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Het leven van Christus 
Hoofdstuk 3/16: De doop van Christus 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/  
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling door M.V. Update 16-12-2015 (versie zonder invulvragen) 

 

 

De Heer Jezus ging naar Johannes bij de Jordaanrivier om gedoopt te worden (Mattheüs 3:13). De 
doop van Johannes was een “doop van bekering” (Handelingen 13:24; vergelijk Mattheüs 3:2, 8, 
11). Maar moest Jezus bekeerd worden? Uiteraard niet, Hij was zondeloos. 
Als een Jood gedoopt werd door Johannes, wat deed hij dan volgens Mattheüs 3:6? Hij beleed zijn 
zonden. Dit was voor Jezus onmogelijk om te doen! Een persoon kan geen zonden belijden als hij 
er geen heeft! De Bijbel verklaart dat de Heer Jezus absoluut ZONDELOOS was. Zie de volgende 
Schriftplaatsen: 

Hij heeft geen zonde gedaan.  

Hij heeft geen zonde gekend.  
Hij deed niets onbehoorlijks.  

Hij was een smetteloos en onbevlekt Lam.  
Hij was zonder schuld.  

Hij was zonder zonde.  
Hij was heilig, zonder schuld, onbesmet, afgescheiden van zondaren.  

1 Petrus 2:22 

2 Kor. 5:21 
Lukas 23:41 

1 Petrus 1:19 
Lukas 23:4, 14 

Hebreeën 4:15 
Hebreeën 7:26 

 
De gelovige zal nooit in zijn leven het punt bereiken dat hij geen enkele zonde heeft en daarom 
geen zondebelijdenis nodig heeft (1 Johannes 1:8-10). 
Als de Heer Jezus geen bekering nodig en geen zonden te belijden had, waarom ging Hij dan naar 
voren om gedoopt te worden door Johannes? Blijkbaar stelde Johannes dezelfde vraag, want toen 
Jezus naar hem kwam trachtte hij Hem te verhinderen om gedoopt te worden, zeggend: “Ik heb het 
nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?” (Mattheüs 3:14). Met andere woorden, 
Johannes bedoelde: “Ik ben degene die dat nodig heeft, niet U! U zou de Doper moeten zijn, 
niet ik. Waarom zou de zondaar de Verlosser dopen?” Johannes deed dus alle moeite om te ver-
hinderen dat Jezus zou gedoopt worden. 
Wat verhindert vandaag een persoon om gedoopt te worden (zie Handelingen 8:35-39)? Enkel “als 
u met heel uw hart gelooft” is het geoorloofd, anders niet. 
Merk op hoe de Heer Johannes antwoordde: “Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons 
alle gerechtigheid te vervullen”Mattheüs 3:15). Alhoewel Jezus zondeloos was en geen berouw 
nodig had, wilde Hij  gedoopt worden door Johannes ter wille van de gerechtigheid, en Johannes 
“liet het Hem toe” (Matt. 3:15). 
Waarom was het juist van de zondeloze Redder zich te onderwerpen aan een doop die bedoeld was 
voor zondaars? Wat was het doel van Christus’ komen naar de wereld (Mattheüs 1:21; Lukas 5:30-
32; 19:10; Johannes 3:17; 1 Timotheüs 1:15)? Hij zou Zijn volk redden van hun zonden. Daarom 
was het juist en gerechtvaardigd voor de Redder om aan het begin van Zijn bediening Zich te iden-
tificeren met hen die Hij kwam redden. Hij vernederde Zichzelf en wilde Zich met zondaars 
identificeren, alhoewel Hij geen zonde kende. Hij wilde gaan staan op de plaats van de zondaars 
voor wie Johannes’ doop was bestemd. 
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De profeet Jesaja voorzei dat de Messias met de “overtreders” zou “geteld worden” (Jesaja 
53:12).  
Het Nieuwe Testament leert dat “Hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden” (Hebreeën 
2:17). Alhoewel zondeloos was Hij in staat medegevoel te hebben voor Zijn broeders in hun strijd 
tegen zonde: Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar “zonder zonde” (Hebree-
en 4:15). God “heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat 
omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet 
vervuld zou worden in ons” (Romeinen 8:3-4). 
Niet enkel Zijn doop, maar in Zijn hele openbare bediening, identificeerde en associeerde de Heer 
Jezus zich met hen die Hij kwam verlossen. De zelfrechtvaardige Farizeeën bekritiseerden sterk de 
rechtvaardige Christus wegens deze associaties. Beschouw volgende passages: 

1. Lukas 5:27-32.  
Wat was de reactie van de schriftgeleerden en 
Farizeeën?  

2. Lukas 7:36-50.  

Wat was de reactie van Simon de Farizeeër?  
3. Lukas 15:1-2.  

Wat was de reactie van de Farizeeën en 
schriftgeleerden? Helpt u dit te begrijpen 
waarom Christus hen de parabel van het ver-
loren schaap, de verloren penning en de ver-
loren zoon vertelde?  

4. Lukas 19:1-10.  

Wat was de reactie van het volk (vers 7)?  
5. Lukas 7:29-35.  

Wat dachten de Farizeeën en wetgeleerden 
over Johannes’ doop? Waren zij gedoopt 
door Johannes? Zou het voor Jezus gerecht-
vaardigd zijn de doop van Johannes te weige-
ren, net zoals de zelfrechtvaardige Farizeeën? 

   
De Farizeeën zeiden (vergelijk Lukas 7:30): “Wij willen niet gedoopt worden want wij zijn 
rechtvaardig!”  
De tollenaars en zondaars zeiden (vergelijk Lukas 7:29): “Laat ons gedoopt worden, want God 
is rechtvaardig en wij zijn zondig”. 
Jezus zei (vergelijk Mattheüs 3:15): “Laat Me gedoopt worden, want op deze wijze past het ons 
alle gerechtigheid te vervullen”. 

Toen Johannes Christus aanwees zei hij: “Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld weg-
neemt!” (Johannes 1:29).  
Dus, Johannes begreep twee belangrijke feiten over Christus:   

1) Hij was zondeloos (Gods onbevlekte Lam – vergelijk 1 Petrus 1:19)  
2) Hij zou zich identificeren met “de zonden van de wereld”. 

Ongeveer 3,5 jaar na Zijn doop zou Christus nog een andere doop ervaren (zie Mattheüs 20:22-23; 
Lukas 12:50: “Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het vol-
bracht is”) waarbij Hij zich nog vollediger zou identificeren met zondaars: 
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De doop van Jezus 
in de Jordaan 

De doop van Jezus 
aan het Kruis 

1) Christus hoefde niet gedoopt te worden 
(Matt. 3:14). Hij was zondeloos en vol-
maakt rechtvaardig. 

1) Christus hoefde niet naar het kruis te 
gaan (1 Petrus 3:18). Hij was de Recht-
vaardige. Hij was niet schuldig. 

2) Hij was geen zondaar. 2) Hij was geen zondaar (1 Petrus 2:22-24). 

3) Hij verdiende deze doop niet. 3) Hij verdiende deze doop niet  
(Lukas 23:40-41). 

4) Hij onderwierp zich aan de doop en 
stond in de plaats van de zondaar. 

4) Hij onderwierp zich aan deze doop en 
stond in de plaats van de zondaar  
(Filippenzen 2:5-8; 2 Korinthiërs 5:21). 

5) In deze doop identificeerde Jezus zich 
symbolisch met zondaars. 

5) In deze doop identificeerde Jezus zich 
feitelijk met zondaars en werd zonde voor 
ons (2 Korinthiërs 5:21). 

 
Wanneer nam Jezus feitelijk de zonde en schuld van de mensheid op Zich: bij de Johannesdoop of 
aan het Kruis (1 Petrus 2:24; 3:18)? Aan het kruis! 
Wij weten dat de Heer Jezus bij zondaars was, at met zondaars, en in Zijn hart geraakt werd door 
zondaars, maar de Bijbel zegt dat Hij was “afgescheiden van de zondaars” (Hebreeën 7:26). Hoe 
kan een gelovige bij zondaars zijn en tegelijkertijd afgescheiden zijn van zondaars? Wanneer is het 
verkeerd u te associëren met zondaars (Spreuken 1:10-19; 2:10-22; 4:14-19; 2 Korinthiërs 6:14-17; 
Efeziërs 5:11-13)? Als u deelneemt aan hun zondige werken, want: “neem niet deel aan de on-
vruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efeziërs 5:11-13) 
Wat uw verantwoordelijkheid hoort te zijn jegens de zondaar (uw ongeredde kennissen, collega’s, 
buren, enz.): 

a. Heb hen lief en toon medeleven met hen (Mattheüs 5:44-48; Romeinen 10:1).  
b. Volg hun advies (Psalm 1:1).  

c. Volg hun voorbeeld (3 Johannes 11).  
d. Volg hun wandel (Spreuken 4:14).  

e. Zoek hun redding (1 Korinthiërs 10:33).  
f. Betoon vriendelijkheid en een echte interesse en bezorgdheid (1 Korinthiërs 9:19-22). 

g. Word hun nauwe metgezel (Psalm 119:63).  
h. Isoleer uzelf van hen (Johannes 17:15; 1 Korinthiërs 5:9-10).  

i. Scheid uzelf af van hen (Hebreeën 7:26; 2 Korinthiërs 6:17).  

Wat is het verschil tussen ISOLEREN en AFSCHEIDEN? 

*     *     *     *     *     *     *     *     * 
De waterdoop van Jezus illustreerde het verlangen van de Heer om Zich te identificeren met hen die 
Hij kwam redden, maar deze waterdoop was ook belangrijk om bijkomende redenen (overgenomen 
van J. Oswald Sanders: The Incomparable Christ):  

1. DE DOOP VAN JEZUS MARKEERDE HET BEGIN VAN ZIJN OPENBARE  
BEDIENING  
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Jezus was ongeveer dertig jaar op dat moment (Lukas 3:23). Jezus kwam van Nazareth in Gali-
lea (Markus 1:9) om gedoopt te worden, en dus verliet Hij zijn woonplaats, zijn familie, zijn be-
roep en zijn privéleven. 
  

2. DE DOOP VAN JEZUS MARKEERDE GODS GOEDKEURING OVER DE 30 STILLE 
JAREN  
De Bijbel vertelt ons weinig over de eerste 30 jaren van Jezus’ leven. De evangelieverslagen 
concentreren zich op de laatste 3,5 jaren (de jaren van Jezus’ openbare bediening) en in het bij-
zonder op de laatste week van Jezus’ aardse leven. Maar God vatte die vele jaren samen in één 
zin: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheüs 3:17). 
De eerste 30 jaren van Zijn leven omvatten dezelfde dagelijkse routines waar wij zo dikwijls te-
genaan kijken. Maar Hij hanteerde deze gewone opdrachten met zo’n toewijding dat Zijn he-
melse Vader met vreugde kon uitroepen: “In Hem heb ik Mijn welbehagen!” 
  

3. DE DOOP VAN JEZUS MARKEERDE EN IDENTIFICEERDE HEM ALS GODS  
UITVERKOREN MESSIAS  
De neerdaling van de Heilige Geest op Christus bij Zijn doop was Gods teken voor Johannes dat 
dit inderdaad de Messias was: “En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te 
dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem 
blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt” Johannes 1:33-34). 
  

4. DE DOOP VAN JEZUS MARKEERDE ZIJN ZALVING DOOR DE GEEST VOOR 
DIENSTBAARHEID  
Christus’ afhankelijkheid van de Heilige Geest van God karakteriseerde Zijn hele bediening. 
We leren uit Hand. 10:38 “hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en 
met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel 
overweldigd waren, genas, want God was met Hem”. Het Oude Testament heeft voorzegd dat 
de Messias zou gezalfd worden door de Geest (Jesaja 42:1; 61:1-2; vergelijk Jesaja 11:1-2). 
  

5. DE DOOP VAN JEZUS MARKEERDE DE SAMENWERKING VAN DE DRIE-ENIGE 
GODHEID IN DE MISSIE EN HET WERK VAN CHRISTUS  

De Vader De vleesgeworden Zoon De Geest 

 
“De vleesgeworden Zoon staat in de wateren van de Jordaan, en identificeerde Zich met de zondige 
mensheid. De Vader opent hemel om Zijn goedkeuring te laten horen over Zijn Zoon die Hij gese-
lecteerd had voor deze taak. De Geest daalt van de hemel neer om de Zoon te bekrachtigen om de 
doelstelling van de Vader te vervullen”   

 
 

“Het leven van Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm 
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