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2 Kor. 3:4-18
4 Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God.
5 Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, 
maar onze bekwaamheid is uit God.
6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te 
zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest 
maakt levend.
7 Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid 
was,

zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden 
vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden,
8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?
9 Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is 
de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid.
10 Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, 
vergeleken met de allesovertreffende heerlijkheid.
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11 Want als wat tenietgedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in 
heerlijkheid.
12 Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te 
werk,
13 en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de 
Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat 
tenietgedaan wordt. 
14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde 
bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. 
Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus.
15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun 
hart.
16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen.
17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.
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.

5



Dienaars van het Nieuwe Verbond

Hij heeft ons namelijk 
bekwaam gemaakt om

dienaars van het nieuwe 
verbond te zijn…

(2 Kor. 3:6) 
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Het Oude vs Nieuwe Verbond

Oude Verbond Nieuwe Verbond

Verbond van de letter (v.6) -> Verbond van de Geest (v.6)

Letter maakt dood (v.6) -> Geest maakt levend (v.6)

Bediening v.d. dood (v.7) -> Bediening v.d. Geest (v.8)

Bediening van veroordeling/verdoemenis (v.9) -> Bediening van gerechtigheid (v.9)

Geen vrijmoedigheid (glans verdwijnt) (v.13) -> Vrijmoedigheid (blijvende hoop) (v.12)

Verharding van gedachten (gebonden) (v.14) -> Vrijheid door de Geest (v.17)

Bedekking van het hart (v.15) -> Geen bedekking (v.16 & 18)

Konden hun ogen niet op Mozes gericht houden (v.7) -> Aanschouwen (weerspiegelen) de 
heerlijkheid v.d. Heer (v.18)

Geen verandering, bedekking blijft (v.14) -> Veranderen naar het beeld van de Heer 

van heerlijkheid naar heerlijkheid (v.18)



Bediening van de Heilige Geest

16 Maar wanneer het (iemand) zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking 
weggenomen.
17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.
18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in 
een spiegel aanschouwen (weerskaatsen), worden van gedaante 
veranderd naar hetzelfde beeld, van(uit) heerlijkheid tot heerlijkheid, 
zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
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Het Oude vs Nieuwe Verbond

Oude Verbond Nieuwe Verbond

Verbond van de letter (v.6) -> Verbond van de Geest (v.6)

Letter maakt dood (v.6) -> Geest maakt levend (v.6)

Bediening v.d. dood (v.7) -> Bediening v.d. Geest (v.8)

Bediening van veroordeling/verdoemenis (v.9) -> Bediening van gerechtigheid (v.9)

Geen vrijmoedigheid (glans verdwijnt) (v.13) -> Vrijmoedigheid (blijvende hoop) (v.12)

Verharding van gedachten (gebonden) (v.14) -> Vrijheid door de Geest (v.17)

Bedekking van het hart (v.15) -> Geen bedekking (v.16 & 18)

Konden hun ogen niet op Mozes gericht houden (v.7) -> Aanschouwen (weerspiegelen) de 
heerlijkheid v.d. Heer (v.18)

Geen verandering, bedekking blijft (v.14) -> Veranderen naar het beeld van de Heer 

van heerlijkheid naar heerlijkheid (v.18)

Dienaar Oude Verbond: Mozes (v.13) -> Dienaren: Paulus & Timotheüs (v.6)



1 Pe. 2:9)

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, 
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 
om de grote daden te verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht…
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Priesters van het Nieuwe Verbond



Bediening van de Heilige Geest

18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere

als in een spiegel aanschouwen (weerskaatsen), 

worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld,

van(uit Zijn) heerlijkheid tot (onze) heerlijkheid, 

zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
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God heeft ook de buurman op het oog!
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Dienaren van  het Nieuwe Verbond


