenzelvigd heeft, zal ook
smetteloos worden, maar zal zich voortaan ook smetteloos moeten
houden. In de brief aan de Efeziërs 1:4 schrijft Paulus dat God de
gelovigen in Hem [Christus] heeft uitverkoren … om heilig (hagios)
en onberispelijk (amomos) te zijn voor zijn aangezicht; en gelijk-
luidend in Kolossenzen 1:22 “Om u heilig (hagios) en onbesmet
(amomos) en onberispelijk (anenkleetos) vóór Zich te stellen.” Ju-
das zegt dat God de gelovige daarbij helpt: “Hem nu, die u voor
struikelen kan behoeden en onberispelijk (amomos) doen staan
voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland
…” (Judas 24). Johannes ziet een grote menigte van zulke gelovi-
gen, bij wie inderdaad “geen leugen is gevonden, zij zijn onberis-
pelijk (amomos)” (Op 14:5), en die daarom de vreugde mogen
kennen voor eeuwig met Christus te zullen zijn.

anenkleetos
Anenkleetos houdt in dat er niets is waarvoor een aanklacht tegen
iemand ingediend kan worden. Dit versterkt wat Paulus wil zeg-
gen: Het offer van Christus reinigt van alle zonde, zodat er geen
enkele aanklacht meer is tegen die mens. Jezus heeft de straf die
deze mens verdiend had vanwege gedane zonden (en niemand is
zonder zonde) weggedragen en aan het kruis laten nagelen. De
mens die op symbolische wijze met Hem is gekruisigd, is geheel
rein en heilig voor God.
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Opzettelijke zonde na de doop
Wat heilig is, apart gezet voor God, moet heilig blijven; want als
het verontreinigd/besmet wordt kan het niet meer worden gebruikt
in de dienst voor God. Zo mag ook de mens die geheiligd is in
Christus, voor Hem apart gezet, zich niet ontheiligen door de zon-
de. De schrijver van de brief aan de Hebreeën waarschuwt dat op-
zettelijke zonde, nadat iemand de waarheid heeft leren kennen en
zich daaraan onderworpen heeft (door de vereenzelviging met
Christus), niet vergeven kan worden. Want dan is daar geen offer
meer voor:
“Hoeveel zwaarder straf, meent u, zal hij verdienen, die de Zoon
van God met voeten heeft getreden, het bloed van het verbond,
waardoor hij geheiligd (hagiazo) was, onrein geacht en de Geest
van de genade gesmaad heeft?” (Heb 10:29

Eerder had hij al, met een herinnering aan de doop, gezegd:
“Het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de
hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de
heilige Geest, en het goede woord van God en de krachten van de
toekomstige eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn,
weer opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de
Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting ma-
ken.” (Heb 6:4-6)

Daarom zegt Paulus, in verband met de geschiktheid een dienaar
van Christus te zijn:
“Een ieder, die de naam van de Here noemt [wat dus ook geldt
voor wie zich met de naam van de Here christen noemt], breke
met de ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen
voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk,
en wel voor een deel met eervolle en voor een deel met minder
eervolle bestemming; indien iemand zich nu hiervan gereinigd
(ekkathairo dat wegdoen, eruit doen betekent) heeft, zal hij een
voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd (hagiazo),
bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed.” (2
Tim 2:19b-21)

Wie terugkeert naar het zondige leven van voor zijn of haar doop,
wordt weer onrein, onheilig, en is daarom niet geschikt voor de
dienst van God. Die mens verwerpt Hij. Paulus’ raad is daarom:
“Onthoud u van alle soort van kwaad. En Hij, de God van de vrede,
heilige (hagiazo) u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en li-
chaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in
allen dele onberispelijk bewaard te zijn.” (1 Tes 5:22,23)
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Het verdere verband met de doop
We vinden hagiasmos, hagiazo en verwante woorden in de brieven
nog een aantal malen in direct en indirect verband met de doop.

In de brief aan de Romeinen vergelijkt Paulus de verlossing van
zonde en dood door Christus als de bevrijding van een slaaf:
“God zij dank, u was slaven van de zonde, maar u bent van harte
gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overge-
leverd is; en vrijgemaakt van de zonde, bent u in dienst gekomen
van de gerechtigheid … tot heiliging (hagiasmos). Want toen u sla-
ven was van de zonde, was u vrij van de gerechtigheid. Wat voor
vrucht had u toen? Dingen, waarover u zich nu schaamt; immers,
het einde daarvan is de dood. Maar nu, vrijgemaakt van de zonde
en in de dienst van God gekomen, hebt u tot vrucht uw heiliging
(hagiasmos) en als einde het eeuwige leven.” (Rom 6:17-22)

De vrijmaking vond in algemeenheid plaats door het offer van
Christus, die zijn leven gaf als losprijs voor velen/allen (Mat 20:28;
Mar 10:45; 1 Tim 2:6). Alle mensen kunnen gelost worden, maar
alleen wie zich willen laten lossen worden werkelijk bevrijd van
zonde en dood. De wens zich te willen laten lossen, uit de gelovige
door zich in de doop te verbinden aan de Losser, Jezus; zoals Ruth
zich verbond aan Boaz om gelost te worden (Boaz nam dan alle
schulden over, en zo heeft Christus onze zonden op zich genomen;
zie Heb 9:28). In Openbaring 14:1-5 ziet Johannes het volle getal
(144.000 is symbolisch: 12 x 12 x 1000) van hen die met Christus
in zijn koninkrijk zullen zijn als “de losgekochten van de aarde …
gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in
hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.” Zij zijn
dus de nieuwe mensen naar Gods beeld en gelijkenis, door hun
verbondenheid in vereenzelviging met Christus.

In verband met de verkiezing van voor God bruikbare mensen uit
alle andere mensen in de wereld, zegt Paulus:
“… uit Hem [God] is het, dat u in Christus Jezus bent, die ons van
God is geworden: wijsheid, rechtvaardiging, heiliging (hagiasmos)
en verlossing …” (1 Kor 1:30)

“Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here
geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft
tot behoudenis, in heiliging (hagiasmos) door de Geest en geloof in
de waarheid.” (2 Tes 2:13)

De schrijver van de brief aan de Hebreeën wijst erop dat zoals
mensen hun kinderen door tucht gehoorzaamheid leren, God zijn
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kinderen tuchtigt “tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn
heiligheid (hagiotees)” (Heb 12:10).

Petrus vergelijkt de gelovigen met wat het volk Israël voor de om-
ringende volken had moeten zijn:
“U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester-
schap, een heilige (hagios) natie, een volk (God) tot eigendom, om
de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht … in zijn ontferming aan-
genomen.” (1 Pet 2:9,10)

Uit deze passages valt af te leiden dat God degenen die zich met
Christus verbinden in de doop, heiligt, apart zet. Apart van de
‘Adam wereld’ omdat zij zijn opgenomen in de ‘Christus wereld’;
bestemd om Zijn Zoon te dienen. Ze zijn Gods eigendom geworden
door de losprijs die voor hen is betaald. Immers Christus heeft zijn
leven voor hen gegeven.

Paulus noemt hen burgers van een rijk in de hemel (Flp 3:20). Om
Christus te kunnen dienen moeten zij door de Geest veranderd
worden tot nieuwe mensen, die een afspiegeling zijn van Christus.
Dat wil zeggen zijn karaktereigenschappen tonen in hun leven. Dat
gebeurt echter niet als bij toverslag. Het is een proces dat een le-
venlang voortduurt en waarbij de medewerking van de geheiligde,
apart gezette, noodzakelijk is. Dat is de heiliging van de kant van
ons mensen: ons apart houden van de ‘Adam wereld’ – wat in-
houdt dat we geen deel uitmaken van de wereld, want die heeft
zich van de Schepper afgekeerd en zichzelf tot god gemaakt.

In de eerste brief aan de Tessalonicenzen roept Paulus de leden
van de gemeente op te leven naar Gods wil:
“Want dit wil God: uw heiliging … Want God heeft ons niet geroe-
pen tot onreinheid, maar in heiliging (hagiasmos). Daarom, wie dit
verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook
zijn heilige Geest geeft” (1 Tes 4; zie hele perikoop verzen 1-8)

Zijn begroeting van de gemeente in Korinte, in zijn eerste brief
aan hen, luidt:
“Paulus … aan de gemeente van God in Korinte, aan de geheiligden
(hagiazo) in Christus Jezus, de geroepen heiligen (hagios) met al-
len, die overal de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen.”
(1 Kor 1:2)

We horen hier een echo van de doop, die des te duidelijker wordt
als hij later in deze brief schrijft:
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“Maar u hebt u laten afwassen, maar u bent geheiligd (hagiazo),
maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus
Christus en door de Geest van onze God.” (1 Kor 6:11)

In zijn eerste brief doet Petrus – met een echo van het gebed dat
Jezus zijn discipelen leerde, en de eerder vermelde woorden in Ho-
sea – een beroep op de lezers dat zij zich bewust zijn door Wie zij
zijn vrijgekocht uit de wereld:
“Voeg u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de
tijd van uw onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft,
heilig (hagios) is, word (zo) ook u heilig (hagios) in al uw wandel;
er staat immers geschreven: Wees heilig (hagios), want Ik ben
heilig (hagios). En indien u Hem als Vader aanroept, die zonder
aanzien van de persoon oordeelt, wandel dan in vreze de tijd van
uw vreemdelingschap, wetende, dat u niet met vergankelijke din-
gen, zilver of goud, bent vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u)
van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van
Christus, als van een vlekkeloos lam.” (1 Pet 1:14-19)

Het bloed van Christus herinnert ons weer aan wat Petrus eerder
in deze brief schreef, en aan de passages in de Hebreeënbrief:
“… de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in hei-
liging (hagiasmos) door de Geest, tot gehoorzaamheid en bespren-
ging (rantismos) met het bloed van Jezus Christus …” (1 Pet 1:2)

“Want als (al) het bloed van bokken en stieren en de besprenging
(rantizo) met de as van de vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt
(hagiazo), zodat zij naar het vlees gereinigd worden [lett. tot licha-
melijke reinheid = katharotees], hoeveel te meer zal het bloed van
Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos
offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen (katharizo)
van dode werken, om de levende God te dienen?” (Heb 9:13,14)

Reinigen, rein maken
In de bovengenoemde passages zijn we in direct verband met hei-
lig(en) al enkele keren ‘reinigen’ tegengekomen. Het verband met
heilig worden, is dat iets of iemand dan eerst gereinigd moet wor-
den, zodat het of die persoon ontdaan is van onreinheden die niet
passen bij de dienst voor God. Iets wat onrein is, is daarmee on-
heilig; is niet apart gehouden voor God, maar voor andere dingen
gebruikt of in gebruik.

Onrein is in het Grieks het tegenovergestelde (a-) van rein. Het
onreine, wat onrein is, is akathartos. Onreinheid is akatharsia.
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Als Paulus in de brief aan de Romeinen schrijft over de zonde,
maakt hij duidelijk dat wie gedoopt is – dus zich verbonden heeft
aan Christus – niet meer opzettelijk mag zondigen:
“Want gelijk u uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid
(akatharsia) en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stel nu
uw leden ten dienst van de gerechtigheid tot heiliging
(hagiasmos)” (Rom 6:19; zie ook vzn 11-14 en in verband daar-
mee Kol 3:5).

“Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid (akatharsia),
maar in heiliging (hagiasmos)” (1 Tes 4:7).

In zijn tweede brief aan de Korintiërs benadrukt hij krachtig het
verband tussen apart staan en reinheid:
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft ge-
rechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap
heeft het licht met de duisternis? … welk deel heeft een gelovige
samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag
heeft de tempel van God met afgoden? Wij toch zijn de tempel van
de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wo-
nen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk
zijn. Daarom ga weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de
Here, en houdt niet vast aan het onreine (athakartos). En Ik zal u
aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en u zult Mij tot zonen en
dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige.” (2 Kor 6:14-18)

Er is dus een duidelijk verband tussen het zondige en zonde en
onreinheid. Dat is waarom zo benadrukt wordt dat wie geheiligd
wil worden door Christus (apart gezet voor zijn dienst), dat ook
zelf moet doen door zich niet te vereenzelvigen met de wereld,
daar niet in te leven alsof hij of zij daartoe behoort. Maar ook dat
wij, voordat Christus ons kan heiligen, een grondige schoonmaak-
beurt nodig hebben, waarin gedane zonden voor altijd worden
weggewassen.

De schrijvers van het Nieuwe Testament gebruiken katharizo uit-
sluitend voor geestelijke reiniging. In de evangeliën wordt het
woord weliswaar vaak gebruikt voor de reiniging van huidzieken
(melaatsen, leprozen), maar zij zijn een beeld voor mensen die
onrein zijn door de zonde. Als bijvoorbeeld een melaatse naar Hem
toe komt, en tot Hem zegt: “Here, indien U wilt, kunt U mij reini-
gen”, zegt Jezus: “Ik wil het, wordt rein.” Hij is gekomen om men-
sen te reinigen van hun zonden. Het bewijs dat Hij die macht heeft
gekregen, is dat Hij deze melaatse kan genezen van zijn ziekte en
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daarmee van zijn onreinheid (melaatsen waren voor de wet on-
rein). Daarom lezen we regelmatig dat Jezus tegen mensen die Hij
geneest zegt dat hun zonden zijn vergeven en dat zij vanaf dat
moment niet meer moeten zondigen.

Al eerder hebben we gezien dat de schrijver van de brief aan de
Hebreeën een verband legt tussen de reiniging met bloed van of-
ferdieren van alles wat en iedereen die apart werd gezet voor de
dienst van God, en het offer van Christus dat de zondaar reinigt en
daardoor heiligt:
“Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk
was meegedeeld, nam hij het bloed van de kalveren en van de
bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde
(rantizo) het boek zelf en al het volk, zeggende: Dit is het bloed
van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. En ook de ta-
bernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde
(rantizo) hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens
de wet met bloed gereinigd (katharizo), en zonder bloedstorting
geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermee
de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd (katharizo) wor-
den, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan de-
ze.” (Heb 9:19-23)

Maar om niet in de verleiding te komen ‘terug te keren tot de mod-
derpoel’, moet de gelovige zelf ook een flinke schoonmaak in zijn
of haar leven houden. Alles wat niet past bij de dienst voor God
moet worden weggedaan. Daarom schrijft Paulus:
“… laten wij ons reinigen (katharizo) van alle bezoedeling van het
vlees en van de geest, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze
van God.” (2 Kor 7: 1)

God heeft wie in oprecht geloof gedoopt is apart gezet, geheiligd.
Daarop moet het antwoord van de gedoopte komen in de vorm
van volledig maken van zijn of haar geheiligd zijn, door ook de
laatste resten van het oude leven, zowel in het denken als in het
doen, weg te doen. Hij schrijft aan Titus dat dit urgent is, omdat
voor deze genade van God de hoge prijs is betaald van het leven
van Zijn Zoon:
“Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle
mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en we-
reldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruch-
tig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de ver-
schijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland:
Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te ma-
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ken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen (katharizo)
een eigen volk, volijverig in goede werken.” (Titus 2:11-14)

Wij mogen de zekerheid hebben dat God in Christus al onze zon-
den wil vergeven, hoeveel en hoe groot ook. Het enige dat wij
moeten doen is ze voor God belijden en Hem bidden of Hij ze ons
wil vergeven. Dat geldt niet alleen voor wie het evangelie hoort en
tot geloof komt, maar ook voor wie door de doop al met Christus is
verbonden en zich bewust wordt van iets dat niet goed is in de
ogen van God:
“Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in
de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet;
maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, heb-
ben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van Jezus, Zijn
Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen
zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig,
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen (katharizo) van
alle ongerechtigheid.” (1 Joh 1:6-9)

Het beeld van huwelijksgemeenschap
Het woord ‘gemeenschap’ brengt ons bij het beeld van een huwe-
lijk. Paulus schrijft in dat beeld:
“… ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd
voor Christus te stellen.” (2 Kor 11:2)

Die verbinding komt tot stand door de doop, waardoor de zondaar
‘als een reine maagd’ wordt. Alles wat tussen hem of haar en
Christus komt, is vergelijkbaar met ontrouw in het huwelijk, of af-
goderij. (In het Oude Testament is ontrouw gelijk aan afgoderij; er
wordt in beide gevallen iets geplaatst boven of naast God of part-
ner.) Man en vrouw horen een eenheid te zijn, en niets tussen hun
liefde voor elkaar te laten komen. Zo is het ook met wie met Chris-
tus verbonden is: hij of zij leeft in ‘gemeenschap’ met Christus:
“God is getrouw, door wie u bent geroepen tot gemeenschap met
zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.” (1 Kor 1:9).

Maar wie iets of iemand anders hoger plaatst in zijn of haar leven
is ontrouw aan Christus, en pleegt geestelijk overspel met de we-
reld die gemeenschap heeft met Adam. Een wereld die in de duis-
ternis leeft waar Christus door zijn offer de mens juist uit wilde be-
vrijden om in zijn licht te leven. Nogmaals: Johannes schrijft:
“Indien wij gemeenschap met Hem [God] hebben en in de duister-
nis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet … (1 Joh
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1:6); want, zegt Paulus, “welke gemeenschap heeft het licht met
de duisternis?” (2 Kor 6:14).

Een bedrogen echtgeno(o)t(e) wordt jaloers, en daarom vraagt
Paulus aan wie de eenheid tussen God/Christus en hem- of haar-
zelf verbreekt: “willen wij de Here tot naijver wekken? Zijn wij
soms sterker dan Hij?” (1 Kor 10:22).

Gereinigd, en dan?
Petrus schrijft dat wie in Gods genade wordt geroepen, daaraan
gehoor geeft door zich in geloof en gehoorzaamheid te laten reini-
gen van zonden, maar niet zelf ernstig bezig is deel te krijgen aan
de goddelijke natuur, zich deerlijk vergist:
“… door deze [zijn heerlijkheid en macht uit vers 1] zijn wij met
kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat u daardoor deel
zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf,
dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraag om deze
reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de
deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbe-
heersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de
godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde
(jegens allen). Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en over-
vloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de ken-
nis van onze Here Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is
verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere
zonden heeft vergeten. Beijver u daarom des te meer, broeders,
om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als u dit doet,
zult u nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend
de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland,
Jezus Christus.” (2 Pet 1:4-11)

Met andere woorden: als ‘deze dingen’, de opsomming in de ver-
zen 5-7 die het geestelijk groeiproces aangeeft, en dus ook het
werk en de vrucht in vers 8, niet aanwezig zijn, die bevestigt zijn
of haar roeping en verkiezing niet, en zal daarom ook het eeuwige
leven in Gods Koninkrijk niet binnengaan.

Paulus spreekt in de brief aan de Galaten ook over deze vrucht, die
hij – herinnerend aan de vereenzelviging met Christus in de doop –
de vrucht van de Geest noemt:
“de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig-
heid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbe-
heersing … Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees
met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Gal 5:22,24)
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Het is aan u wat uw deel zal zijn
God biedt u het oneindig grote en heerlijke van eeuwig leven met
Zijn Zoon Christus Jezus aan. Daarvoor hoeft en kunt u niets beta-
len. Het is al betaald met het leven van Zijn Zoon. Wat God van u
vraagt, is dat u zich verenigt met Christus’ offerdood en opstan-
ding, door af te dalen in het watergraf, daar het oude leven – hoe
goed of slecht het ook is – achter te laten, en weer op te staan om
een nieuw leven te leven in gemeenschap met Christus en allen die
God Hem gegeven heeft. Alleen zo krijgt u deel aan de goddelijke
natuur, en alleen dan zal Christus Jezus u uitnodigen om het eeu-
wige leven in zijn Koninkrijk binnen te gaan. Want Hij heeft ge-
zegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt
uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnen-
gaan” (Joh 3:5). Het woordje ‘tenzij’ is van groot belang bij uw
keuze: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie aan
de Zoon ongehoorzaam is [door zich niet door water en Geest we-
derom geboren te laten worden], zal het leven niet zien, maar de
toorn van God blijft op hem.” (vs. 36)

Nadat Mozes de diepe geestelijke betekenis van de Wet had uitge-
legd, sprak hij tot het volk Israël woorden die Paulus later toepaste
op de prediking van het evangelie van Christus: “Nabij u is het
woord, in uw mond en in uw hart” (Rom 10:8; Deut 30:14). In
beide gevallen was de belofte van het gehoorzamen aan dat
woord, het woord van God, leven, een lang leven, eeuwig leven.
Jezus Christus is het bewijs dat God Zich aan die belofte houdt:
zijn gehoorzaamheid heeft voor het eerst eeuwig leven voor een
mens, de Mens, aan het licht gebracht. Zowel van de kant van Mo-
zes als van Paulus volgt er echter een waarschuwing voor de dood,
de eeuwige dood, bij ongehoorzaamheid. Het bewijs is wat het
volk Israël overkwam. Paulus wees op wat de profeet Jesaja zich
afvroeg: “Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde”; en God
beaamde dat dit de treurige waarheid was: “De ganse dag heb Ik
mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegenspre-
kend volk” (Jes 10:16,21). Wat Israël heeft gedaan, en wat hen
overkomen is, is een waarschuwing voor dat volk dat God vormt
door Zijn Zoon Christus Jezus. Daarom is de oproep van Mozes ook
nu van toepassing: “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u
tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de
vloek; kies dan het leven, opdat u leeft … door de HERE, uw God,
lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen,
want dat is uw leven ...” (Deut 30:19,20)
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Acht samenvattende antwoorden op de vraag waar-
om de doop op grond van persoonlijk geloof nood-
zakelijk is om behouden te kunnen worden:

1. Omdat de Here Jezus in zijn laatste opdracht aan zijn aposte-
len de doop heeft bevolen:

“Maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam
van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.” (Mat
28:19)

2. Omdat de apostelen, in overeenstemming met deze op-
dracht, de noodzakelijkheid van de doop wijd en zijd hebben
verkondigd:

"Bekeer u en een ieder van u late zich dopen.” (Hand 2:38)

“Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren,
om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben
ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus
Christus.” (Hand 10:47,48) (Deze mensen, in dit bijzondere
geval, hadden de heilige Geest al ontvangen.)

3. Omdat in de tijd van de apostelen alle gelovigen gedoopt wer-
den:

“Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen.” (Hand
2:41)

“Toen zij echter geloof schonken aan Filippus ... lieten zij zich do-
pen, zowel mannen als vrouwen.” (Hand 8:12)

“Hij [Paulus] stond op en werd gedoopt.” (Hand 9:18)
“En toen zij [Lydia] gedoopt was en haar huis ...” (Hand 16:15)

“En vele van de Korintiërs, die hem hoorden, geloofden en lie-
ten zich dopen.” (Hand 18:8)

4. Omdat de doop de enige weg is tot behoudenis:

“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.” (Mar
16:16)

“Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een
afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een
goed geweten tot God.” (1 Pet 3:21)
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5 Omdat de doop de door God ingestelde wijze is om vergiffenis
van onze zonden te ontvangen:

“Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam van
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden.” (Hand 2:38)

“En nu, wat aarzelt u nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden
afwassen, onder aanroeping van zijn naam.” (Hand 22:16)

“Evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad ... haar reini-
gende door het waterbad met het woord.” (Efez 5:25,26)

6. Omdat de doop de door God ingestelde wijze is waardoor
men wederom geboren kan worden:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren
wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien ... tenzij iemand
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van
God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en
wat uit de Geest geboren is, is geest." (Joh 3:3,5,6)

“... heeft Hij, niet om werken van de gerechtigheid, die wij zou-
den gedaan hebben, maar naar zijn ontferming ons gered door
het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de
heilige Geest.” (Tit 3:5)

7. Omdat de doop de voorgeschreven wijze is om met Christus
verenigd te worden in zijn sterven en opstanding:

“Of weet u niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn,
in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met Hem begraven door
de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opge-
wekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid
van leven zouden wandelen.” (Rom 6:4)

“... daar u met Hem begraven bent in de doop. In Hem bent u
ook mede opgewekt door het geloof aan de werking van God,
die Hem uit de doden heeft opgewekt.” (Kol 2:12)

8. Omdat door deze vereniging met Christus in de doop een ge-
lovige een zoon/dochter van God wordt, en als zodanig een erf-
genaam naar de heilsbeloften van God:

“Want u bent allen zonen van God, door het geloof, in Christus
Jezus. Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt u met
Christus bekleed ... u allen bent immers één in Christus Jezus. In-
dien u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en
naar de belofte erfgenamen.” (Gal 3:26-29)
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Deze geestelijke begrafenis en opstanding, die de doop uitbeeldt,
komt tot uitdrukking door geheel onder water te gaan. Daarom is
het belangrijk zich te houden aan de oorspronkelijke bedoeling en
vorm van de doop uit de tijd van Jezus en de apostelen.

De hiervoor aangehaalde passages laten zien dat de doop een per-
soonlijke daad van gehoorzaamheid is, en drukt de bereidwilligheid
uit een volgeling van Christus te zijn. Door deze belijdenis van geloof
verenigt de gelovige zich met de gekruisigde en opgestane Heer. Hij
of zij legt zijn of haar oude bestaanswijze af, om voortaan verbonden
te zijn met Christus, in een nieuw leven dat uitziet naar de vereniging
met Hem bij zijn wederkomst naar de aarde.

Wilt u meer weten over het navolgen van Christus? Vraag dan
het boek Discipel van Christus aan.
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