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Toerusting van 26 maart 2014         EH Rotterdam 

Deel 1: geest 

De adem van de geest van leven(s) 

(Gen.7:22) 

De mens ontleend zijn naam aan de grond, omdat ons lichaam samengesteld is uit wat gelijk is aan 
aardbodem. 
Zo kunnen we ook eens kijken naar de geestelijke kant van onze aard. 

Ruach, geest, wijst in het hebreeuws vaak naar de wind (Gen.8:1;Ex.10:13, 19; 14:21; 1 Kon. 19:11, 

Psalm 14) Door hetzelfde woord te gebruiken voor zowel wind als geest, worden we doordrongen 

van het feit dat de geest lijkt op de wind.  

 

Er wordt in Gen.2:7 gezegd: ..en Hij blaast de adem van de levenden in zijn neus. 

Ondanks het feit dat hier niet gezegd wordt dat de mens een geest heeft, is dat uit veel andere 

Schriftplaatsen wel duidelijk. Eén ervan is een opmerkelijke uitspraak: ‘de adem van de geest van 

leven’ (Gen.7:22; ) in 2 Sam.22:16 en in Psalm 18:15 staat dezelfde tekst maar wordt daar vertaald 

met: de adem van de wind. 

Adem en geest, oorzaak en gevolg. Genesis geeft de oorzaak aan, het verlenen van de adem en 

andere Schriftgedeelten geven het gevolg aan, het ontvangen van de geest. 

 

De geest IS NIET de mens, maar eerder een geschenk aan de mens van God (Prediker 12:7). 

De mens is hoofdzakelijk het product van de aarde en er kan geen waar menselijk wezen zijn zonder 

lichaam. De waarheid dat de mensheid niet wezenlijk geest is, maar aardbodem. Dit kan worden 

bevestigd op velerlei manieren. Het is een feit dat de geest een lichamelijke basis moet hebben 

waardoor het werkzaam is. 

Wat is dan de functie van de adem? Het wordt genoemd adem van leven.  

Het verandert de mens van een dood lichaam tot een levende ziel. Het lichaam zonder geest is dood 

(Jac. 2:26).  

De absolute afhankelijkheid dat leven heeft van de geest wordt goed uitgebeeld door de adem. Een 

mens kan wel veertig dagen vasten en nog veertig jaar daarna leven, maar zonder adem kunnen we 

geen 40 minuten leven. Adem is duizend keer meer noodzakelijk voor het leven dan voedsel. 

 

Laten we nauwkeurig opmerken dat leven wordt verbonden met adem en geest, net zoals 

gevoelens, (zintuiglijke gewaarwording) met de ziel. 

Voordat de adem werd geschonken had Adam geen leven, maar op het moment dat het ademen 

begint, beginnen de vitale organen te werken. De re-animatie van iemand die verdronken is 

ongetwijfeld een goed beeld van het gevolg van adem op de levenloze vorm.  

Leven of levenskracht moet duidelijk worden onderscheiden van gevoel. Een verlamde kan geen 

gevoel hebben maar bezit wel leven. Bovendien vereist gevoel zowel lichaam en geest. Adam had 

geen gevoel voordat de adem hem leven gaf. Maar toen beide werden verenigd, toen werd Adam 

een levende ziel. Toen kon hij zien, horen en voelen.  

Toen kon hij zien, horen en voelen.   

 

(een WINDMOLEN die energie opwekt. Windde molen de energieconstructie  de energie.) 

     (Adem  geest           lichaam                  leven) 
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Letterlijk staat er de adem van levens. 

Het zou kunnen zijn dat de uitleg hierin bestaat dat de mens in zichzelf drie vormen van leven 

combineert, waarmee we bekend zijn. Het haar lijkt op plantaardig leven, zonder ziel of gevoel. Het 

kan worden afgesneden zonder pijn en is door middel van wortels vastgezet in de opperhuid. Het 

lichaam is de hoogste uitdrukking van dierlijk of ziel-leven, met haar verfijnde middelen om de 

buitenwereld waar te nemen. De geest verwant aan het gebied van hemelse intelligenties. 

De overheersende verwarring die geen onderscheid kan maken tussen leven en ziel wordt benadrukt 
door de volharding waarmee de vertalingen ‘ziel’ vertalen met ‘leven’. Leven is echter nooit het 
synoniem van ziel in het Woord en het is een veronderstelling om deze begrippen met elkaar uit te 
wisselen. 
Gen.1:20 zegt ziel (en niet leven) voor de beesten en de vogels en de kruipende dingen die ziel of 

gevoel hebben.  

Het staat in tegenstelling met de planten (3e dag) die hun tot voedsel dienen, die géén ziel of gevoel 
hebben. Beide, planten en dieren bezitten leven. 
De mens is niet verschillend van de dieren met betrekking op dit aspect. Nadat het Woord drie keer 

de dieren die bewegen ‘levende ziel’ heeft genoemd, gebeurt dit ook bij de mens.  

De ziel is in het bloed, niet het leven (Lev.7:11,12,14; Deut.12:23). 

De geest is de bron van leven; het is de geest die leven geeft (Joh.6:63), het vlees is van geen nut.  

De gezindheid van het vlees is dood, de gezindheid van de geest is leven en vrede (Rom.8:6). 

Een ziel heeft leven, maar kan het niet verschaffen, vandaar dat er staat: ‘de eerste mens, Adam, 
werd tot levende ziel, de laatste Adam tot levendmakende geest (1 Kor.15:45). 
 

In Op.13:15 staat iets opmerkelijks: …en het werd hem gegeven om geest te geven aan de 

afbeelding van het wilde beest, dat de afbeelding van het wilde beest ook zou spreken en zou 

veroorzaken dat wie dan ook, die de afbeelding van het wilde beest niet zou aanbidden, zou worden 

gedood’.  

 
De les die wij leren in het begin van de schepping van de mens, die steeds weer wordt herhaald in de 

Schrift, is dat leven in al haar stadia afhankelijk is van de adem, of geest.  

Niet de mens, maar Gods geschenk aan hem is het, want ‘in Hem leven en bewegen we en hebben 

ons zijn’ (bestaan). Job. 34:14-15: Als Hij Zijn geest en Zijn adem tot Zichzelf inneemt, zal alle vlees 

tezamen omkomen en de mens zal terugkeren tot aarde/grond.  

En IEUE God zegt: Mijn geest zal niet in de mens wonen voor de eon, in bovendien, dat hij vlees is. 

(Gen 6:3) Dit gebeurt dan ook in de vloed. 

Het grootste voorbeeld van de levendmakende kracht van Gods geest echter is Zijn Christus. Met 

betrekking tot het vlees was Hij van Davids zaad, aangewezen Zoon van God in macht in 

overeenstemming met de geest van heiligheid (Rom.1:3-4). Niet alleen was Zijn leven door 

rechtstreekse werking van Gods heilige geest, maar door die geest was Hij in staat de doden op te 

wekken (Matt.9:4, 11:5; Luc.7:14; Joh.11:44). Toen Hijzelf werd opgewekt, werd Hij levendgemaakt 

in geest (1 Petr.3:18). 

Om de opstanding te begrijpen moeten wij deze waarheden in hart en hoofd bij ons dragen. Als Zoon 

van God (Zijn relatie met God) wekte Christus doden op. Zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, geeft 

Hij zo ook aan de Zoon om leven te hebben in Zichzelf. 

De woorden die Ik tot jullie gesproken heb zijn geest en leven (Joh.6:63b). 

Zo zal het ook zijn in de opstanding. (Joh.5:5 en 1 Tess.4:16-17) Want de Heer Zelf zal met de 

bevelsroep neerdalen van de hemel, met de stem van de Hoogste Boodschapper… Woorden worden 

gedragen door adem. 
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Deel 2 
Over de doop 

 
Hebr. 6:1-3; de beginselen: 
Om welke reden wij de beginselen van het woord van Christus verlaten, laten wij worden opgevoed 

tot volwassenheid; niet op nieuw het fundament van bekering van dode werken neerwerpend en 

van geloof in God, van onderwijs van ≡doop en opleggen van handen en van de opstanding van de 

doden en eonisch oordeel. En dat zullen wij doen, als God het toestaat (Hebr.6:1-3). 

Deze 6 lessen bevatten het basis onderricht van God voor zijn aardse volk. In Hebr.5:12 worden ze de 

eerste principes genoemd (en melk). 

 

Zo heeft het God behaagd, in Zijn wijsheid, om Zijn onderwijs cursus op te stellen. 

In het basis onderwijs onderwees Hij met voorbeeld lessen. Hij richtte zich op hun zintuigen door 

uiterlijke rituelen in materiële vormen. 

 

Hij voerde een parallel in tussen de materiële en de geestelijke sferen. 

Het verwijderen van lichamelijke vervuiling door water, diende als beeld voor het reinigen van 

geestelijke onreinheid, door middel van Zijn Woord. 

 

Een tabernakel gemaakt van goud en zilver en koper en linnen, van hout en verschillende andere 

materialen, symboliseerden Zijn heerlijke woonplaats en de wijze van benadering(Ex. 25 t/m 27).  

God handelde met Zijn aardse volk als met een kind. Hij gaf hen de wet als onderwijzer om op te 

leiden naar de ware Leraar. Totdat Christus kwam kon er geen volledige onderrichts-cursus zijn.  

Iedereen van Mozes tot Christus was, om het zo te zeggen, op de basisschool. Het leerboek, 

bestaande uit types en schaduwen, waren grondbeginselen en bestond uit beginsel voorschriften. 

Christus kwam !(Gal.4;7) . Hij was het grote Tegenbeeld. Hij onthulde het hart van God volledig en 

volkomen aan het kruis. Vanaf toen heeft God zijn woord gecompleteerd en een volledige cursus 

aangeboden. Christus zelf is ons leerboek, in Hem is er volwassenheid. 

 

Wassing het basiswoord voor het Griekse baptizoo, dopen of dippen. 

Een van de beginselvoorschriften is de leer van (meerdere) dopen, of zoals Hebr. 9:10 zegt het 

onderwijs van wassingen. 

Het wasvat van de tabernakel diende om de handen en voeten te wassen voordat men tot het altaar 

en de tent van de samenkomst ging. Het stond tussen het altaar en de tent van de samenkomst. 

 

Zoals er 3 heiligdommen zijn voor God, de tabernakel, de tempel van Salomo en de toekomstige 

tempel van Ezechiël, zo horen daarbij ook wassingen of dopen. 

In de tabernakel, het wasvat tussen het altaar en de tent van de samenkomst. Wassen (geen 

onderdompeling) was een verplicht ritueel om tot God te mogen naderen, tot het altaar en de tent 

van de samenkomst. Het beeld voor gemeenschap met God. De tabernakel beeldde tevens de 

‘tegenwoordige tijd’ uit voor Israël. (Hebr. 9:9)   

Dan de tempel van Salomo. Hier is het wasvat verplaatst naar de zijkant van de tempel, 2x 5 

wasvaten om de offers te wassen. Op de plaats van het wasvat in de tabernakel staat nu de bronzen 

zee. De tien wasvaten hadden bronzen wielen, als om aan te geven dat dit een tijdelijke zaak is.  

De tempel van Ezechiël. Welke plaats heeft het wasvat daar? Het wasvat van de tabernakel soms?, 

nee die was al weggenomen . Kijkend naar de zijkanten om de wasvaten van de tempel van Salomo 

te vinden, zien wij deze ook niet meer, ze zijn als het waren weggereden met hun koperen wielen.  
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En zelfs de koperen zee is verdwenen, die sprak van dienst. Maar in plaats van al dit, komt er onder 

de drempel van het huis een rivier van levend water tevoorschijn, die de vloek verwijdert en 

overvloedig leven en vrucht tevoorschijn brengt (Ez.47:8-9). 

Hier is inderdaad voldoende water. Geen klein wasvat gevuld met water. Zelfs geen bronzen zee met 

water maar een vloeiende rivier, die al vloeiend dieper wordt (Ez.47:3-5).  

De tabernakel  (in de woestijn) sprak van de tijd die ging komen, dat de Heer Jezus tot de zijnen 

kwam. 

De tempel van Salomo (in het land) spreekt van een toekomst, daarna, wanneer Hij komt die groter 

is dan Salomo en Zijn regering van vrede zal beginnen, het duizendjarige rijk.  

Tenslotte zal Ezechëls tempel staan in dat toekomstige duizendjarig rijk en ook weer wijzen naar een 

verdere toekomst, de dag van God (2 Petr.3:12) waarin er geen vloek meer zal zijn en er een nieuwe 

schepping zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De woonplaatsen van God zijn de 

schaduwbeelden van wat de toekomstige werkelijkheid zal zijn. Zo ook de wassingen die daarmee 

verbonden zijn. 

 

De gevolgen van de doop door Johannes de Doper: 

Het scheidde hen die dit ondergingen van het volk als geheel 

Het vormde hen tot een afgescheiden gezelschap. 

 

 Dat gebeurde ook met Cornelius, die eerst de gave van de heilige geest ontving (God erkende hem) 

en daarna werd gedoopt om deel uit te maken van het gedoopte gezelschap in Jeruzalem. 

(Hand.10:44-48).  

De doop van Saul toen hij in Damascus was lijkt een ‘zelf uitgevoerde doop’ te zijn, wat met de 

uitspraak ‘en was je zonden weg’ verder wordt versterkt.  

Hiermee werd hij dus niet, zoals Cornelius, deel van de groep in Jeruzalem, die zich liet dopen. 

De ‘zelf wassing’ is trouwens heel normaal in Israël, vanaf het moment dat Mozes Aäron en zijn 

zonen waste bij het wasvat (Ex.29:4), moesten zij dit daarna zelf doen (Ex.30:17).  

Het beeld van deze wassing is eenvoudig en prachtig, en nodig voor gemeenschap met God. 

 

Nadat de apostel Paulus de nieuwe bediening inging, die van de verzoening, veranderde er veel. 

Ten eerste kennen we niet langer Christus naar het vlees (2 Kor.5:16), zelfs al zouden wij Hem naar 

het vlees gekend hebben). Ten tweede is ieder die in Christus is een ‘nieuwe schepping’.  

De dingen van het begin gingen voorbij, zie het is nieuw geworden. Maar alles is van God (2 Kor.5:17) 

Het verloop van de diverse doopvormen laat hetzelfde beeld zien als de vergelijking van de 

toekomstige heerlijkheid van de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, met de 

geestelijke nieuwe schepping die nu ons deel is.  

In de dagen van de Heer op aarde was er één doop, die in water. 

In de era van Pinksteren was de doop van de geest toegevoegd in een aantal gevallen.  

In de eerste tijd van Paulus’ beheer voor de natiën gingen deze twee dopen door, maar juist het 

tegengestelde van de dagen van Pinksteren; allen hadden de doop van de geest en alleen sommigen 

in water. Maar nu in het nieuwe beheer is er opnieuw één doop (Ef.4:5), net zoals er ook één doop 

was in de tijd van de Heer op aarde. Het is alleen niet in water, maar in geest. 

Over doop in de brieven van Paulus  
De waarheid voor de huidige tijd is ons gegeven door Paulus.(Ef.3:8-9) aan de natiën de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie  te verkondigen,…. opdat nu (van nu af aan)….. 
Om de betekenis van de diverse doopvormen duidelijk te krijgen, is het goed om ze te bestuderen in 
de plaats van het beheer waarin het gevonden wordt.  
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In de vroege brieven:Galaten 3:25-28: 
Want al wie in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan, in Wie noch Jood noch Griek is, noch slaaf 
noch vrije, noch mannelijk of vrouwelijk is, want jullie zijn allen één in Christus. Bekleed met Christus 
is alleen Christus zichtbaar. (Vleselijke verschillen zijn verdwenen) (doop was niet vereist), want zij 
zijn allen één in Christus 
Zij begonnen door geest, en kunnen niet tot volwassenheid komen door vlees. 
 
De overgangsbrieven Rom. 6:1-4 
Of zijn jullie onwetend dat wie (zovelen als)nb in Christus Jezus worden gedoopt, nbin zijn dood 
worden gedoopt? : 
4 Wij dan werden met Hem begraven door de doop nb in de dood opdat, evenals Christus opgewekt 
werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zó ook wij zouden wandelen in nieuwheid 
van leven. Dit verenigde hen met Hem. 
Doop verenigt, (maar kan ook scheiding brengen als wij het naar het vlees benaderen). 
 
Alle doopvormen tot hier toe zijn schaduwbeelden. Als er schaduwbeelden zijn moet er ook een 
wezenlijk iets zijn waar het beeld van afgeleid is. (het KRUIS ziet onder) 
 
De wassingen van de wet en het water van de Jordaan waren niet eens in staat om het vuil van het 
vlees te verwijderen, en nog minder raakte het de morele vervuiling die het schepsel scheidt van de 
Schepper. 
 
Wat kan zo’n vervuiling wegwassen? Niets minder dan de dood van Christus. 
Dat was de doop waarvan Hij sprak. En niet alleen de lichamelijke dood, maar ook het diepere 
geestelijke, dat Hij van Gods gezelschap en glimlach zou worden gescheiden. Hij werd tot zonde / 
zondoffer gemaakt en God zond vuur van boven in Zijn gebeente. Hij die zonder zonde was, die geen 
reiniging nodig had, geen doop, werd zonde voor ons. Toen was reiniging nodig, toen was doop 
nodig, Water zou niet werken, zelfs geen letterlijk vuur, maar alleen de brandende toorn / 
verontwaardiging van God kon de zonde verteren. Alleen Zijn vurige onbehagen kon reinigen. 
Dit bracht Hem in het graf, maar Hij stond op als overwinnaar en is nu opgestegen naar Gods 
rechterhand. Daarom weten wij dat de zonde die Hij droeg verdwenen zijn, want die konden nooit op 
die allerheiligste plaats toegang hebben.  
Van Hem is de doop die reinigt en zuivert en volkomen tevreden stelt. 
Omdat deze doop niet voor Hem zelf was, was het voor mij. Dit is de doop van alle dopen, het kruis 
van de Christus van God. Dood, opgestaan, verheerlijkt, (niet dood alleen, maar ook opstanding)! De 
verwachting van de opstanding. 
 

De vaderen zijn allen gedoopt nbin Mozes (met hem verenigd) in de wolk en in de zee (zonder water 
tijdens de doortocht) en genoten allen dezelfde geestelijke gaven (1Kor.10:1-6), maar in de meesten 
had God geen welbehagen en zij werden uitgestrooid in de wildernis / woestijn.  
Welke les mogen wij hieruit leren:  
Zij die hun zekerheid stellen op de doop of geestelijke gaven, laten zij goed opletten. Zij die menen te 
staan (:12),opletten dat zij niet vallen! De doop van Christus met heilige geest is de enige doop die 
onze harten voor altijd vast kan doen staan voor Gods aangezicht.(1 Tess.3:13) 
 
1 Kor.12:12 
Wij zijn in één geest nbin één lichaam gedoopt, zij het Joden of Grieken, zij het slaven of vrijen en 
allen zijn gedrenkt (is te drinken gegeven) één geest.  
(1 Kor.6:9): En sommigen onder jullie waren zo (bedriegend, onrecht doende etc.) …..maar jullie zijn 
afgewassen….in de naam van de Heer Jezus Christus in de geest van onze God 
De afwassing die hen heiligden was door de geest van God. (baden maakt het vees werkelijk schoon, 
doop (dippen) doet dat niet, dus de grondige geestelijke reiniging wordt hier afwassen (of baden) 
genoemd, en niet dopen. 
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Eenheid was tot dan door water gedaan 
Het wasvat gaf plaats voor de bronzen zee, wat zelf weer omgevormd wordt door een leven gevende 
rivier. Israël heeft, ondanks de uitputtende instructies, God verworpen 
Ze hebben hun Messias verworpen. Tenslotte hebben zij de heilige geest verworpen, dan wordt 
Israël tijdelijk terzijde gezet en gaat het heil naar de natiën, totdat de volheid der heidenen ingaat en 
dan zal gans Israël gered worden 
De geest die ons doopt in één lichaam is een rivier van levend water. Het verbindt ons niet alleen 
met elkaar maar is ook de drank van leven (ons is te drinken gegeven één geest). Wij hebben allen 
hetzelfde leven ontvangen, we zijn alleen één. Dit is de eenheid van de geest, die niet kan worden 
gebroken, en die Hij ons opdraagt om te bewaren in de band van de vrede. (Ef.4:1,3, 5). 
 


