
 

 

Waarom moest Jezus volgens eigen zeggen gedoopt worden? 

 

In Mat. 3:15 staat dat Jezus zegt dat het hem betaamde (dat het nodig was) 

“alle gerechtigheid” te vervullen. Wat is die gerechtigheid? Het woordje 

‘dikaiosune’ (Strong nr. 1343) heeft als betekenis: 

 

1). in brede zin: toestand van iemand zoals hij behoort te zijn, rechtvaardigheid, 

de toestand die voor God aanvaardbaar is; 1a). de leer betreffende de wijze 

waarop iemand een toestand kan bereiken die door God goedgekeurd wordt; 

1b). rechtschapenheid, deugd, reinheid van leven, juistheid van denken, 

gevoelens en doen (Grieks-Nederlands Lexicon van Importantia Studiebijbel op 

basis van Strong-codering). 

 

Lukas vertelt over Jezus na zijn besnijdenis maar vóór zijn doop: “Het kind 

groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade 

Gods was op hem”; “En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God 

en mensen”(Lukas 2: 40 en 52). 

 

Er ontbrak kennelijk nog iets bij Jezus wat door de doop door de “voorloper” en 

“wegbereider”van Jezus (Johannes de Doper, Mal. 3:1; Mat. 3:1-12) zou moeten 

worden verkregen. 

 

Wat gebeurde dan bij de doop van Jezus? De hemel werd geopend toen hij 

opkwam uit het water terwijl hij bad, en de heilige geest daalde in lichamelijke 

gedaante gelijk een duif op hem neer, en er kwam een stem uit de hemel die zei: 

“Jij bent de Zoon van mij, de geliefde, met jou ben ik ingenomen” (Lukas 3:21-

22) ; andere oude geschriften zeggen: “Jij bent mijn Zoon, vandaag heb ik jou 

verwekt” Codex Bezae Cantabrigiensis, 5e eeuw). 

 

In de voorzegging van het ontvangen van heilige geest wordt duidelijk waaruit 

o.a. deze gave voor Jezus bestond. Dat is o.a. te lezen in Jes. 11:1-5 waar staat: 

 

“1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn 

wortelen zal vrucht dragen. 2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de 

Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van 

kennis en vreze des HEREN; 3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal 

niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn 

oren horen; 4 want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de 

ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan 

met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5 

Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner 

heupen”. 

 

In elk geval is het zo dat Jezus door middel van zijn onderwerping aan de doop 

van Johannes en door de gave van de heilige geest en door de stem van God uit 

de hemel tot een geestelijke zoon van God werd gemaakt. Jezus werd “van 

boven” geboren. 



 

 

Hij werd in de 1e plaats door conceptie in de baarmoeder van Maria, door 

geesteskracht van de Almachtige God veroorzaakt, een zoon van God naar het 

vlees zoals alle Joden. 

 

In de 2e plaats werd hij bij zijn doop verwekt tot een geestelijke Zoon, bevestigd 

door de stem van God. 

 

Kennelijk moest Jezus dus net als elke andere gelovige een wedergeboorte 

ondergaan en de geest van God ontvangen door uit water en geest geboren te 

worden. 

 

Dat is iets waarover Jezus zelf ook spreekt in Joh. 3:3. Daar zegt Jezus: “Tenzij 

iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk niet zien”. In vers vijf 

wordt deze wedergeboorte, beter gezegd “het van boven geboren worden” zoals 

in de grondtekst staat, vereenzelvigd met “geboren worden uit water en geest”. 

Zonder deze geestelijke geboorte van boven af kan men zelfs het koninkrijk niet 

binnengaan. 

 

Men wordt allemaal “van beneden geboren” als mens uit bloed, uit de wil van het 

vlees, uit de wil van een man geboren” zegt Joh. 1:13. 

Men kan slechts door het aannemen, anders gezegd door geloof en vertrouwen 

te stellen in Jezus, kinderen van God worden, anders gezegd “uit God geboren 

worden” (Joh. 1:11-13), anders gezegd “van boven geboren worden”, anders 

gezegd “uit water en geest geboren worden”. 

 

De doop in water en de doop met geest zorgt er voor dat men i.p.v. “van 

beneden geboren” tot iemand wordt die “van boven” of “uit God geboren” wordt. 

 

Omdat Jezus deze geboorte tot geestelijke zoon onderging, sprak hij en kon hij 

daarover spreken als een voorwaarde om te begrijpen wat het koninkrijk of 

koningschap is en betekent. Zonder dat kan men nl. het koninkrijk niet binnen 

gaan. En daarover sprak Jezus met Nicodemus in Joh. 3:1-16. 

 

Jezus was, doordat hij “van boven geboren” of “uit God geboren” was uit water 

en geest, ook in staat om geestelijke dingen te verklaren. Hij kwam “van boven” 

toen en doordat hij “de geboorte uit de doop met water en geest” ontving. Hij 

kwam niet letterlijk “van boven” , maar zijn geboorte als mens en ook zijn 

geboorte als geestelijke zoon werden door God veroorzaakt. 

 

Pas toen hij de doop had ondergaan en een geestelijke zoon was geworden, werd 

hij voor het eerst de wereld ingestuurd door de geest die op hem was gekomen 

en waardoor hij naar de woestijn werd geleid om verzocht/beproefd te worden 

door de duivel (Mat. 4:1-11) en daarna tot de verloren schapen van Israël een 

boodschap te brengen van berouw en bekering omdat het koninkrijk nabij was 

gekomen in de persoon van de gezalfde Jezus. Men moest de koning aanvaarden 

die tevens hogepriester was om van zonden bevrijd te kunnen worden en het 

koninkrijk binnen te kunnen gaan (Marcus 1:14-15). 



 

 

Dit “van boven geboren worden”, anders gezegd “uit God geboren worden of 

zijn”, wordt in de brieven van Johannes verder aangetipt. Ook Paulus spreekt 

erover in Rom. 8:1-17, en vooral in vers 11-17 gaat het over de inwonende 

geest van God en de leiding die deze geest geeft in het leven als geestelijk mens, 

als “van boven geboren” mens die niet een geest van slavernij heeft ontvangen 

om opnieuw te vrezen, maar de geest van het zoonschap, door welke de geest 

van God verwekte geestelijk zonen en dochters van God roepen: Abba, Vader. 

 

Die geest van God getuigt met onze geest (laat het weten aan onze geest) dat 

wij kinderen van God zijn, en ook erfgenamen van God en de beloften die God 

heeft gegeven aan Abraham en aan zijn zaad, de met de geest gezalfde Jezus, 

en mede-erfgenamen met Christus (Gal. 3:26-29). 

 

Dit alles kon pas gebeuren doordat Jezus naar Johannes de Doper ging om zich 

te laten dopen en daarmee en daardoor “alle gerechtigheid” te laten vervullen. 

 

Voor wat het waard is…… 

Groet, Elle 

 

 

 

Als de doop zoals Johannes de Doper deze uitvoerde en die door Jezus ook werd 

bevolen toen hij de apostelen de zendingsopdracht van Mat. 28:18-20 gaf een 

voorschrift was die bij de geboden van het Sinaïtisch wetsverbond waren 

inbegrepen zoals www.bijbelinfo schrijft, dan zou ik daar graag een bewijs voor 

zien van de www.bijbelinfo.nl . 

 

Er was in de wet wel de besnijdenis voor de jongens, afkomstig van het verbond 

met Abraham waardoor men in het Abrahamitisch verbond werd opgenomen, 

maar vrouwen werden niet besneden en toch waren zij ook opgenomen in het 

verbond met Abraham. 

 

Men haalt er bij dat er in de tijd van Jezus ook door anderen werd gedoopt. Dat 

gebeurde in een "mikwe". Maar dat was naar mijn mening niet zoiets als dat wat 

er door Johannes werd gedaan en wat door Jezus werd voortgezet voor iedere 

gelovige in hem. In de mikwe gebeurde veel, gezien wat de link er over zegt. 

 

Maar er was vanaf de verbondsluiting op Sinaï voor zover ik weet geen 

doopopdracht voor iedere Israëliet. 

 

Zie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mikwe#cite_ref-:0_5-4 

 

Maar ik kan het mishebben . 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mikwe#cite_ref-:0_5-4


 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dank je wel voor deze uitleg. Hier komt echter naar mijn mening niet in naar 

voren naar dat iedere Israëliet gedoopt moest worden die ooit onder het 

Wetsverbond en gedurende het Wetsverbond leefde. 

 

Daar ging het mij speciaal om. 

 

Daar komt nog bij dat Jezus geen koning-hogepriester onder de Wet was, maar 

naar de orde van Melchizedek. Wel was het zo dat aan de gerechtigheid voldaan 

moest worden en dat hield (en houdt) veel in. Jezus bood zich aan aan God 

(Heb. 10) voor alles wat vereist was door de voorzeggingen in het OT. 

 

Wassingen van de priesters in het OT en in water gedoopt worden "in Christus" 

voor iedereen in het NT zijn m.i. niet helemaal hetzelfde als is het woord ook 

gelijk of een vervoeging naar mijn mening. 

 

Maar ieder z'n mening. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Ik geloof ook dat tot het jaar 70 GT een overgangsperiode was. 

 

Aan de andere kant is het ook zo dat er iets nieuws was gekomen. Er werd niet 

alleen meer tot de Joden in Israël gepredikt maar ook tot de Joden in de 

verstrooiing en tot de Samaritanen en de overige volken. 

 

Wat Paulus tot de Joodse leiders in Rome zegt in Hand. 28:13-31 zegt, was ook 

al door hemzelf gedaan gedurende zijn predikingstochten. Hij predikte in de 

synagogen, maar ook tot de heidenen, al zo het uitkwam en er gelegenheid was 

om het koninkrijk Gods te prediken naast de dingen die met de Heer Jezus 

Christus verband hielden, niet alleen toen hij in Rome gevangen zat, maar ook 

vóór die tijd. 

 

Inderdaad werd er gedoopt door de Farizeeën in de mikwe. En Johannes was 

door God gezonden om te prediken en te dopen als wegbereider voor de Messias. 

Toen Johannes werd vermoord, gingen de discipelen van hem over op Jezus, en 

Jezus liet zijn discipelen bekeerlingen dopen. Zelf doopte hij niet, maar na zijn 

opstanding gaf hij een zendingsbevel aan de elf, waar later nr. 12 nog werd 

bijgevoegd. En Paulus was een bijzondere apostel die op een bijzondere wijze 

door Jezus werd uitgezonden. 



 

 

De takken van de vijgeboom konden gedurende hun leven gewoon zich bekeren 

samen met de overige volken, hetgeen ook blijkt uit Rom. 11 waar over een 

gekweekte en over een wilde olijfboom wordt gesproken. 

 

De gekweekte olijfboom was het Abrahamitisch verbond, en de ongelovige 

takken werden afgebroken maar konden teruggeënt worden als ze tot geloof in 

Jezus kwamen, terwijl mensen van de wilde olijfboom, de mensen uit de volken, 

ook geënt konden worden op deze olijfboom als ze tot geloof in Jezus kwamen. 

 

Het verbond met Abraham zou uiteindelijk niet alleen Israëlieten als takken 

hebben, maar allen die werkelijk geloofden en geloven en zou in aantal 

uitgroeien tot een ontelbare menigte mensen, wat ook te lezen is in Op. 7. Daar 

worden gelovigen uit alle volken, stammen, talen en natiën getoond die hun 

redding aan God en aan het Lam toeschrijven, de uiteindelijke oogst van alle 

prediking van alle tijden. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Sorry voor het lange stuk . Dat is voor de volledigheid en de 

onderbouwing. Ik ben zo vrij geweest de commentaren van de Studiebijbel van 

Centrum voor Bijbelonderzoek te gebruiken om mijn mening duidelijker uiteen te 

kunnen zetten. 

 

In mijn beginstuk schreef ik: 

 

Wat is die gerechtigheid? Het woordje ‘dikaiosune’ (Strong nr. 1343) heeft als 

betekenis: 

 

1). in brede zin: toestand van iemand zoals hij behoort te zijn, rechtvaardigheid, 

de toestand die voor God aanvaardbaar is; 1a). de leer betreffende de wijze 

waarop iemand een toestand kan bereiken die door God goedgekeurd wordt; 

1b). rechtschapenheid, deugd, reinheid van leven, juistheid van denken, 

gevoelens en doen (Grieks-Nederlands Lexicon van Importantia Studiebijbel op 

basis van Strong-codering). 

 

Jezus was een volmaakt mens en hoefde volgens mij niet gedoopt te worden om 

gereinigd te worden van eventuele zonden of onreinheden, maar bood zich aan 

om zijn leven vanaf zijn doop in dienst te stellen waarvoor hij geboren en 

opgegroeid was. De Vader gaf hem de heilige geest en het geestelijke zoonschap 

doordat hij "van boven" of uit God geboren was uit water en geest. 

 

In Heb. 10:1-10 wordt uitgelegd waarom Jezus geboren werd, en vervolgens om 

na zijn doop de mensenwereld in te gaan als profeet om de verloren schapen van 



 

Israël door geloof, berouw en omkering naar God terug te brengen (Mat. 15:24), 

met andere woorden: om Gods wil te doen wat niet alleen uit prediken bestond, 

maar ook om het offer te brengen voor de mensheid (vers 7 en 9). 

 

Ik weet dat voor voor ‘wassing’ in het Grieks hetzelfde woord gebruikt wordt als 

voor doop, nl. baptizmo, eigenlijk baptismos, zelfstandig naamwoord van 907 

baptizo (Strong nr. 909). De voorgenoemde Lexicon zegt van dit woord in Heb. 

9:10 het volgende: 

 

1). een afwassing, reiniging door middel van water. 1a). een wassing door de 

Wet van Mozes voorgeschreven (Heb. 9:10) die een uitleg schijnt te betekenen 

van het verschil tussen wassingen voorgeschreven door Mozes en de christelijke 

doop. 

 

Wat Heb. 9:10 betreft, de Studiebijbel van Centrum voor Bijbelonderzoek kan 

het beter zeggen dan ik. 

 

De uitleg van vers 10: 

 

De schrijver besluit nu zijn beschrijving van de OT-ische eredienst met de 

vermelding dat de voorschriften betreffende spijsoffers en slachtoffers (vs.9) en 

de joodse spijs- en reinigingswetten niet meer zijn dan ‘bepalingen van het 

vlees’, die niet in staat zijn het geweten van de mens te reinigen door een 

werkelijke vergeving van zonden. 

 

‘Met spijzen en dranken’ (vgl. Heb.13:9) is een aanduiding voor het geheel van 

joodse spijswetten (vgl. Rom.14:17; Kol.2:16). Binnen deze wetten zijn er 

nauwelijks voorschriften over dranken; daarom zullen we wel moeten denken 

aan een verbod op wijn en sterke drank voor de Nazireeërs (Num.6:3) en de 

dienstdoende priesters (Lev.10:9). Deze voorschriften werden trouwens ook door 

de Essenen en andere joodse groeperingen (Rom.14:21) in acht genomen. 

 

Bij diaphoroi baptismoi (verschillende onderdompelingen) gaat het om 

reinigingsriten voor zowel vaatwerk (Mar.7:4) en kleding (Lev.11:25) als 

voor het eigen lichaam (Ex.29:4; Lev.14:8; 15:5vv.). 

 

Bepalingen van vlees’ moet vermoedelijk gelezen worden als een samenvattende 

benaming voor de offers en de spijs- en reinigingswetten; ‘vlees’ (vgl. Heb.7:16) 

staat hier tegenover ‘geweten’ (vs.9). 

 

Het gaat om de uiterlijke, lichamelijke, aspecten van de mens die door deze 

bepalingen worden bereikt (vs.13; Mat.15:17-20), terwijl zijn wezen (hart, 

geweten) niet wordt gereinigd (vgl. vs.14; Heb.10:2,22). Deze bepalingen zijn 

‘opgelegd tot de tijd van herstel (vgl. Gal.3:23-25); deze tijd is reeds ingegaan 

op het moment dat Jezus Christus als eerste het hemelse heiligdom binnenging 

(vs.8; 6:20; 10:19-20). 

 

Het woord diorthōsis (herstel) herinnert aan Jes.16:5 (herstel van de troon van 



 

David) en Jes.62:7 (belofte van Jeruzalems herstel door de Here). Zie verder ook 

Hand.1:6; 3:21. 

 

Het gaat voor wat Jezus en zijn doop betreft dus blijkbaar niet over wat er in 

Heb. 9:10 staat. En ook onze doop gaat niet over uiterlijkheden en reinigingen of 

wassingen van het lichaam, maar de bede om een goed geweten (1 Pet. 3:21-

22), dus innerlijke verandering wat zich laat zien in uiterlijke gedragingen 

doordat er een nieuwheid des levens zichtbaar moet zijn door wat de doop 

uitwerkt of moet uitwerken (zie Rom. 6:1-14). 

 

De Studiebijbel zegt over 1 Pet. 3:21 het volgende: 

 

De geschiedenis van de zondvloed is een beeld van de waterdoop. De ark (vs.20) 

van toen is ‘tegenbeeld’ (vgl. Heb.9:14), d.w.z. voorafbeelding, 

voorafschaduwing van hetgeen in de doop tot uitdrukking wordt gebracht. De 

doop redt, behoudt. Het werkwoord staat in de tegenwoordige tijd, waarmee de 

voortduur wordt aangegeven. 

 

De doop is geen uiterlijk reiniging (vgl. Ef.5:26; Tit.3:5), geen reiniging van de 

buitenkant van de mens (lett. ‘van het vlees’). De apostel gebruikt in dit vers het 

woord ‘afleggen’ (vgl. 1Pet.2:1; Rom.13:12; Kol.3:9; Jak.1:21), hetgeen 

aangeeft dat door hen die de naam van Christus dragen een bepaald (verkeerd) 

gedrag moet worden afgelegd, nagelaten. 

 

‘Maar’ geeft aan, dat het hier gaat om de tegenstelling tussen de uiterlijke en de 

innerlijke reiniging. Het bloed van Christus reinigt ons geweten, bewustzijn van 

dode werken om de levende God te dienen (vgl. Heb.9:14; 10:2,22), waardoor 

wij een goed geweten hebben (Hand.23:1; Rom.2:15; 9:1; 13:5; 2Kor.1:12; 

Heb.13:18). eperōtēma betekent meestal ‘bede, verzoek, vraag’. 

 

Met ‘van een goed geweten’ wordt de inhoud van dat verzoek tot God 

aangegeven. De dopeling ontvangt dit gereinigde geweten op grond van de 

‘opstanding’ van Jezus Christus (vgl. Rom.6:4-11). 

 

Ik hoop dat het nu duidelijker is dat Heb. 9:10 niet gaat over de doop in water 

van Jezus en van zijn volgelingen, zoals de aangegeven schriftplaatsen ook laten 

zien. En tevens gaat het niet over de gedachte alsof in het OT óók wordt 

verklaard dat ieder zich moest laten onderdompelen in water. 

 

Overigens wordt in Op. 7:14 en 22:14 wel gezegd dat we onze klederen wassen 

in het bloed van het Lam, en dat zulke mensen gelukkig zijn omdat ze het recht 

wordt verleend om naar de bomen des levens te gaan en ingang in de stad (het 

nieuwe Jeruzalem) ontvangen. 

 

En ook Heb. 10:22 zegt: 

 

laten wij tot [Hem] naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het 

geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen 



 

is met rein water. 

 

Commentaar Studiebijbel op Heb. 10:22: 

 

De gelovigen worden nu aangespoord om te naderen tot God de Vader. Daarbij 

moeten zij wel de juiste instelling hebben en voldoen aan de normen die gelden 

voor priesters binnen het nieuwe verbond. Het werkwoord pros-erchoai naderen, 

vgl. (Heb.4:16; 7:25; 10:1; 11:6; 1Pet.2:4) wordt in het OT (LXX) gebruikt voor 

het naderen van de priesters tot God of tot het altaar (Lev.21:17,21; Num.18:3). 

 

‘Met een waarachtig hart’ is mogelijk ontleend aan Jes.38:3 (LXX); het gaat om 

een oprechte en toegewijde houding. Naast ‘volle zekerheid van het geloof’ (zie 

Heb.11:1) vinden we in vs.23 nog de ‘hoop’ en in vs.24 de ‘liefde’ genoemd, 

samen de drie wezenskenmerken van het christenzijn (1Kor.13:13). 

 

Vervolgens worden de gelovigen vergeleken met de priesters van het oude 

verbond. Volgens Ex.29:4,21 en Lev.8:6,20vv. werden de Levitische priesters bij 

hun inwijding met bloed besprenkeld en in water gewassen. Deze wassingen 

(Heb.9:11) en reinigingen (Heb.9:13) bewerkten slechts een reiniging naar het 

vlees, niet een reiniging van het hart en het geweten. De gelovigen hebben een 

veel betere inwijding ondergaan: zij zijn door het bloed van Christus gereinigd 

‘van een kwaad geweten’ (zie Heb.9:14). Voor ‘geweten’ zie verder Heb.9:9 en 

10:2. 

 

Deze reiniging wordt hier voorgesteld als ‘besprenkeld (door besprenkeling 

gereinigd, vgl. Heb.9:13,19,21) wat betreft de harten’. ‘Gewassen wat betreft 

het lichaam in rein water’ moet letterlijk worden opgevat als een verwijzing naar 

de christelijke doop (zie 1Kor.6:11; Ef.5:26; Tit.3:5) die geschiedt door 

onderdompeling van het ‘lichaam’ in water. Het ‘water’ wordt hier ‘rein’ genoemd 

(vgl. Eze.36:25), omdat het een reiniging teweeg brengt, die trouwens niet 

beperkt is tot het lichaam (zie comm. 1Pet.3:21). 

 

We kunnen daarom de beide hier genoemde reinigingen, die van het hart 

(geweten) en die van het lichaam, opvatten als de beide aspecten van de doop, 

nl. dat de uitwendige onderdompeling van het lichaam in water gepaard hoort te 

gaan met een innerlijke vernieuwing van het hart dat zich gereinigd weet van 

schuld (een kwaad geweten) door het verzoenend bloed van Christus. 

De perfectumvorm ‘besprenkeld’ en ‘gewassen’ geven aan dat deze reiniging in 

het verleden een blijvend gevolg in het heden heeft. 

 

Ik hoop dat jij je er doorheen hebt kunnen worstelen, hoewel je niet van lange 

stukken houdt, maar meer van kort en bondig. Dat ging gewoon niet, omdat het 

dan een onvolledig antwoord zou betekenen naar mijn mening. 

 

Groet, 

Elle 

 



 

 

Dank voor je antwoord met daarin ook een verklaring van wat je het liefste hebt, 

nl. uitgeschreven teksten. Dan weet ik dat voor wanneer ik weer eens lange 

stukken plaats zonder uitgeschreven teksten . Het stuk zal door die 

uitgeschreven teksten dan wél nog langer kunnen worden. En ook de context is 

dan niet te lezen, waardoor men toch weer de bijbel erbij moet nemen als men 

het goed wil begrijpen, naar mijn mening. 

 

Heb je nog meer deuterocanonieke teksten, b.v. 1 en 2 Leprechaun . Je weet 

ik verzamel van alles, een echte hoarder . 

 

Ik ging tegen drie uur naar bed . 

 

Groet, 

Elle 

 

 

Dank voor je antwoord. Wat de bron betreft, die heb ik opgezocht. Maar ook daar 

is er geen tekst uit het OT te lezen die zegt dat alle Israëlieten gedoopt moesten 

worden. Wel is het zo dat er in de Wet voorschriften waren voor tal van offers 

waardoor men gereinigd kon worden . En priesters en anderen moesten zich 

wassen of b.v. hun kleren wassen . 

 

Bij de doop is zowel de Vader als de Zoon als de werking van Gods geest 

betrokken, al wordt men slechts "in Christus" gedoopt. De Vader verklaart dat 

door het aannemen van de Zoon men door de werking van de geest het 

zoonschap heeft ontvangen. Dit komt in heel het NT tot uiting. 

 

Groetjes, 

Elle 

21/7/2021, 20:25:39 

 

 

 

Dag Pucka, 

 

Je schreef: 

 

gelovigen zijn niet gerechtvaardigd door hun eigen geloof. als christenen. 

als christenen gerechtvaardigd werden ,dan zouden zij zich dagelijks af moeten 

vragen, of dat geloof wel groot genoeg was. 

volgens paulus worden zondaren gerechtvaardigd door het geloof van jezus 



 

christus .romijnen 3-van 21. tot 24.niet op grond van hun eigen geloof! dat er 

tussen het geloof van jezus christus en het geloof in jezus christus een wezelijk 

onderscheid bestaat, blijkt in de brief aan de galaten. 2-16. 

 

Sommigen zouden dit gegeven kunnen gebruiken om te zeggen dat een mens 

dus niet hoeft te geloven in het offer wat Jezus in geloofsvertrouwen bracht om 

in principe de gehele mensheid, allen die ooit geleefd hebben, te redden. Men 

wordt immers gered door het geloof van Jezus!? 

 

Als dat het enige zou zijn wat nodig is voor redding uit de dood, dan zou dat 

overal in het NT staan. Dat staat echter niet overal in het NT. Daar moet dan een 

verklaring voor zijn. 

Eerst moest Jezus komen, zijn goed nieuws brengen, en gedood worden om de 

inhoud van dat goede nieuws te kunnen tonen en geven. Dat kon slechts door de 

Wet volmaakt te houden en te vervullen en daardoor de doodstraf te niet te 

doen. 

 

Buiten het volmaakt houden van de Wet van Mozes, de Wet van het laten zien 

wat zonde is, en wat het gevolg van de zonde is, nl. de dood, is er gerechtigheid 

openbaar of duidelijk geworden door het geloof van Jezus en zijn dood aan het 

kruis en zijn opstanding uit de dood als bewijs dat de dood was overwonnen door 

het volmaakt houden en vervullen van de wet over zonde en de gevolgen 

daarvan, de dood. 

 

Niemand kon die Wet houden dan slechts een volmaakt mens. En die volmaakte 

mens was Jezus. Hij was net zo volmaakt als Adam. Adam hield de hem 

voorgehouden geboden niet. Jezus wel. Vandaar dat Jezus en zijn 

geloofsvertrouwen voor ieder de mogelijkheid geeft om door geloofsvertrouwen 

in Jezus' volmaakte leven, sterven en opstanding gerechtvaardigd te worden. 

 

Jezus heeft alles op zich genomen wat de mensenwereld aan zonde heeft 

verricht. Als men dat niet aanvaardt, dan is voor zo'n persoon dus niets gebeurd. 

Jezus is dan niet in zijn plaats gestorven zodat de mens zou leven. Dan moet hij 

het zelf rooien. En dat is niet mogelijk. Men kan zichzelf geen gerechtigheid 

toerekenen zonder het eigen geloof in Jezus en alles wat hij gedaan heeft. 

 

Daarom staat er in Rom. 3:22-26 in de Statenvertaling: 

"tot allen, en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij 

hebben allen gezondigd , en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet 

gerechtvaardigd, uit zijn genade door de verlossing die in Christus is; welken 

God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot een 

betoning van Zijn rechtvaardigheid door de vergeving van zonden die tevoren 

geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; tot een betoning van Zijn 

rechtvaardigheid in dezen tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en 

rechtvaardigende hen die uit het geloof van Jezus is". 

 

Wat ik uit het bovengenoemde schriftgedeelte versta is dat dóór het 

geloofsvertrouwen en de werken die uit dat geloofsvertrouwen van Jezus zijn 



 

voortgevloeid, ook degenen gerechtvaardigd worden die geloven in het bloed van 

Jezus wat ten behoeve van hen op het kruis van Golgotha heeft gevloeid uit 

Jezus. Voor zichzelf hoefde Jezus niet te sterven, maar juist ten behoeve van de 

zondige mensenwereld. Deze zondige mensenwereld kan, bijbels gezien, zonder 

aanvaarding van, en zonder het geloof in het bloed van Jezus dus die 

gerechtigheid niet zonder hem verkrijgen. Het één is een gevolg van het andere. 

 

Of lees ik het met een donkere bril op ? 

Voor wat het waard is...... 

 

Groetjes, 

Elle 
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