Was Jezus volledig mens, en geboren uit de lijn van Adam.
Is Christus door Maria heen gegaan als “water door een goot” zoals de bron van bepaalde wederdopers zegt?
Of:

Heeft Jezus om echt mens te zijn menselijk vlees en bloed van Zijn moeder Maria aangenomen?

De oorsprong van Jezus geboorte “als water door een goot” komt bij vroege wederdopers vandaan. Deze
wederdopers ontkenden dat Christus het menselijk lichaam van Zijn moeder heeft aangenomen. “Christus zou zijn
menselijke zelfstandigheid of vlees en bloed uit de hemel hebben meegebracht”.
De vraag is; zou Hij dan geen waarachtig mens en daardoor ook geen volkomen Zaligmaker kunnen zijn?
Deze bijzondere menswordingsleer, door Melchior Hoffman in de Lage Landen geïntroduceerd, bleef lange tijd
kenmerkend voor de doperse geloofsleer tot in de 19e eeuw in Nederland. Deze leer was voor de dopers nodig om
de eenheid van God, de afstand tussen schepping en het goddelijke en daarmee het verschil tussen zuiver en
onzuiver, heilig onheilig te benadrukken.
Hun leer aangaande de menswording van Christus is bepalend geweest voor hun gehele geloofsconcept. God zelf
heeft zich in zijn zuiverheid met de mens verbonden, en daarin het heil geschonken, waardoor de gelovige navolger
van Jezus het ideaal en de mogelijkheid van heilig leven wordt geboden. God zelf wendt zich in zijn Zoon tot de
mens. Juist daarom achten zij het onmogelijk om te aanvaarden, dat het de Zoon het zondige vlees heeft
aangenomen. Hoe zou God daarmee zich kunnen verbinden?
Maar daar tegenover gesteld geeft het aannemen van de zondeloze mens de glans van volledige zondeloosheid aan
Jezus, die onze volledige plaatsvervanger is geboren in een vlees gelijk aan Maria in de lijn van Davis naar Adam.
Fundamenteel voor de wederdopers is dat de gevallen mens door Adams vlees of zaad niet verlost kan worden.
Daartoe moet God zelf zonder aanneming van zondig vlees mens worden. Ook in de vleeswording mag van Gods
goedheid niets verloren gaan. Christus is dus volgens deze zienswijze een volkomen goddelijke realiteit.
Als Bijbelse fundering gebruikt Melchior Hoffman onder andere Melchizedek die zonder vader,
moeder en geslachtsregister was, om daarmee aan te tonen dat Maria slechts als „mossel" fungeerde en
niet werkelijk als menselijke moeder. Centraal staat ook „het Woord is vleesgeworden" (1 Joh. 1:14) en
Paulus' uitspraak over de „eerste Adam, stoffelijk, de tweede uit de hemel" (1 Cor. 15:47).
Menno Simons bleef verdacht vanwege zijn leer over Christus, welke hij aan Hoffman had ontleend:
het eeuwige Woord van God zou niet de menselijke natuur verkregen hebben uit Maria, maar het
Woord was vlees geworden door een scheppende daad van God.
Het Woord is vlees geworden, betekende volgens de dopers: Christus was zonder vlees van Maria aan te nemen en
zo deel aan de erfzonde te krijgen, met menselijke natuur via Maria ter wereld gekomen zoals water door een
regenpijp valt.
De vraag is:

- hoe kan Christus een echt mens verlossen als Deze zélf niet waarachtig mens was.
- Is het standpunt dat Melchizedek zonder vader, moeder of geslachtsregister was, een
argument om te stellen dat Jezus als mensenzoon ook geen geslachtsregister had?
- Is het standpunt dat het woord vlees geworden is een argument om te stellen dat Jezus
niet verbonden was met het vlees van Maria?

Een vraag; Is Melchizedek dezelfde als Christus. Daar moet eerst een antwoord op worden gegeven. Hier wordt
verschillend over gedacht. Is hij een type is van Jezus Christus? Of Christus Zelf. Jezus was zeker priester naar de
ordening van Melchizedek.
Psalm 110:4: “De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de
ordening van Melchizedek”. Het is duidelijk dat hier over Jezus als Priester wordt geprofeteerd.
Dit wordt nog duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere Priester opstaat” (Hebr. 7:15). Het
Griekse woord voor ‘andere’ is heteros.

Het Grieks kent twee woorden, voor het begrip ‘anders’: 1. ‘Allos’ wat betekent een ander maar van hetzelfde type.
2. ‘Heteros’ betekent een ander van een verschillend type.
Melchizedek is dus beeld van Jezus Christus, maar van een ander (Heteros) type. Hij is priester, maar niet priester
zoals Christus, Die is als Zoon van God van een veel hogere (Goddelijke) orde. In Hebr 7:3 lezen we over
Melchizekdek. En aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester’. Hij is niet de Zoon van God!
Want het Griekse woord dat hier voor ‘gelijkgemaakt’ wordt gebruikt, is ‘aphomoio’o’ wat betekent ‘heel sterk
lijken op’. Melchizedek beeldt Christus uit in priesterschap, maar hij is niet ‘gelijk aan’ Hem.
Op het moment van ontmoeting tussen Melchizedek en Abraham was er nog niet het priesterschap en de Mozaïsche
Wetgeving aan Israël. Melchizedek stond niet onder de wet. Jezus daarentegen wel: “geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet” (Gal. 4:4). Onder de Mozaïsche wet was het niet mogelijk om in één persoon het koning en
priesterschap te vervullen. Priesters kwamen uit de stam Levi (Num. 3:5-51), Koningschap was voorbehouden aan de
stam Juda. Zie koning Uzzia die zich bemoeide met het priesterschap en door God werd geslagen met melaatsheid.
Hebreeën constateert dit ‘probleem’ ook: “Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere
stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is duidelijk dat Jezus van Juda afstamt, en
niet van Levi.
Het hebben van een geslachtsregister was in Israël heel belangrijk en zeker als priester. Met je geslachtsregister kon
je aantonen dat je uit de stam van Levi kwam. Toen Israël uit de Babylonische Ballingschap kwam en de tempel
herbouwde, was dit een groot probleem. Veel priesters waren hun geslachtsregister kwijt en mochten niet dienst
doen. “En dit waren degenen die optrokken uit Tel Melah, Tel Harsa, Cherub, Addan en Immer, maar die niet konden
vertellen wie hun familie en wat hun afkomst was, of zij van Israël waren… Dezen zochten naar hun inschrijving
onder hen die in het geslachtsregister waren ingeschreven, maar zij werden niet gevonden; daarom werden zij als
onrein van het priesterschap geweerd” (Ezra 2:59-62; zie ook Neh. 7:61-65).
Melchizedek is zonder geslachtsregister. “Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van
dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, (het beeld van Christus, maar Christus
zelf niet!!) blijft hij in eeuwigheid priester” (Hebr. 7:3). Dat Melchizedek geen geslachtsregister heeft, is opmerkelijk,
omdat het Bijbelboek Genesis vol staat met geslachtsregisters. Voortdurend lezen we: “Dit zijn de afstammelingen
van …”. Zoals Melchizedek geen geslachtsregister had, zo beschikte Jezus als het gaat om Zijn hogepriesterschap niet
over het juiste geslachtsregister. Hij kwam uit de stam Juda. Wettelijk gezien kon Hij dus wel Koning maar geen
hogepriester worden.
De vraag blijft: Hoe kan Jezus dan toch aanspraak op het hogepriesterschap maken?
Het antwoord ligt in Zijn dood en opstanding. Voor het kruis beschikte Jezus niet over het juiste geslachtsregister.
Hij werd namelijk pas Hogepriester na Zijn opstanding uit de dood. Vanaf dat moment stond Hij boven de wet. Hij
had de Wet vervuld (Rom. 10:4). Net als Melchizedek stond Christus vanaf dat moment niet langer onder de wet.
“En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere Priester opstaat, Die dat
niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven.
Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek” (Hebr. 7:15-17).
Hij is dus niet Hogepriester op grond van Zijn aardse afkomst, maar uit de kracht van onvergankelijk leven en de
opstanding. Vanuit het nieuwe (opstandings)leven is Hij als Hogepriester met Zijn Eigen bloed de hemelen
doorgegaan om daar Zijn Offer bij de Vader aan te bieden. Wat een geweldig evangelie!!!
Jezus heeft door Zijn dood en opstanding het Nieuwe Verbond door Zijn bloed ingeluid en verankerd.
“Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar
is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd” (Hebr. 8:6). In Psalm 110 Zie ik al een eerste verwijzing naar het
Nieuwe Verbond. David profeteert over de Messias Die als Koning zal regeren, maar wel naar de ordening van
Melchizedek. De combinatie van het koning- en priesterschap vinden we daar al. Omdat dit onder het Oude
Verbond onmogelijk was, moest er ook een Nieuw Verbond voor in de plaats komen.

Waarom is het belangrijk te weten dat hij zowel koning als priester was?
Als Jezus wel het volmaakte offer had gebracht, maar dat niet als Hogepriester bij de Vader had aangeboden, dan
was er geen verzoening met God mogelijk geweest. En waren wij nog in zondige staat. Maar nu mogen ook wij we
met Hem priesters zijn en later met Hem regeren. Satan is door Christus’ dood en opstanding onttroond, maar nog
niet gebonden (Opb. 20:2). Daarom hebben we nog een (geestelijke) strijd in de hemelse gewesten. (Ef. 6:10-20)
Zolang satan niet is gebonden en Christus’ heerschappij op aarde niet is aangebroken, blijven onrecht en duisternis
voortwoekeren. Gelukkig hebben we de vaste hoop dat Christus de schepping bevrijdt en vrede en gerechtigheid
brengt. Daarom moet Christus niet alleen Priester maar – evenals Melchizedek – ook Koning zijn. Over dat
Koningschap gaat ook Psalm 110.

Wat betekent: “het woord is vleesgeworden”?
"God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees (in een menselijk lichaam), aan dat der zonde gelijk, en wel
om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het
vlees wandelen, doch naar de Geest." (Romeinen 8:3,4)
Conclusie:
Jezus was dus niet Melchizedek. Maar wel Priester naar de ordening van Melchizedek. Er stond een
andere Priester op vlgs Hebr 7:15. De stelling van Melchior Hoffman waar deze leer op o.a. Melchizedek gebouwd is
klopt Bijbels gezien niet. Ook de tekst van het vleesgeworden woord snijdt hier geen hout. De Bijbel heeft hierop
een helder antwoord.
Het is dus belangrijk te erkennen dat Jezus werkelijk uit de menselijke geslachtslijn van Adam en David via Maria
als vleesgeworden woord op deze wereld kwam om in Zijn lichaam de zonde in een vlees aan de zonde gelijk” aan
het hout te nagelen!
Hij nam dezelfde menselijke natuur aan als alle afstammelingen van Adam hebben, doch zonder zonde. Hij werd
vlees in die zin, dat Hij toch nog dezelfde natuur behoudt. Verder houdt het in, dat Hij, volgens Paulus, ofschoon 'Hij
zichzelf vernietigde' (Fil. 2:7), niet ophield Goddelijk te zijn, Dit wonderbaarlijke getuigenis: 'het Woord werd vlees',
sluit in: dat in Christus twee verschillende naturen aanwezig zijn, de menselijke en de Goddelijke. Dit alles maakte Hij
- Gode zij dank - mee door Zijn vleeswording. En omdat Hij dat deed, hebben wij een Heiland, die niet alleen
medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder
zonde.
En het woord vlees is in de Bijbel geen prettig woord, maar wijst in alles op onze capaciteit het verkeerde te kunnen
doen. Door de incarnatie heeft de Zoon zich één gemaakt met ons. Nee, Hij werd echt één van ons, zoals we zijn.
Maar Hij zondigde nooit. De Hebreeën benadrukt dat Jezus in alles hetzelfde beproefd en getest is. Blootgestaan
heeft aan alle zonden, maar niet gezondigd heeft.
“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
gerechtigheid van God in Hem.” (2 Korinthe 5:21)
Andreas Rudolph Bodenstein von Karlstadt (1486 - 24 december 1541), of gewoon als Andreas Bodenstein , was een
Duitse protestantse theoloog , een tijdgenoot van Maarten Luther en een hervormer van de vroege Reformatie .
Karlstadt verdedigde de viering van de sabbat , de zevende dag van de week, als een heilige dag voor de Heer. Hij
had een opmerkelijke invloed op de bontwerker Melchior Hoffman , die deze anabaptistische ideeën verspreidde
naar Noord-Duitsland en wat nu Nederland is.

