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FOB dag 7   3 april 2021 

Rechtvaardiging en heiliging, verbeeld door de doop en ongezuurd eten, herdacht in de 

Maaltijd des Heeren 

Afgelopen week hebben we het FOB gevierd. Vanuit het volbrachte werk van Jesjoea - zelf een beeld 

van ongezuurd brood dat uit de hemel is neergedaald - was daar de oproep aan ons als zijn 

volgelingen, om te ontzuren.  

Letterlijk, met het voedsel, en hopelijk hebben jullie ook geestelijk ontzurings momenten 

doorgemaakt.  

Constante bekering:     7 dagen ontzuren wil zeggen: altijd bereid zijn te ontzuren. Dat stopt niet 

vandaag op de 7de dag van het feest. 1 Johannes 2:5,6 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 

werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te 

blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 

 

Spreekt dit vers niet over innerlijke heiliging die vervolgens ook zichtbaar moet worden in uiterlijke 

heiliging? namelijk dat het zichtbaar wordt in het houden van Gods geboden?  Ja, en dit is een proces 

dat ons hele leven lang door gaat; mee eens?. We doen gezuurd brood weg en we voeden ons met 

het ongezuurde brood. Een prachtig beeld van de constante bekering én verbinden aan Messias. 

 

Constante bekering 2:    Om het zelfde nogmaals te zeggen met andere woorden: 1 Thessalonicenzen 

1:6,7a Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam te midden van 

veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen..   

 

Om bij de symboliek van het FOB te blijven: 1 Korinthe 5:7a Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u 

een nieuw deeg zult zijn.  

Belangrijk te vermelden is dat we niet primair tegen zuurdesem moeten strijden, ik noem dat een 

negatieve motivatie. Voordat je het weet ben je dan bezig met streven naar eigen gerechtigheid.  

Onze houding moet juist positief gericht zijn:  ons dagelijks verbinden aan het verlossingswerk van de 

Messias.  

Is er een manier waarop je kan herkennen of je- zoals gezegd- positief of negatief gericht bent in je 

dagelijkse wandel met God?  

Ja, er staat een duidelijke hint in de zojuist vermelde tekst uit 1 Thessalonicenzen.  

Ik herhaal de tekst nogmaals: 1 Thessalonicenzen 1:6 Ook bent u navolgers geworden van ons en van de 

Heere, toen u het Woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, 

Navolger worden met blijdschap- als dat geen positieve motivatie is?! Des te meer omdat die 

blijdschap er ook nog eens is te midden van verdrukking! Spreekt dit niet over shalom die het 

verstand te boven gaat? Satan kan dit niet aanzien: dankbare mensen ondanks verdrukking en 

tegenslag.  

 

Constatering:    Maar dan kom ik ook nog even terug op de andere tekst die we zo net bespraken uit 

1 Korinthe 5, maar nu de gehele zin:  1 Korinthe 5:7a en b Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u 

een nieuw deeg zult zijn, U bent immers ongezuurd, want ook ons Pascha is voor ons geslacht: 

Christus.  

Vinden jullie ook niet dat vers 7a tegenstrijdig lijkt ten opzichte van vers 7b? Vers 7a in de lijn van 

alles wat ik tot nu besproken heb- je hele leven attent zijn om te ontzuren.. maar dan lezen we 

ineens: je bént ongezuurd?  

Constatering 2:   Het is interessant dat te midden van alle zonden van de Korintiërs, Paulus de 

gelovigen vertelt dat zij geen zuurdesem hebben. Ook al wordt hen gezegd om het oude zuurdesem 
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weg te doen, kan in Christus schijnbaar toch gezegd worden dat ze- en wij dus ook -  zonder zonde 

zijn.  We lezen dat bijvoorbeeld ook in Kolossenzen 2:10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het 

Hoofd is van iedere overheid en macht.  Dat is schijnbaar een duidelijke voltooide-tijd positie.  

Constatering 3: Om zeker te zijn dat er toch echt een situatie is van ongezuurd ZIJN,  onderzoeken we 

een 3de getuige van deze stellingname: We gaan hiervoor naar het laatste Pesach dat Jesjoea met zijn 

discipelen vierde, zoals beschreven in het evangelie van Johannes 13:5-10 Daarna goot Hij water in de 

waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn 

middel had. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen? Jesjoea 

antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. >> Petrus zei tegen 

Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jesjoea antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u 

geen deel met Mij. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn 

hoofd. Jesjoea zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij 

is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.   

Wat we hier lezen is dat omdat Petrus al schoon wás, alleen zijn voeten nodig hadden gewassen te 

worden, vanwege het dagelijks het wandelen in deze wereld. 

Hoofdthema:  Hoe zit dit nou? Ontzuren en al ontzuurd zijn; reinigen en al rein zijn? Wat we in deze 3 

voorbeelden zien is het verschil tussen rechtvaardiging en heiliging.  

Wij mogen ons gerechtvaardigd weten door het eenmalig offer van Jesjoea; Een prachtig vers die dat 

onderstreept lezen we in Hebreeën 10:14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in 

eeuwigheid volmaakt. Dat is rechtvaardiging ten top! 

Maar van daaruit worden we geroepen om te gaan wandelen in levensheiliging. Anders krijgen we 

de situatie zoals in Romeinen 6:1 beschreven staat: Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde 

blijven, opdat de genade toeneemt? 

Romeinen 6 beschrijft vervolgens de ontzuurde, reine positie waar we in mogen gaan staan vanuit 

het volbrachte werk van de Messias (rechtvaardigmaking) met nóg weer een andere maar 

gelijkwaardige symboliek en dat is..? Middels het watergraf van de doop!  

 

Dus onze rechtvaardigmaking en onze dagelijkse levensheiliging worden beiden verbeeld door 

ongezuurd zijn en ontzuren, maar de rechtvaardigmaking wordt ook nog verbeeld door de doop, een 

eenmalig punt in de tijd, zoals het lijden, sterven en opstaan van Jesjoea ook op een eenmalig punt in 

de tijd heeft plaats gevonden!  

Laten we Romeinen 6 lezen om het vooral Bijbels te verantwoorden wat ik gezegd heb: Romeinen 

6:1-4 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! 

Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 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 evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een 

nieuw leven zouden wandelen. 

Zie je dat wij mede-gerechtvaardigd zijn door het mede sterven met de Messias, verbeeld door de 

doop en dat het doel vervolgens is wandelen in een nieuw leven?  

Vers 11-14 vervolgen: Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde,(rechtvaardig) maar levend voor 

God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten 

daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, 

maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden 

wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de 

wet, maar onder de genade. (doorgaande heiliging door steeds keuzes te maken). 
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Voor die levenswandel in doorgaande heiliging hebben we iets heel belangrijks nodig.. De Heilige 

Geest!  

Jesjoea zei niet voor niets na zijn lijden en sterven (Pesach en zijn opstanding, verschijning  en 

onderwijs aan de disipelen (FOB) daarna: wacht op de kracht.. en ja wel, die kwam ten tijde van het 

volgende voorjaarsfeest Sjavoeot.  

Vanaf vandaag gaan we naar dat feest toeleven.. van 7 dagen tellen en beleven tijdens het FOB zijn 

we ook in een andere telling terecht gekomen, namelijk de omer telling: 7 weken tellen en 

verwachten tot de 50ste dag van het volgende voorjaarsfeest: Sjavoeot   

Zie je hoe mooi het ‘stripverhaal’ van de feesten de blauwdruk weergeeft van de weg die een mens 

heeft af te leggen om tot zijn doel te komen? Toen dat daadwerkelijk plaats vond, we blikken nu dus 

even vooruit, gaf Petrus op kernachtige wijze een handelingsprincipe weer wat nog even actueel nu 

is als dat het toen was:  

Handelingen 2:37-39 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en 

de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder 

van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de 

Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als 

de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 

Doop pleidooi 

In deze tekst staan 3 duidelijk stappen in een bepaalde volgorde: bekering – doop – heilige geest 

ontvangen 

Bij deze doe ik dan ook een oproep ernst te maken met het doopbevel voor een ieder die hier is en 

nog niet volwassen is gedoopt. Kies voor de lijn in de oproep van Petrus: geloof – doop – heilige 

Geest 

Dan ben je ook in lijn met het verhaal van de Uittocht: Bevrijding uit de slavernij van Egypte (schuilen 

achter het bloed van Jesjoea) – de doortocht door de Schelfzee (doop) – op weg naar de Sinai (Torah 

en inmiddels Torah op de tafel van het hart geschreven.. 

Dan ben je in lijn met de voorjaarsfeesten: van Pesach, naar gerechtvaardigd in het FOB (doop) en je 

heiligend in het FOB- ontzuren, en dan tellend naar Sjavoeot waar de Geest wordt uitgestort. 

Maaltijd des Heeren 

Voor nu, we gaan zo de maaltijd des Heeren met elkaar nuttigen en ik bid dat dit een hele diepe 

ervaring voor jullie mag zijn zo kort na het Pesach.  

 

Met het aannemen van de matze geef jij aan je vertrouwen te stellen op het volbrachte werk van de 

Messias. Daarmee wordt je medegekruisigd  met hem en ben je gerechtvaardigd. (Ontzuurd 

voltooide tijd- een positie).   

Maar door het drinken van de wijn verbind jij je ook aan het nieuwe verbond in zijn bloed en kies je 

voor doorgaande heiliging in je dagelijkse wandel (ontzuren).   

Charlie Lengkeek                                                     


