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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

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

 
Why did Yeshua go to John for immersion? 
Shouldn't Yeshua have immersed John 
instead? 
 

Why John Immersed 
Yeshua 

 
This teaching is adapted from the Jesus, My Rabbi lesson 
enjoyed by thousands of students in Torah Clubs around the 
world. A study in the Gospels from a Messianic Jewish 
perspective. Every week Club members encounter Yeshua of 
Nazareth in his Jewish, historical, and cultural context. 
 
John said to the man he believed to be 
Messiah, “I have need to be immersed by You, 
and do You come to me?” (Matthew 3:14). 
Why was Yeshua seeking immersion from 
John? John’s baptism in water symbolized 
repentance from sin. People came to him, 
repenting and confessing sins. They took his 
message of repentance to heart, bore fruit in 
keeping with repentance, and then they 
immersed themselves in the Jordan with 
John’s supervision and approval. If our Master 
was sinless, why did He seek baptism from 
John? He had no sins to confess or penitence 
to accomplish. Clearly this was not just some 
swim in the Jordan River. 
Yeshua replied with a cryptic answer: 
“Permit it at this time; for in this way it is 
fitting for us to fulfill all righteousness.” In 
other words, He did not come seeking 
baptism from John for reason of 
repentance. Instead, He intended to fulfill 
some higher purpose of “all righteousness” 
through the immersion. 
In what sense did John and Yeshua fulfill all 
righteousness? The book of Matthew uses the 
same type of fulfillment terminology frequently in 
regard to messianic prophecy; e.g., “This was to 
fulfill what was spoken through the prophets.” In 
this instance, Yeshua seems to use the term “all 
righteousness” to refer to “the proper way of 
doing things.” The Scriptures establish a standard 
of protocol for the messianic expectation, and 
Yeshua and John must follow that protocol in its 
proper order. 

De eDiscipel 
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail. 

Verwerf elke week nieuw inzicht in de 
verhalen en leringen van de Meester. 

 
Waarom ging Yeshua voor een onderdompeling naar 
Johannes? Had Yeshua niet eerder Johannes moeten 
onderdompelen? 
 

Waarom heeft Johannes  
Yeshua ondergedompeld? 

 
Dit onderwijs is overgenomen uit de ''Jezus, Mijn Rabbijn'' les die 
duizenden studenten in Torah Clubs over de hele wereld hebben 
gehad. Een studie in de Evangeliën vanuit een Messiaans-Joods 
perspectief. Elke week ontmoeten de leden van de Club Yeshua 
van Nazareth in zijn Joodse, historische en culturele context.  
 
Johannes zei tegen de man waarvan hij geloofde dat hij 
de Messias was: "Ik moet door U ondergedompeld 
worden en komt U naar mij toe? (Mattheüs 3:14). 
Waarom was Yeshua op zoek naar onderdompeling 
door Johannes? De doop van Johannes in water 
symboliseerde berouw van de zonde. Mensen kwamen 
naar hem toe, met berouw en belijdenis van hun 
zonden. Ze namen zijn boodschap van bekering ter 
harte, droegen vruchten in overeenstemming met 
bekering, en vervolgens dompelden ze zich onder in de 
Jordaan onder toezicht en goedkeuring van Johannes. 
Als onze Meester zondeloos was, waarom zocht hij dan 
de onderdompeling bij Johannes? Hij had geen zonden 
te belijden of boetedoening te doen. Het is duidelijk dat 
dit niet zomaar wat zwemmen in de Jordaan was. 
Yeshua antwoordde met een cryptisch antwoord: "Laat 
het op dit moment toe, want op deze manier is het 
gepast voor ons om alle gerechtigheid te vervullen." 
Met andere woorden, Hij kwam het dopen van 
Johannes niet zoeken om reden van berouw. In plaats 
daarvan was Hij van plan om door middel van de 
onderdompeling een of ander hoger doel van "alle 
gerechtigheid" te vervullen . 
In welke zin hebben Johannes en Yeshua alle 
gerechtigheid vervuld? Het boek van Mattheus gebruikt 
dezelfde soort vervullingsterminologie met betrekking 
tot de messiaanse profetie; b.v.: "Dit was om te 
vervullen wat door de profeten werd gesproken". In dit 
geval lijkt Yeshua de term "alle gerechtigheid" te 
gebruiken om te verwijzen naar "de juiste manier van 
doen". De Schrift stelt een standaard van protocol vast 
voor de messianistische verwachting, en Yeshua en 
Johannes moeten dat protocol in de juiste volgorde 
volgen. 



Part of the righteous protocol requires a prophet 
to arise and declare the Messiah. Just as the 
Prophet Samuel anointed David, the Prophet 
Nathan anointed Solomon, and a prophet from 
the school of Elisha anointed Jehu, so too, a 
prophet must identify, declare, and
Messiah. Moreover, the righteous protocol of the 
Scriptures requires the Prophet Elijah to precede 
the Messiah and herald His arrival. The time for 
the literal anointing of the Messiah will not come 
until the day of coronation when the Messiah 
takes His throne in Jerusalem. In the interim, 
John’s ritual of immersion substitutes for the 
anointing of Messiah. 
John consented to follow the protocol. Yeshua 
stepped down into the water, and John stood 
nearby as witness to the immersion.
 

“The Spirit of God was moving over the 
surface of the waters” (Genesis 1:2). This 
refers to the spirit of Messiah, as you read 
[in Isaiah 11:2], “The Spirit of the LORD 
will rest on him.” What merit will cause 
him to come? He will come “moving over 
the waters,” which is to say, He will come 
in the merit of repentance, which is 
likened to water, as it is written [in 
Lamentations 2:19], “Pour out your heart 
like water.” (Midrash Rabbah)
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Een deel van het rechtvaardige protocol vereist dat 
een profeet opstaat en de Messias verklaart. Net 
zoals de profeet Samuël David heeft gezalfd, de 
profeet Nathan Salomo heeft gezalfd en een profeet 
van de school van Elisa Jehu heeft gezalfd, zo moet 
ook een profeet de Messias identificeren, verklaren 
en zalven. Bovendien vereist het rechtvaardige 
protocol van de Schrift dat de profeet Elia de Messias 
voorafgaat en zijn komst aankondigt. De tijd voor de 
letterlijke zalving van de Messias zal pas komen op de 
dag van de kroning wanneer de Messias zijn troon in 
Jeruzalem zal bestijgen. In de tussentijd vervangt 
Johannes' ritueel van onderdompeling de zalving van 
de Messias. 
Johannes stemde toe om het protocol te volgen. Yeshua 
daalde af in het water, en Johannes stond in de buurt als 
getuige van de onderdompeling.
 

"De Geest van God bewoog over het 
wateroppervlak" (Genesis 1:2). Dit verwijst 
naar de geest van de Messias, zoals u leest [in 
Jesaja 11:2]: "De Geest van de HEER zal op 
hem rusten". Welke verdienste zal er voor 
zorgen dat hij komt? Hij zal komen "bewegend 
over de wateren", dat wil zeggen, Hij zal 
komen in de verdienste van berouw, dat wordt 
vergeleken met water, zoals er staat [in 
Klaagliederen 2:19], "Stort uw hart uit als 
water". (Midrash Rabbah)
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