
Navolging 7 
AFGEWASSEN 
 
Navolgen is afgewassen zijn 
 
Iedereen die in de Heere Jezus gelooft 
volgt Hem na in leven en in sterven. Meer nog: zij zullen Hem ook volgen in 
de opstanding. Jezus geeft aan: ‘Ik leef en allen die in Mij geloven zullen leven 
met Mij!’ Navolgen is in Zijn dood begraven worden en met Hem opgewekt 
worden in een nieuw leven. Het teken hiervan is de Heilige Doop. Hierdoor 
mogen allen die in Jezus geloven zeker weten dat al hun zonden door Hem 
afgewassen zijn. Tegen hen die nog niet gedoopt zijn, wordt gezegd: Laat uw 
zonden afwassen. Allen die geloven mogen door de doop weten dat hun 
zonden afgewassen zijn. 
 
Om het afwassen van de zonden op het spoor te komen, neem ik u mee naar 
de Handelingen der apostelen. Ik leg u een paar opvallende teksten voor. 
 

En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar 
het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die 
eenzaam is (Hand. 8:26). 

 
Filippus moet opstaan en naar Gaza gaan, daar zal hij de kamerling dopen. De 
Heilige Geest wekt hiertoe de evangelist op. Nadat de kamerling zijn geloof 
heeft beleden, wordt hij gedoopt en worden zijn zonden afgewassen. 
 
Jezus verschijnt aan Saulus van Tarsen, die op dat moment nog een vervolger 
is van de gemeente van Christus. Een fel licht en een stem zetten Saulus stil. 
De vraag klinkt: ‘Waarom vervolgt u Mij?’ Dit wordt zijn bekering. 
Jezus vervolgt door te zeggen:  
 

‘Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet 
doen.’ (Hand. 9:6) 

 
Saulus wordt weggeleid, de stad Damascus in, waar Ananias zich over hem 
ontfermt. Deze liefdevolle opvang leidt tot de doop van Saulus. Vanaf nu heet 
hij Paulus. Hij is een door Jezus uitgekozen instrument om het Evangelie aan 
vele volken te verkondigen. 
 



Jaren later wordt Paulus in Jeruzalem gearresteerd (Hand. 26:27). Op de 
trappen van de kazerne spreekt hij de verwarde menigte en de leiders toe. Hij 
vertelt van het verblijf bij Ananias en wat er toen tegen hem gezegd is. 
 

‘Saul, broeder, word weer ziende! En op hetzelfde moment werd ik 
ziende, en zag hem. En hij zei: De God van onze vaderen heeft u 
voorbestemd om Zijn wil te kennen en de Rechtvaardige te zien en de 
stem uit Zijn mond te horen, want u moet voor Hem bij alle mensen 
getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom aarzelt 
u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van 
de Naam van de Heere.’ (Hand. 22:13-16) 

 
Zowel in het Oude Testament (bij Ismaël, Jozua, Gideon, David, Elia en Ezra) 
als in de Handelingen bij Filippus, Saulus en Ananias klinkt de oproep; ‘Sta 
op!’ Deze woorden klinken op een moment van ommekeer en bij een nieuwe 
roeping. Ze markeren een doorbraak naar het Koninkrijk van God en Zijn 
heerschappij, mede door het werk van de Heilige Geest. 
 
In deze weg wordt de kamerling gedoopt. Zo ook Saulus. Uit de mond van 
deze apostel der heidenen horen wij later wat dat betekent: ‘afwassing van de 
zonden’. 
 
Wie spreekt deze woorden? Telkens valt op dat dit de geest van de profetie 
is, de Heilige Geest, en bij de bekering van Saulus liggen deze woorden in de 
mond van Jezus Zelf. Ananias bedient de doop aan Saulus. Dat gebeurt in de 
Naam van Jezus en onder aanroeping van die Naam. Opvallend is dus dat God 
Zelf steeds de eerste is. Saulus wordt opgeroepen zich te laten dopen. Zo 
worden hem de zonden afgewassen en de doop is daarvan het blijvende 
teken. 
 
De les is dat wij antwoord mogen en moeten geven op de roep van het 
Evangelie. God roept, zoekt en vindt mensen, die op hun beurt 
verantwoordelijk zijn om die roep te beantwoorden. De erkenning van schuld 
hoort bij de doorbraak. De vergeving van zonden wordt afgebeeld in de 
doop. De dopeling sterft met Christus en staat met Hem op in een nieuw 
leven. De doop als een graf, waar de zonde wegsterft en nieuw leven geboren 
wordt. ‘Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen!’ Concreter en 
helderder kan bijna niet.  
 



Dat geldt nu nog voor iedereen die in Jezus gelooft. Die mag op grond van de 
doop geloven dat ook zijn of haar zonden zijn afgewassen. 
 
Paulus schrijft aan de gemeente van Rome in hoofdstuk 6 over de doop: 
 

‘Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn 
dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in 
de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de 
heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden 
wandelen.’ (Rom. 6:3.4) 

 
Wilt u in het geloof een bewijs hebben van de afwassing van de zonden, dan 
is de Heilige Doop hiervoor de grond. In dat verbond is God de eerste en Hij 
vraagt ons om dit te beamen. Iedereen die zich vastklampt aan Gods beloften 
mag geloven dat alle zonden afgewassen zijn. 
 
Wat staat ons te doen? Wat de jongste zoon in de gelijkenis deed. Hij sprak: 
‘Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen: Vader, ik heb 
gezondigd…!’ Wie opstaat en om Christus’ wil en in de kracht van de Geest 
tot de Vader gaat, vindt de rust van de vergeving der zonden in Jezus’ bloed. 
Afgewassen. Rein. Voor eeuwig en altijd. 


