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Lezen:	  
!  2	  Korinthe	  3	  

Levend	  Geloof	  



Nieuw	  versus	  oud	  
Oude	  verbond	  
!  Stenen	  tafelen	  
!  Wet	  
!  Veroordeling	  
!  Lukt	  niet:	  vlees	  is	  zwak	  
!  Worstelen,	  proberen,	  
falen,	  (zelf)veroordeling	  

!  Dood	  
!  Bedekking	  
!  ‘heerlijkheid’	  

Nieuwe	  verbond	  
!  Vlezen	  tafelen	  van	  het	  hart	  
!  Geest	  
!  Rechtvaardigheid	  
!  Geest	  is	  sterk	  
!  Bekwaamheid	  is	  uit	  God	  

!  Leven	  
!  Zonder	  bedekking	  
!  Overvloedige	  heerlijkheid	  
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Hoe	  ontvang	  ik	  die	  nieuwe	  
heerlijkheid?	  

!  16	  	  Maar	  wanneer	  het	  zich	  tot	  de	  Heere	  
bekeert,	  wordt	  de	  bedekking	  weggenomen.	  

!  16	  	  Maar	  telkens	  als	  iemand	  zich	  tot	  de	  Heer	  
wendt,	  wordt	  de	  sluier	  weggenomen.	  (NBV)	  
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2e	  zegen	  
!  17	  	  De	  Heere	  nu	  is	  de	  Geest;	  en	  waar	  de	  
Geest	  van	  de	  Heere	  is,	  daar	  is	  vrijheid.	  
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3e	  zegen	  
!  18	  	  Wij	  allen	  nu,	  die	  met	  onbedekt	  gezicht	  
de	  heerlijkheid	  van	  de	  Heere	  als	  in	  een	  
spiegel	  aanschouwen,	  worden	  van	  
gedaante	  veranderd	  naar	  hetzelfde	  
beeld,	  van	  heerlijkheid	  tot	  heerlijkheid,	  
zoals	  dit	  door	  de	  Geest	  van	  de	  Heere	  
bewerkt	  wordt.	  
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Beeld	  en	  spiegel?	  
!  4	  	  Van	  hen,	  de	  ongelovigen,	  geldt	  dat	  de	  god	  van	  
deze	  eeuw	  hun	  gedachten	  heeft	  verblind,	  opdat	  de	  
verlichting	  met	  het	  Evangelie	  van	  de	  heerlijkheid	  
van	  Christus,	  Die	  het	  beeld	  van	  God	  is,	  hen	  niet	  
zou	  bestralen.	  

!  6	  	  Want	  God,	  Die	  gezegd	  heeft	  dat	  het	  licht	  uit	  de	  
duisternis	  zou	  schijnen,	  is	  ook	  Degene	  Die	  in	  onze	  
harten	  geschenen	  heeft	  tot	  verlichting	  met	  de	  kennis	  
van	  de	  heerlijkheid	  van	  God	  in	  het	  aangezicht	  
van	  Jezus	  Christus.	  
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3e	  zegen	  
!  18	  	  Wij	  allen	  nu,	  die	  met	  onbedekt	  gezicht	  
de	  heerlijkheid	  van	  de	  Heere	  als	  in	  een	  
spiegel	  aanschouwen,	  worden	  van	  
gedaante	  veranderd	  naar	  hetzelfde	  
beeld,	  van	  heerlijkheid	  tot	  heerlijkheid,	  
zoals	  dit	  door	  de	  Geest	  van	  de	  Heere	  bewerkt	  
wordt.	  
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