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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week. 

 
 
What is the baptism of fire alluded to in the Gospels? 
The tongues of fire at Pentecost, or a fiery judgment? 
 

Baptism by Fire 
 
The idea of a “baptism of fire” has provided 
imagery for countless worship songs and 
sermons. Calling down metaphorical fire to 
empower, bless, or refine the body of 
Messiah is a common theme in many 
denominations. 
But what were Yeshua and His predecessor John 
really talking about? Let’s look at a passage from 
Luke and try to understand: 
 

I have come to cast fire upon the earth; 
and how I wish it were already kindled! 
But I have a baptism to undergo, and how 
distressed I am until it is accomplished! 
(Luke 12:49-50) 

 
This is a difficult text to understand. The King 
James Version offers the most literal (and most 
cryptic) translation: 
 

I am come to send fire on the earth; and 
what will I, if it be already kindled? But I 
have a baptism to be baptized with; and 
how am I straitened till it be 
accomplished!” 

 
What was He talking about? Our difficulty with the 
passage stems from both the awkward syntax and 
the obscure symbolism. What is the fire? Why did 
the Master wish it were already kindled? What 
was the baptism He had to undergo? 
The context of an impending judgment makes the 
meaning clearer. Rabbi Yeshua followed the cryptic 
couplets with the explanation, “Do you suppose 
that I came to grant peace on earth? I tell you, no” 
(Luke 12:51). He earlier said, “The blood of all the 
prophets, shed since the foundation of the world, 
[will] be charged against this generation” (Luke 
11:50). 
In Hebrew, the expression “I have come to” func-
tions idiomatically to express purpose or intention. 
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Waarop zinspeelt de vuurdoop in de Evangeliën? De 
tongen van vuur met Pinksteren, of een vurig oordeel? 
 

Doop met vuur 
 
Het idee van een "vuurdoop" heeft talloze aanbiddings-
liederen en preken van verbeelding voorzien. Het 
oproepen van metaforisch vuur om het lichaam van de 
Messias kracht te geven, te zegenen of te zuiveren is 
een veel voorkomend thema in veel kerkgenoot-
schappen. 
Maar waar hadden Yeshua en Zijn voorganger Johannes 
het werkelijk over? Laten we eens kijken naar een 
passage uit Lucas en het proberen te begrijpen: 
 

Ik ben gekomen om vuur op de aarde te 
werpen, en hoe wens ik dat het al aangestoken 
was! Maar ik heb een doop te ondergaan, en 
hoe benauwd ben ik, totdat die volbracht is! 
(Lucas 12:49-50) 

 
Dit is een moeilijke tekst om te begrijpen. De King James 
Version biedt de meest letterlijke (en meest cryptische) 
vertaling: 
 

Ik ben gekomen om vuur te zenden op de 
aarde; en wat zal Ik, als het reeds ontstoken is? 
Maar Ik heb een doopsel om mee gedoopt te 
worden; en hoe ben Ik benauwd totdat het 
volbracht is!" 

 
Waar had Hij het over? Onze moeilijkheden met deze 
passage komen voort uit zowel de onhandige zinsbouw 
als de onduidelijke symboliek. Wat is het vuur? Waarom 
wenste de Meester dat het al aangestoken was? Welke 
doop moest Hij ondergaan? 
De context van een naderend oordeel maakt de 
betekenis duidelijker. Rabbi Yeshua vervolgde de 
cryptische coupletten met de uitleg: "Veronderstellen 
jullie dat ik gekomen ben om vrede op aarde te 
brengen? Ik zeg u, neen" (Lucas 12:51). Daarvoor zei Hij: 
"Het bloed van alle profeten, vergoten sinds de 
grondlegging der wereld, [zal] deze generatie worden 
aangerekend" (Lucas 11:50). 
In het Hebreeuws drukt de uitdrukking "Ik ben gekomen 
om" een doel of bedoeling uit. Daarom kunnen we 



Therefore, we can read, “My intent 
upon the earth.” The fire that Messiah has come to 
bring upon the earth is the fire of judgment. He 
alludes back to the prophecy of John the Immerser:
 

He will baptize you with the Holy Spirit and 
fire. His winnowing fork is in His hand, an
He will thoroughly clear His threshing floor; 
and He will gather His wheat into the barn, 
but He will burn up the chaff with 
unquenchable fire. (Matthew 3:11

 
This passage does not refer to the tongues of fire 
that came upon the believers at Pentecos
Instead, John predicted the fire of judgment. The 
arrival of the Messianic King and the 
establishment of His kingdom have two different 
implications. For those who have already entered 
the kingdom, He brings a baptism of the Spirit. For 
those who have turned away from Torah and 
refuse to repent, He brings a baptism of fiery 
wrath. Apocalyptic cataclysm and certain 
judgment lie in store for the wicked. The Prophet 
Malachi said, “Who can endure the day of His 
coming? And who can stand when He appears? 
For He is like a refiner’s fire” (Malachi 3:2).
In their book, Understanding the Difficult Words of 
Jesus, Bivin and Blizzard suggest translating the 
words “And what will I, if it be already kindled?” 
into Hebrew and then back to English as: “How 
could I wish it were already kindled?” That is to 
say, “Why would I be happy to see the fire of 
judgment already kindled?” 
As the representative Servant of the LORD who 
stands for all Israel, He too must pass through 
an immersion of fire. His suffering and death at 
the hands of the Romans will portend and set 
in motion the immersion of divine punishment 
that must fall on the nation. His crucifixion by 
the Romans foreshadowed the fall of 
Jerusalem and the Jewish nation under the 
Roman armies. 
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Therefore, we can read, “My intent is to cast fire 
upon the earth.” The fire that Messiah has come to 
bring upon the earth is the fire of judgment. He 
alludes back to the prophecy of John the Immerser: 

He will baptize you with the Holy Spirit and 
fire. His winnowing fork is in His hand, and 
He will thoroughly clear His threshing floor; 
and He will gather His wheat into the barn, 
but He will burn up the chaff with 
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, Bivin and Blizzard suggest translating the 
words “And what will I, if it be already kindled?” 
into Hebrew and then back to English as: “How 

it were already kindled?” That is to 
say, “Why would I be happy to see the fire of 

As the representative Servant of the LORD who 
stands for all Israel, He too must pass through 
an immersion of fire. His suffering and death at 

hands of the Romans will portend and set 
in motion the immersion of divine punishment 
that must fall on the nation. His crucifixion by 
the Romans foreshadowed the fall of 
Jerusalem and the Jewish nation under the 

lezen: "Mijn bedoeling is om vuur op de aarde te 
werpen." Het vuur dat de Messias op aarde kwam 
brengen is het vuur van het oordeel. Hij zinspeelt terug 
op de profetie van Johannes de Doper:
 

Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met 
vuur. In Zijn hand is Zijn zeefvork, en Hij zal 
Zijn dorsvloer grondig reinigen; en Hij zal Zijn 
tarwe in de schuur verzamelen, maar het kaf 
zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.
(Mattheüs 3:11-12) 

 
Deze passage verwijst niet naar de tongen van vuur die 
met Pinksteren op de gelovigen kwamen. Johannes 
voorspelt echter het vuur van het oordeel. De komst van 
de Messiaanse Koning en de vestiging van Zijn koninkrijk 
hebben twee verschillende consequenties. Voor hen die 
het koninkrijk reeds zijn binnengegaan, brengt 
doop van de Geest. Voor hen die zich van de Torah 
hebben afgekeerd en weigeren zich te bekeren, brengt 
Hij een doop van vurige toorn. Een apocalyptisch onheil 
en een zeker oordeel liggen voor de goddelozen in het 
verschiet. De profeet Maleachi zei:
Zijn komst verdragen? En wie kan standhouden 
wanneer Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van een 
zuiveraar" (Maleachi 3:2). 
In hun boek, Understanding the Difficult Words of Jesus, 
stellen Bivin en Blizzard voor om de woorden "And
will I, if it be already kindled?" in het Hebreeuws en dan 
terug naar het Engels te vertalen als: "Hoe zou ik kunnen 
wensen dat het al aangestoken was?" Dat wil zeggen: 
"Waarom zou ik blij zijn dat het vuur des oordeels al is 
aangestoken?" 
Als de representatieve Knecht van de HEERE, die 
namens geheel Israël optreedt, moet ook Hij een 
onderdompeling in het vuur doorstaan. Zijn lijden en 
dood door de handen van de Romeinen zullen een 
voorbode zijn van en de aanzet geven tot de 
onderdompeling in goddelijke straf die over het volk 
moet komen. Zijn kruisiging door de Romeinen was een 
voorbode van de val van Jeruzalem en de Joodse natie 
onder de Romeinse legers. 
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