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In Adam of in Jesjoea hamasjiach, Jezus Christus? 
 
Lezen: Romeinen 5: 12- 6:18a 

Adamszoon -dochter 
Vanmorgen geef ik jullie allemaal een derde naam. Naast je voornaam en achternaam. 
Gemakkelijker voor mij om iets uit te leggen. In Oekraine hebben mannen een vrouwen 
dat ook, Abramovits (zoon van Abraham) Jakovlevna (dochter van Jacob).  
Ik noem jullie, mannen allemaal Adamszoon; Bert-Jan Adamszoon, (nog een voorbeeld) 
en de vrouwen Adamsdochter (Ria Verwoerd- Adamsdochter). 
Alle mensen afstammeling van Adam (en Eva) Hoe uniek u/jij ook, toch één geslacht.  
Adam was niet alleen de eerste mens, maar tegelijkertijd ook hoofd van het hele 
mensengeslacht, wat uit hem geboren zou worden.  
 
(Wat dat betekent? God had Adam, de adem (de roeach) van het leven ingeblazen en dat leven 
heeft hij overgedragen aan zijn nageslacht, aan jou Adamszoon, dochter. Daarom leven wij, 
ademen wij. 
Het betekent ook, Adam werd voortgebracht uit de aarde en zijn bestaan was dus gebonden aan 
het aardse, zo zijn ook wij stoffelijk, aards, vergankelijk.  
Lees in 1 Korinthe 15, het schitterende hoofdstuk over de opstanding van Jezus en ook de 
opstanding van alle mensen. 
Vs. 45a: Alzo is er geschreven; De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel (hij were 
een levend aards wezen NBV) 
Vs. 47a: De eerste mens is uit de aarde, aards (kwam uit de aarde voort en was stoffelijk NBV) 
Vs. 48a: Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. (Ieder stoffelijk mens is als de 
eerste mens)) 

 
Dus alle mensen zijn allemaal zonen en dochters van Adam. Jullie en ik zijn allemaal IN 
ADAM. (adam = mens) Of is er hier iemand van een andere planeet? Niemand, dus 
allemaal Adamskinderen: Als Adam gestorven was voordat hij kinderen had gekregen, 
waren wij allemaal IN ADAM gestorven. 
 

De dood voor alle mensen 
En om het ook gelijk maar eerlijk te zeggen, Adamszonen en adamsdochters. Onze 
voorvader heeft de zonde in de wereld eringebracht. En adamszonen en –dochters, toen 
hij zondigde, gingen wij allemaal mee. Want we waren IN ADAM. En verschrikkelijk zonde 
wordt ook beloond....maar dan met de dood.  
Doe niet zo somber, zeg je misschien. Maar lieve mensen, jullie zijn toch wel realisten, ik 
hoef toch geen microscoop uit te delen om het te laten zien. Werp een blik om je heen, je 
ziet toch dat het waar is,  
Rom 5 vers 12 “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en 
door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke wij allen 
gezondigd hebben.” (want ieder mens heeft gezondigd)  
De dood is toch voor ieder mens gekomen, zegt Paulus, dat bewijst dat alle mensen 
gezondigd hebben. Als iemand een uitzondering zou vormen op deze regel, zou hij of zij 
immers nog leven. Dus die bedorven natuur van Adam is tot heel zijn nageslacht 
doorgedrongen, ook tot jou, Adamszoon, adamsdochter. 
 
Misschien was je eerst nog trots op je naam, maar je naam, Adamszoon, -dochter, zegt 
dat je ‘niet tot je doel komt’ en dat je moet sterven. Het hoofd van alle mensen sleurde 
allen mee. Door die ene daad van ongehoorzaamheid, overtreding, regeert de dood. Ook 
in jouw leven, Adamskind.  
Zo staat het in Romeinen 5 : 
17a, “Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens... 
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18a, “Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen 
werden veroordeeld... 
19a””Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, ..” 
Adamszonen en Adamsdochters, niemand is vrij, allemaal zijn jullie slaaf van de zonde. 
Valt allemaal wel mee in jouw leven? U doet goed uw best? Zo erg is het met mij niet hoor. 
Oké wel Adamszoon – dochter, maar geen slechte zondaar. 
 

Verborgen camera’s 
En als we dan nog de grondwet van God naast uw leven leggen, wordt u dan onrustig?  
Romeinen 5: 20 “En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen!!!”  
Denk u eens in dat overal waar u tot nog toe was, verborgen camera’s hadden gehangen, 
en dat dat hier op het scherm getoond zou worden (zoals met Joram van der Sloot in die 
auto gebeurde): Nooit God op de tweede plaats gezet (1ste gebod zegt, gij zult geen 
andere goden diene) 
Nooit iets of iemand anders eer gegeven boven God? Nooit Zijn Naam leeg gebruikt, Nooit 
zijn gebod van Houd de Sjabbat overtreden? Nooit jullie ouders ongehoorzaam geweest, 
nooit iemand in gedachten gewenst dat hij/zij dood was, nooit overspelige gedachten enz 
gehad, nooit de waarheid verdraaid om jezelf te redden, nooit wat weggenomen wat van 
een ander was? Nooit jaloers geweest op wat een ander heeft? Wat bedenk dat God 
verborgen camera’s ook in onze gedachten opnames maken.  
Wat wilt u man/prediker van ons, dat we depressief worden? Nee ik zou willen dat een 
ieder die alleen nog maar in Adam is, zou roepen: wat moet ik doen?  
 

Bekeert u 
Hand. 2: 36.Kijk eens naar wat er in Jeruzalem gebeurde toen Petrus gewoon de waarheid 
zei tegen de Joodse mensen daar voor hem op het tempelplein: Jullie moeten allemaal 
weten dat God Jezus tot HEER en MESSIAS gemakt heeft, deze Jezus die jullie gekruist 
hebben.” Hij zei het gewoon, hoe het met hen voorstond.  
Vs. 37.Toen ze dit hoorden waren ze verslagen in het hart (diep getroffen NBV) En 
vroegen aan Petrus en de andere apostelen. Wat moeten we doen, broeders?  
 
Zegt u dat ook, zeg jij dat ook, raakt het je? Schaam je je diep voor je leven? Tot nog tot 
zonder God? Wil je het antwoord van Petrus horen? 
Vs.38 Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt 
de belofte toe (van de Heilige Geest) en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen 
als er de Heere onze God toeroepen zal.” 
“Keer u af van uw huidige leven en geloof het heerlijk Evangelie. Ik heb een blijde 
boodschap te verkondigen.  
 

Vrijgesproken 
Al die zonden die ons benauwd maken en ons doodschuldig maken voor onze Rechter 
Jesjoea/Jezus, zij zijn betaald met de allerhoogste prijs die er te geven is, (hoger dan alle 
schatten edelstenen, paleizen, jachten, kastelen, olievoorraden van de wereld) het leven 
van Jesjoea is ervoor gegeven. Zijn bloed is gevloeid, als betaalmiddel, door God 
geaccepteerd. God ziet je als rechtvaardig. Hoor je dat, God ziet wie zijn Woord nu 
aanneemt als rechtvaardig (zonder al die zonden die God ziet op het scherm, zelfs die je 
dacht, en Hij heeft echt geen verborgen camera’s nodig hoor)  
De zonde is bedekt Schuldige je wordt vrijgesproken. Dat heeft Paulus al in hoofdstuk 3 
uitgelegd. 
Hdst 3: 21 - 25 “God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven (of door 
het geloof VAN Jezus Christus) En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd (elk 
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Adamszoon- dochter) en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade, die 
niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus 
Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door Zijn dood het middel tot 
verzoening te zijn voor wie gelooft.”  
Niet voor wie zijn best doet, of zegt dat het wel meevalt, voor wie gelooft. 
Dit geloof heeft God aan velen van ons geschonken. Ja het is een gift hoor, niemand kan 
zeggen; kijk mij eens, ik geloof. Nee: “Wij prijzen God en dat danken we aan onze Heer 
Jezus Christus, door wie we nu met God zijn verzoend.” Hdst 5:11: “En niet alleen dit, 
maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus,door welke wij nu de 
verzoening gekregen hebben.” 
 

Opnieuw geboren, vlees en Geest 
Wie dit woord aanneemt, deze boodschap gehoorzaam is, die is behouden, die heeft de 
geestelijke verlossing ervaren. 
In Hand 15: 9 lezen we: “En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen (die uit 
de heidenen tot geloof komen) gereinigd hebbende hun harten door het geloof” Wie zo 
wederomgeboren is, wie zo van bovengeboren is door en uit Gods Geest mag worden 
gedoopt.  
Weten jullie wat Jesjoea tegen Nicodemus zegt: Joh. 3: 3 “Jezus antwoordde en zei tot 
hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: tenzij iemand wederom (letterlijk = van boven) geboren 
worde, hij kan het Koninkrijk van God niet zien.” 
“Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, oud zijnde? Hij kan  toch 
niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus 
antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg  Ik u; Zo iemand niet geboren wordt uit water en 
Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan.” 
Velen stoppen hier, maar dat is net te vroeg, want de uitleg volgt: “Hetgeen uit het vlees 
geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de Geest geboren is dat is geest.” 
Bij de eerste geboorte zijn we Adamszoon –dochter,  uit het vlees’ geboren ‘uit het water’, 
maar bij onze tweede geboorte worden we ‘opnieuw geboren’vanuit de hemel en ‘uit de 
Geest’ Onze eerste geboorte voert naar de dood, maar onze tweede geboorte brengt het 
LEVEN (met hoofdletters) 
Daar gaan al die tweede gedeelte van de eerder gelezen verzen over 
Vs. 17b “...is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n 
overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, 
Jezus Christus.” 
Vs.18b “..zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden 
vrijgesproken en daardoor leven zullen.” 
Vs 19b “...zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen 
worden.” 
Wat een heerlijke genade. Het kan niet op, tegenover alles van Adam staat Gods rijke 
genade in de Heere Jezus en het is hoe meer zonde zichtbaar geworden zijn, des te meer 
schitterde en schittert Gods genade. Je zou haast denken...zondig maar door, want dan 
neemt de genade alleen maar toe. DAT IN GEEN GEVAL. Hoofdstuk 6 : 1 “Dat zij verre” 
Dat kan niet waar zijn want...... 
Niet alleen onze zonden, al onze misdaden zijn verzoend en dus vergeven, maar ook de 
bron zelf is aangepakt. Jijzelf, jouw geérfde adamsnatuur wil altijd wat God niet wil en wil 
juist niet wat God wel wil. 
Dus als jij zelf niet aangepakt was/wordt dan blijft het nog steeds maar zondigen, zondigen 
en nog maar steed zondigen. 
 

In Christus 
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Maar wat blijkt...wij zijn niet langer Adamszonen – dochters maar Godszonen –dochters. 
Zo zegt Paulus het in 1 Kor 1 :30: “Uit Hem (uit God) zijt gij in Christus Jezus....die jullie 
geworden is.....Jullie zijn nu Christuszoon –Christusdochter (Messiaszoon- dochter) 
Je bent in Christus. Halleluja. Hij is door God gegeven als een NIEUW HOOFD van het 
mensengeslacht.  
Er is een nieuw HOOFD van het mensengeslacht gegeven. En wij mogen in HEM  zijn. Nu 
gaan de schatten open van het IN CHRISTUS zijn.   
In Romeinen 8 : 1 staat het zo.”Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer 
veroordeeld.” 
God heeft ons geestelijk zo IN CHRISTUS doen zijn, dat Hij niet alleen voor ons gestorven 
is, maar wij onze Adamsnatuur, onze oude ik, stierf ook mee met Hem. 
In 2 Kor.5 : 15 lezen we: “Als die dit oordelen dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij 
dan allen gestorven zijn. 
Dat betekent m.i. Rom 6:3 en 4 Wij zijn in Christus gedoopt, ondergedompeld aan het 
kruis, mee gedompeld in de dood, (in Zijn dood gedoopt) meegegaan in het graf....(We zijn 
begraven door de doop-in-de-dood) 
Wij zo met Hem een, (zo één plant met Hem) Hij werd gekruisigd, onze oude ik werd 
meegekruisigd, Hij stierf, wij, onze oude mens stierf mee, Hij werd begraven, wij met Hem. 
En toen Hij werd opgewekt in een nieuw leven, ontvingen wij dat nieuwe leven ook in 
Hem.  

Geen slaaf van de zonde 
Dat is de reden dat we niet meer de zonde als slaaf dienen. Onze Adamsnatuur is 
gekruisigd, gestorven en begraven, hoe kunnen we dan nog in zonde leven. 
Geloof ook dat je met Hem zult leven, leef het nieuwe leven. 
Rom 6: 11;”Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in 
Christus Jezus, onze Heere.” 
En vers 12 en 13a:  Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan, geef niet 
toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor 
het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God...” 
Vs. 14 “De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar 
leeft onder de genade”  
Dit is een tekst die miljoenen misleid heeft. Alsof er staat laat de zonde maar over u 
heersen want u leeft toch niet onder de wet.... Vrij  van de wet? Lees in dit verband hdst 5 
: 13 en 2o.  
We staan niet onder de wet die de zonde uitvergroot, die zegt doe dat en gij zult leven, 
maar omdat wij het niet doen, eigenlijk ons steeds zegt; je doet het niet dus je zult sterven, 
de wet die de zonde strafbaar maakt, die de overtreding des te duidelijker doet zijn. De 
wet die onze Adamsnatuur juist prikkelt om de zonde te doen. Onder die wet zijn we niet 
meer, niet omdat de wet verandert is, maar omdat wij verandert zijn. Wij zijn gestorven, en 
dus niet meer onwillig, ongehoorzaam, Adamskinderen enz. Geen slaaf meer van de 
zonde! Dat betekent niet meer onder de wet.  
We moeten nog steeds gehoorzamen.  
Voorbeeld; 2 baansweg kronkelt door bergen, aangelegd door regering, zonder witte 
lijnen, niemand beheerst zich,rijdt iedereen voorbij, snijen bochten af. Allemaal ellende, 
dood, ongelukken enz. 
Regering maakt witte lijnen, zet borden neer van max. Kilometer. Nu wordt pas duidelijk 
hoevelen over de helft rijden, de bocht afsnijden enz. boetes regenen. Ongelukken blijven, 
eigenwijs, ongehoorzaam. 
Een iemand wordt nooit aangehouden; Politie wil het zijne weten: 
He wat rijd u netjes tegenwoordig, heb je nooit haast, ik niet, ik ben gestorven! Ja mijn 
oude ik die altijd haast had en bochten afsneed is gestorven, En nooit iemand inhalen, nee 
ik wil wel,maar die Ander wil het niet. Hij leeft in mij.  
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(zie je de regels hetzelfde, degenen die rijdt is veranderd, daarom is hij niet meer onder de 
wet) 
Het middelpunt van deze doopdienst is de Messias Jesjoea, de redding is door Hem, het 
Eeuwige leven uit en door Hem de overwinning over dezonde door Hem. 
In Hem hebben we alles. Wat betekent het nu om gedoopt te worden. 

 
Betekenis van de doop 

Voor wie zich bekeert.....Jesjoea aanneemt....De doop is direct een zichtbaar teken, dat 
Jezus bloed betaald heeft om jou helemaal rein te maken. Je bent innerlijk rein door Jezus 
offer aan te nemen. Geen zonde staat meer tussen jou en God. 
In Handelingen lees je regelmatig, dat op de bekering de doop volgde in de Naam van de 
Heere Jezus of met aanroepen van Zijn Naam en zelfs één keer om uw zonden af te 
wassen.  Hand. 22:16.  
Om dit goed te begrijpen moeten we eerst beseffen dat de doop zoals die in het Nieuwe 
Verbond (NT) voorkomt niet nieuw was. Israël kende de onderdompeling als rituele 
wassing in het MIKWE = verzameling van water. De MIKWE de aloude naam voor het 
onderdompelingsbad, 
(Zie Lev.15: 16 Een man die onrein geworden was, moest zijn hele lichaam in water baden, (= 
onderdompelen) Niet omdat hij gezondigd had, (dan had hij een offer moeten brengen) niet omdat 
hij vies was (dan had hij zonder aansporing zich wel gewassen) maar omdat hij voor het 
godsdienstige leven ongeschikt was geworden) 
 
(Johannes de MATBIEL, de onderdompelaar, gaf de onderdompeling een uitgebreidere, nieuwe betekenis.  
Als teken van afwassing van hun zonden bij bekering van hun hart. Gehoorzaam aan Johannes oproep. De 
doop van bekering genoemd. Na de uitstorting van de Heilige Geest kreeg het nog een diepere dimensie, de 
doop in de Naam van Jesjoea tot vergeving van zonden en ook het ontvangen van de Heilige Geest) 

De Jood wist dan wat bedoeld was, een uiterlijk ondergaan van een innerlijke zaak.  
De Mikwe was een plaats van symboliek. De wateren deden nooit werkelijk iets. De 
wateren redden niet, het onderdompelen redt niet, alleen Jesjoea redt. Wij roemen 
nergens anders in dan in God onze Vader door onze Heere Jesjoea hamasjiach. 
 
Natuurlijk betekent het wel iets, het betekent alles. Let op het woord beTEKENt. 
Wat innerlijk in Bert-Jans leven is gebeurd mag straks iedereen zien. Hij wil het in het 
openbaar doen, het liefst had hij het in de Lek gedaan, maar ja dat zo koud (vanouds in 
MIKWE (water uit stromende rivier of bron) wel warm, symboliserende de baarmoeder) Hij 
laat aan iedereen zien: 

- Ik geloof dat Jesjoea Ha masjiach plaatsvervangend voor mij de dood is ingegaan 
en mij schoongewassen heeft met Zijn bloed 

- Ik geloof dat ik met heel mijn bestaan in Hem gedoopt ben, één plant met Hem,  ik 
behoor Hem voor 100% toe, daarom wordt ik ook helemaal ondergedompeld in het 
water.  

- Ik geloof dat ik met heel mijn oude bestaan, mijn Adamsafkomst MET Hem aan het 
kruis genageld ben, dat mijn Adamsbestaan met Hem gestorven is, Zijn dood en 
mijn dood zijn zo nauw met elkaar verbonden (het wordt zelfs samengegroeid 
genoemd) Alles wat niet van God was is afsneden en weggenomen.  

- Ik geloof dat ik, mijn oude ik , met Hem begraven is, dat ik met Hem opgestaan ben 
en met Hem gezeten ben in de hemel. 

- Niet meer van mijzelf maar het eigendom van Jesjoea Hamasjiach 
- Ik geloof dat ik opnieuw geboren ben, alsof ik opnieuw in de moederschoot (in het 

Joodse denken ook de symboliek van MIKWE) ben teruggekeerd en daaruit 
opnieuw geboren. Zo symboliseert het ondergedompeld worden in het water mijn 
nieuwe geboorte, mijn geboorte uit God. 
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- Ik verlang er naar zoals ik ondergedompel word in het water, gedoopt te mogen 
worden in de Heilige Geest en in vuur. 

 
 
 
 

Wat de doop niet is. 
Dit staat in een Rooms Geloofsboek: "Het Doopsel (met HOOFDLETTER!) schenkt algehele 
zondevergeving van erfschuld en van elk persoonlijk kwaad. Het laat de mens in Christus herboren 
worden, van dood naar leven, van zonde naar genade." 
En in de Katholieke Katechismus voor volwassenen wordt geleerd: Het Doopsel wast en reinigt 
ons van zonde. Het is wedergeboorte tot nieuw leven. Het schenkt ons rechtvaardiging en 
heiliging, het geeft ons de gave van de Heilige Geest. Het maakt ons tot kinderen van God. Het is 
noodzakelijk voor het heil...."  
Ook Justinus (tweede eeuw 165 gestorven) ...Vervolgens leiden wij hen naar een plaats waar 
water is.. zij worden daar opnieuw geboren door een soort van wedergeboorte, die wij ook zelf 
ondergaan hebben. 
Vele heidense invloeden slopen binnen, gewijde handelingen, gewijd water, zalvingen met olieen, 
wit kleed, handoplegging, kruisteken en kus van de Heilige Geest enz. 
Gregorius; Wij zijn door onderdompeling met Christus begraven omdaarna met Hem op te staan. 
Even een stukje uitleg.  
 

Jesjoea’s doop-in-de-dood 
Toen Jezus Yeshoea de “doop-in-de- dood”onderging toen stierven wij in gemeenschap van Hem 
mee, meebegraven in de “doop-van-Zijn-dood.  Mede opgewekt in Zijn “Opstanding uit de dood” 
Het nieuwe leven, de Messias Zelf waarmee wij bekleed zijn. Het staat in Galaten 3:27 zo”: Want 
gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed” Deze doop in de Messias heeft 
ons de volmaaktheid gebracht. Alleen gemeenschap met de Messias/ gemeenschap ontstaan door 
het één  geworden zijn met Hem in Zijn dood. “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 opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in 
nieuwheid des levens wandelen zouden.” 
Vanuit deze positie is het mogelijk (net als trouwens in Rom. 6) dat P. oproept in het vervolg: 
Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, ….maar nu moet gij dit alles ook wegdoen;toorn, 
heftigheid. Hoe zou P. kunnen als hij niet eerst onze positie, onze volmaaktheid, vervuld zijn in 
gemeenschap met de Messias had duidelijk gemaakt. P. legt niet de zweep erop: “ga er maar eens 
tegenaan, pak je zelf aan, ga de oude mens te lijf, strijd voor je leven, veel succes.  Nee, liegt niet 
meer tegen elkaar daar gij de oude mens met zijn praktijken hebt!!!! afgelegd.Dat hoorde bij de 
oude mens waarmee u hebt afgerekend (of beter waar mijn Messias mee heeft afgerekend) en de 
nieuwe mens  hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van Zijn 
schepper. 
Dit is die Ene doop (waar de waterdoop natuurlijk wel een afbeelding van is, oke)waar P. het over 
heeft (ef. 4:4,5) “Want door ëén Geest zijn wij allen tot één Lichaam gedoopt. P. heeft het niet over 
de wassingen/dopen zoals wij die kennen en waar al eeuwen over wordt gediscusseerd, welke de 
goede doop is. P. schrijft over die éne doop, de geestelijke, die ons verenigt met de Messias in Zijn 
dood en opstanding. Eén doop die alle gelovigen gemeenschappelijk hebben. P. heeft het niet 
over een inzetting, waaraan we ons moeten onderwerpen, maar over een voldongen feit waarvoor 
wij de Heere mogen danken. Een daad van God, waardoor een einheid is geschapen, die leden 
van Christus’lichaam alleeen maar behoren te bewaren.  
 
De Messias had het al eerder gezegd tegen Zijn discipelen, dat Hij gedoopt zou worden in totale 
ondergang, dat Hij aan de dood en godverlatenheid zou prijsgegeven worden. Jezus zei 
(Mark.10:38-39) Kunt u de beker drinken, die Ik drink, of met de doop gedoopt worden, waarmee Ik 
gedoopt wordt? Toen had Hij het (voor degenen die de hele verhaal van Jezus niet zo vast voor 
zich zien) niet over Zijn waterdoop, Die Hij onderging door Johannes in de Jordaan bij het begin 
van Zijn optreden. Nee Hij heeft het hier over Zijn doop in de dood en godverlatenheid buiten 
Jeruzalem. 


