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Verlangen naar verandering!? (1) 

Ooh, wat mooi! 
De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 

 

ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem 

 
kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 

 

 

Wij allen die met onbedekt gezicht 

de luister van de Heer aanschouwen, 

zullen meer en meer door de Geest van de Heer 

naar de luister van dat beeld worden veranderd. 

 

 

1. Inleiding 

 

De tekst voor de preek is dus 2 Korintiërs 3:18. En ik hoop dat u dat onthoudt: 3 vers 18! En 

vooral hoop ik dat de woorden van dat Bijbelvers in de komende weken gaan rondzingen in 

onze gemeente, gaan rondzingen in ons hoofd, gaan rondzingen in ons hart. Deze woorden:  

 

Wij allen die met onbedekt gezicht  

de luister van de Heer aanschouwen,  

zullen meer en meer door de Geest van de Heer  

naar de luister van dat beeld veranderd worden.  

 

Dat zijn woorden die mij al een tijd lang fascineren. En daar heb ik twee redenen voor. In de 

eerste plaats fascineren deze woorden mij omdat ze gaan over de luister van de Heer, over de 

glorie van Christus. En dat is het allermooiste en dat is het allergrootste en het aller-

geweldigste wat je je kunt voorstellen: de luister van de Heer, de glorie van Jezus Christus! 

Daar gaat het in deze eerste preek in het bijzonder over. Maar ik noem ook de tweede reden 

waarom ik dit zo’n fascinerende tekst vind: het gaat namelijk over een veranderingsproces! 

Hoe veranderen lauwe christenen in vurige christenen? Hoe veranderen onaantrekkelijke 

kerken in vitale kerken? Dat soort vragen zijn heel belangrijk, en de Bijbel heeft er wat over 

te zeggen! 

 

Er is ook van alles aan het veranderen. Allereerst in de wereld om ons heen: het is een en al 

verandering in de wereld om ons heen. Maar ook in de kerk is er van alles aan het veranderen. 

We richten ons daarbij nogal eens op allerlei liturgische veranderingen, allerlei veranderingen 

in vorm. Maar is dat nou de verandering waar het in de kerk van Jezus Christus werkelijk om 

zou moeten gaan? Ik geloof dat 2 Korintiërs 3 vers 18 ons de sleutel aanreikt, de Bijbelse 

sleutel voor echte, gééstelijke verandering. Een verandering die kan betekenen dat jij van een 

vreugdeloze christen een vreugdevolle christen wordt. Die verandering kan betekenen dat jij 

van een ongeduldig iemand tot een geduldig iemand wordt. Die verandering kan betekenen 

dat jij eerst voor jezelf leefde en daarna een dienstbaar mens wordt. Dat zijn de 

veranderingsprocessen waar het over gaat.  

 

En ik heb dus de overtuiging gekregen dat 2 Korintiërs  3 vers 18 de weg wijst naar die echte 

diepgaande geestelijke verandering. Daarom houd ik er drie preken over. In deze eerste preek 
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is het thema ‘Ooh, wat mooi!’ en het gaat over ‘de luister van de Heer’. In de volgende preek 

is het thema ‘Kijk, kijk!’ en dan gaat het over ‘met onbedekt gezicht aanschouwen’. En in de 

derde preek zal het gaan over ‘Een ware metamorfose!’ en staan de woorden ‘meer en meer 

worden veranderd’ centraal. 

 

 

2 De luister van de Heer 

 

Maar nu gaat het dus over dat thema ‘Ooh, wat mooi!’, over de luister van de Heer.  

Nu kan ik me voorstellen dat iemand denkt: ‘de luister van de Heer, wat moet ik me daar nou 

helemaal bij voorstellen? Wat  is dat eigenlijk?’ Ik wil eerst proberen die luister in beeld te 

brengen door een aantal woorden te noemen die in de Bijbel gebruikt worden voor het woord 

dat er in de taal van de Bijbel staat. In het Hebreeuws van het Oude Testament is dat kabod 

(spreek uit: kavóót), en in het Grieks is dat doksa. We gaan kijken welke vertalingen daar 

voor worden gebruikt, omdat we daardoor ook een beetje beter proeven wat er nou mee 

bedoeld wordt.  

 

Dat woord kabod dat ik zo even noemde, dat betekent eigenlijk ‘zwaar’. Over de priester Eli, 

dat was die priester, wordt gezegd dat hij een ‘zwaar’ man was (1 Sam. 4:18). Letterlijk staat 

daar dat hij kabod was. Daarin proeven we ook iets van de letterlijke betekenis van dat woord 

dat vertaald wordt met luister of glorie: het betekent dat iets zwaar is, gewichtig, 

indrukwekkend. Dat zijn allemaal betekenisaspecten die meeklinken. Het woord wordt op 

andere plaatsen ook vertaald met: de ‘majesteit’ van God, maar ook met de ‘aanwezigheid’ 

van God of de ‘glorie’ van God.  

 

En als de herders ’s nachts in het veld zijn - we stappen over naar het Nieuwe Testament, 

waar dat woordje doksa wordt gebruikt - bij de geboorte van Jezus in diezelfde nacht, dan 

omstraalt hen ‘de heerlijkheid des Heren’. Dat is de doksa van God. Nu staat daar in de 

vertaling: ‘Ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer’ (Lukas 2:9). Het woord 

wordt ook wel vertaald met grootheid, verhevenheid, maar ook met nabijheid. Nou dat woord, 

dat gaan we proeven, dat is nou de luister van de Heer, het is de nabijheid van de Heer, het is 

de grootheid van de Heer, het is de heilige verhevenheid van de Heer. Het is alles waarin onze 

Heer groot, en indrukwekkend en zwaar en gewichtig is. En ik noem al die woorden expres 

ook even, omdat wij taal nodig hebben, om hierover te kunnen denken. We hebben taal nodig 

om er over  te kunnen spreken. Met elkaar, we moeten onze woordenschat uitbreiden, willen 

we werkelijk aandacht kunnen hebben voor de luister van de Heer. 

 

Een tweede perspectief van waaruit we visie kunnen krijgen voor de luister van de Heer, is dat 

we in de bijbel op zoek gaan naar ontmoetingen van mensen met God, waarbij ze zijn 

heerlijkheid zien. Ik wil drie voorbeelden geven van wat ik maar even noem: ‘Heer-lijke 

ontmoetingen’. Drie voorbeelden van mensen die de luister van de Heer hebben gezien en die 

daardoor geraakt zijn, die daardoor veranderd zijn. Er is echt iets in hun leven gebeurd toen ze 

de luister van de Heer zagen.  

 

Ik begin ik bij Mozes. In Exodus 33 wordt het verhaal vertaald van Mozes en God die met 

elkaar in gesprek zijn. Mozes wordt daar ook een vriend van God genoemd. In Exodus 33 

vers 11 staat: ‘De Heer sprak persoonlijk met Mozes zoals een mens met een ander mens 

spreekt’. In de vertaling van 1951 stond daar: ‘En de HERE sprak tot Mozes van aangezicht 

tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend.’ Dus Mozes kende die intieme omgang 

met God. En je zou zeggen: dat is al heel veel! En toch zegt Mozes op een gegeven moment: 
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‘HEER God, ik vind het geweldig om in verbondenheid met u te mogen leven, maar ik wil 

méér!’ En dan vraagt hij aan God: ‘Laat mij toch uw majesteit zien’ (33:18). In de taal van 2 

Korintiërs 3 vers 18: ‘Laat mij toch uw luister zien.’ En God zegt dan tegen Mozes zoveel als: 

‘Mozes je vraagt te veel. Als ik jou mijn luister laat zien, dan zul je dood op de grond 

neervallen. Niemand kan mij zien en in leven blijven.’ Toch laat God iets van zijn luister 

zien! Hij laat als het ware de achterkant van die luister zien. Nou kunnen we niet met elkaar 

het hele verhaal nagaan (lees het thuis eens na), maar we kunnen er in ieder geval iets van 

leren over die luister. Want in Exodus 34 vers 5 staat: ‘De Heer daalde neer in een wolk, hij 

kwam naast Mozes staan.’ Dat moet je je eens voorstellen! De heerlijke, machtige, 

indrukwekkende God komt náást Mozes staan…! En hij roept de naam ‘HEER’ uit. ‘De 

HEER ging voor hem langs en riep: de HEER, de HEER, de God die liefdevol is, genade, 

geduldig, trouw en waarachtig…’ Zo roept God zijn naam uit en zo laat God zijn luister zien. 

De luister van de HEER blijkt dus nauw samen te hangen met de naam van de HEER! 

En Mozes begint ervan te stralen! Want als hij een tijdje later de berg afkomt, dan zien de 

Israëlieten hem, en Mozes heeft het zelf nog niet in gaten, maar zijn gezicht glansde doordat 

hij met de Heer had gesproken, zijn gezicht glansde omdat hij de luister van de Heer had 

gezien (Exodus 34:29-35)! 

 

Het tweede voorbeeld is dat van Ezechiël. Dat is een van de profeten van God. En hij krijgt 

een visioen als hij geroepen wordt: ‘Dit is wat ik zag, een stormwind, komend uit het 

Noorden, een grote gloeiende kolkende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen en daar 

middenin zag ik iets dat glansde als witgoud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek 

op een viertal wezens. Zo zagen ze er uit…’ (Ezechiël 1:4-5). En dan volgt er een heel 

uitgebreide beschrijving van de luister van de Heer. En het wordt zo samengevat, aan het eind 

van vers 28: ‘Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de HEER.’ Dus Ezechiël 

ziet de luister van God. ‘Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer…, en 

toen ik alles zag, wierp ik me voorover op de grond.’ Dat is eigenlijk alles wat je kunt doen 

als je de luister van de Heer ziet: Voorover vallen op de grond. 

 

Ik noem nog een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Daarmee heb ik dan iets verteld over 

drie ‘Heer-lijke ontmoetingen’, en ik hoop eigenlijk dat u zelf thuis de Bijbel opendoet en 

verder gaat zoeken: waar kom ik de luister van de Heer tegen? Want als de luister van de Heer 

echt zo belangrijk is, als wij alleen maar écht kunnen veranderen  als wij de luister van de 

Heer zien, dan is het dus ook heel belangrijk dat we de luister van de Heer leren kennen, 

bijvoorbeeld door daarover in de Bijbel te lezen en heel die lijn te volgen die door de Bijbel 

heen loopt en telkens weer die heerlijkheid van God, die luister van de Heer te zien.  

En die lijn zien we nu ook nog in Matteüs 17 waar we lezen over Jezus die met drie van zijn 

leerlingen de berg op gaat: Petrus, Jacobus en Johannes. En dan komen ze op de hoge berg 

waar ze alleen zijn. En dan staat er: ‘Voor hun ogen veranderde Jezus van gedaante, zijn 

gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht’ (Matteüs 17:2). Daar staat 

Jezus in al zijn hemelse luister! En de leerlingen zijn onder de indruk. Het heeft grote 

gevolgen voor hun leven, want zij zien de luister van de Heer! 

 

Dus zo zien wij de luister van die Heer door de Bijbel heen. En als wij vandaag de dag als 

christenen van het Nieuwe Testament, als christenen van het nieuwe verbond - als wij de 

luister van God willen zien, de heerlijkheid van de HEER, de God die aan Mozes verscheen 

en die zijn Naam uitriep - als wij die luister willen zien dan moeten wij kijken in het gezicht 

van Jezus Christus! Daar zien wij de luister van de HEER. Dat staat ook in 2 Korintiërs 4 vers 

6:  ‘De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht 
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doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht 

van Jezus Christus.’  

 

Dus als je de luister van de Heer wilt zien, als je er van onder de indruk wilt komen, als je 

door  de Heilige Geest in een veranderingsproces wilt worden gebracht - als je de luister van 

de Heer wilt zien, kijk Jezus in de ogen! En laat Jezus in jouw ogen mogen kijken! 

 

 

3 Luister: de schoonheid van Jezus 

 

Als het gaat over de luister van de Heer, dan zou ik het heel in het bijzonder willen hebben 

over de schoonheid van de Heer. We hebben het in de kerk vaak over waarheid, en we 

zeggen: iets is waar of iets is niet waar. We hebben het vaak over goedheid, en we zeggen: 

iets is goed of iets is fout. We zouden in de kerk van Jezus Christus wat meer moeten spreken 

over de schoonheid van God! De drieslag waarheid-goedheid-schoonheid gaat terug op de 

filosoof Aristoteles en heeft dankzij Augustinus een plek in het christelijke denken gekregen. 

In dat spoor wil ik ervoor pleiten dat we niet alleen over de waarheid van God en over de 

goedheid van God, maar vooral ook over de schoonheid van God leren spreken!  

 

God is een prachtige God! De Heer is een stralende Heer! Jezus is mooi!  

 

En hoe meer wij oog krijgen voor die luister van de Heer, voor die schoonheid van Jezus, hoe 

meer wij in dat veranderingsproces gebracht zullen worden, waarin wij meer en meer naar de 

luister van dat beeld, door de Geest van de Heer, zullen worden veranderd. De schoonheid 

van Jezus - dat is alles waarin hij volmaakt is bij elkaar. Alles waarin Jezus uitblinkt, dat 

allemaal bij elkaar, dat is de schoonheid van Jezus: zijn stralende, zijn schitterende luister!  

 

Nu kan ik me voorstellen dat je het niet zo gemakkelijk vindt om het te hebben over de 

schoonheid van God en de schoonheid van Jezus. Het klinkt misschien wat vreemd, wat 

abstract: je kunt je er niet zoveel bij voorstellen. Maar we kennen denk ik wel de schoonheid 

van de natuur. Als wij in de natuur zijn en we zien een prachtig landschap en we kijken 

ernaar, dan worden wij veranderd. Als je chagrijnig op pad ging en je komt dan in de natuur, 

dan stroomt je chagrijn weg en dan ga je stralen! Dat gebeurt als je de schoonheid van de 

natuur ziet.  

 

Ook de schoonheid van de kunst, van wat mooi is in de cultuur, kan dat veranderende effect 

op ons hebben. Daar kunnen we van genieten. En als we kijken naar bijvoorbeeld prachtige 

gebouwen of schilderijen of beeldhouwwerken, of als we prachtige literatuur lezen of 

prachtige muziek horen, dan verandert ons dat. Zo veranderen wij ook als wij de schoonheid 

van Jezus zien. En daarom is het zo belangrijk om die schoonheid van Jezus echt te leren 

kennen, om ons daarin te verdiepen. En dat doen we in deze preek door over vier dingen te 

spreken die samen gezicht geven aan de glorie van Christus, de schoonheid van Jezus. We 

hebben het dan over de schitterende namen van Jezus, de prachtige deugden van Jezus, de 

indrukwekkende daden van Jezus en de kostbare woorden van Jezus. Als wij de luister van 

de Heer, de schoonheid van Jezus willen zien en ervaren, als wij ons daarin willen verdiepen, 

dan kunnen we dat doen door ons te concentreren op  

• zijn schitterende namen,  

• zijn prachtige deugden,  

• zijn indrukwekkende daden en  

• zijn kostbare woorden. 
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Jezus’ schitterende namen. Elke naam van Jezus laat iets oplichten van de luister van de 

Heer. Als wij die namen horen, als we ze tot ons laten komen. U bent de Messias, u bent het 

lam van God, u bent de bruidegom, u bent het licht voor de wereld, u bent het brood dat leven 

geeft… Als wij die namen op ons af laten komen en in ons af laten dalen en erover nadenken, 

erover mediteren, ermee bidden, dan zullen wij de luister van de Heer aanschouwen. Elke 

naam laat een aspect van Zijn luister oplichten! 

 

Jezus’ prachtige deugden. Dat zijn zijn eigenschappen, zijn karaktertrekken. En wij zouden 

in ons spreken over de luister van de Heer ons moeten concentreren op die prachtige 

karaktertrekken en daarvan genieten. Ik zou haast willen zeggen: in die geloofsverandering, of 

dat veranderingsproces in van ons leven met de Heer, gaat het niet allereerst om 

gehoorzaamheid. Wij denken wel eens dat je maar gewoon wat beter je best doen en dat je 

dan wel zult veranderen. Maar je moét niet beter je best doen, wij mogen leren om te geníeten 

van God. Dat zegt 2 Korintiërs 3 vers 18. Hoe meer wij genieten van de schoonheid van 

Jezus, hoe meer wij zullen veranderen. Wij veranderen niet als wij ons voornemen ons nu wel 

aan de geboden van God te gaan houden. Dan gaan we dat in eigen kracht doen. Het zijn 

goede voornemens die doodlopen. We kennen het allemaal in ons leven. Het gaat - en dan zeg 

ik het even zwart-wit - níet om gehoorzaamheid. Het gaat om genieten! Genieten van God, en 

daardoor veranderen wij en wordt ons leven een leven dat steeds meer past bij God. En zo 

moeten wij leren om de deugden van Jezus Christus te zien, zijn eigenschappen. En wij 

mogen ons denken laten doordrenken met die luister van de Heer.  

 

Laten we niet meer spreken over Jezus liefde - laten we spreken over Jezus’ schitterende 

liefde! Laten we niet meer spreken over Jezus’ barmhartigheid - laten we spreken over Jezus’ 

eindeloze barmhartigheid! Laten we niet meer spreken over de heiligheid van Jezus - maar 

laten we spreken over zijn indrukwekkende heiligheid. Laten we niet meer spreken over zijn 

rechtvaardigheid - laten we spreken over zijn imponerende rechtvaardigheid. Laten we niet 

meer spreken over de vreugde van Jezus - laten we spreken over de aanstekelijke vreugde van 

Jezus. Laten we niet meer spreken over de wijsheid van Jezus - maar alleen nog over zijn 

fascinerende wijsheid. Laten we niet meer spreken over Jezus’ genade - maar alleen nog maar 

over zijn allesomvattende genade. Als we dat leren, dan laten wij ons denken doordrenken 

van de luister van de Heer. En we zien Jezus en we kunnen nog maar een ding zeggen: ‘Ooh, 

wat bent u mooi!’ 

 

Als wij de luister van de Heer willen aanschouwen, kunnen we letten op zijn schitterende 

namen en op zijn prachtige deugden, maar we moeten ook letten op zijn indrukwekkende 

daden. Dat is alles wat Jezus heeft gedaan, alles wat hij doet en alles wat hij nog gaat doen. 

We kunnen de evangeliën opnieuw gaan lezen, op zoek naar de luister van de Heer. Op zoek 

naar die plekken waar hij werkelijk weer indruk op ons maakt. En dan zien wij de luister van 

de Heer, als we Jezus daar zien staan bij die op overspel betrapte vrouw en al die mensen 

kijken haar aan en Jezus schrijft in het zand en zegt even later: ‘Wie van jullie zonder zonde 

is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Dat is de luister van de Heer! 

Er komt een jongenman naar Jezus toe. Jezus kijkt hem aan en krijgt hem lief en zegt: ‘ga 

heen verkoop alles wat je bezit.’ Dat is de luister van de Heer!  

Daar ligt Jezus, geknield op de grond. Hij wast de voeten van zijn leerlingen. Dat is de luister 

van de Heer!  

Daar hangt Jezus aan het kruis en er hangt een dief naast hem en hij zegt tegen die 

misdadiger: ‘vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Hij gunt hem het eeuwige leven. Dat 

is de luister van de Heer! 
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Dat Jezus zieken geneest dat Jezus demonen uitdrijft, dat Jezus tegenover de Farizeeërs en de 

Schriftgeleerden gaat staan en hen de huid vol scheldt: ‘Adderengebroed! Slangenzaad.’ Dat 

is de luister van de Heer! 

 

Al zijn schitterende namen, al zijn prachtige deugden, al zijn indrukwekkende daden bij 

elkaar, ze worden nog eens aangevuld door zijn kostbare woorden. Want als je eenmaal 

geproefd hebt, hoe goed de Heer is - Psalm 34: ‘Proef en geniet van de goedheid van de Heer, 

gelukkig de mens die bij hem schuilt’ - als wij eenmaal geproefd hebben van de goedheid van 

Jezus, dan kunnen wij daar niet meer genoeg van krijgen. En dan gaan wij herkennen wat 

Petrus een keer zegt: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig 

leven geven’! Er is zoveel gebabbel in onze maatschappij. Er worden zoveel gesprekken 

gevoerd die nergens over gaan. Ook in de kerk worden, denk ik, zoveel woorden verspild die 

uiteindelijk nergens over gaan. Laten wij de woorden van Jezus indrinken en het met Petrus 

meezeggen: ‘U spreekt woorden die eeuwig leven geven.’ En zo is het de luister van de Heer 

als hij tegen ons zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Laat jullie licht schijnen.’ Het is de 

luister van de Heer als Hij tegenover ons komt staan en Hij tegen ons zegt, als in een intieme 

ontmoeting: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig.’ Het is de luister van de Heer, als hij 

voor ons komt staan en zegt: ‘Kom tot inkeer. Kom naar Mij. Vrienden noem ik jullie.’ 

 

Dat allemaal - en er is nog veel meer, dat begrijpt u - is de luister van de Heer. Wij allen die 

met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de 

Geest van Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.  

 

 

4 Verlangen naar verandering 

 

En waarom is het nou zo belangrijk om daarmee bezig te zijn? Ook als je denkt: ‘Ik heb het 

nog niet helemaal te pakken, die luister van de Heer, ik begrijp toch eigenlijk nog niet precies 

wat daarmee wordt bedoeld’ - dat geeft niet. Het kan soms lang duren voordat het landt in je 

leven, dat dit belangrijk is in je leven, het allerbelangrijkste: de luister van de Heer. Dat heeft 

bij mij ook lang geduurd.  

 

Maar als het nog niet geland is, denkt dan niet: ‘Het is niet voor mij, het is zeker alleen voor 

anderen.’ Het is voor ons allemaal! 2 Korintiërs 3 vers 18 is niet voor een paar enthousiaste 

christenen geschreven. 2 Korintiërs 3 vers 18 is voor álle christenen. Wij állen die met 

onbedekt gezicht…  

 

Als wij de luister van de Heer aanschouwen, dan komen wij in een veranderingsproces. En 

waarom is dat zo belangrijk? Het is zo belangrijk omdat het onze bestemming is. Het is niet 

iets voor hobbyisten, iets voor de emthousiastelingen onder ons: een beetje veranderen naar 

het beeld van de Heer. Het is onze bestemming! Het is het doel van ons leven. Dat wij 

veranderen naar het beeld van onze Heer Christus. En als ik het in wat klassiekere termen mag 

zeggen, dan zeg ik het zo: Het gaat hier om: Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer! Dit is de 

weg waarlangs wij alleen aan God de eer bewijzen. Dus genieten van God. De 

Westminsterconfessie omschrijft het zo: ‘Wat is het hoofddoel van de mens? God 

verheerlijken en je voor eeuwig in Hem verheugen.’  

 

En dit is ook precies wat ons verbindt met onze gestorven geliefden: Zij aanschouwen de 

luister van de Heer, in volmaaktheid. En Jezus zelf heeft er over gezegd: Ik wil, dat waar Ik 

ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij mij gegeven hebt’(Joh. 
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17:24 NBG 1951). Dit is het ultieme verlangen van Jezus Christus: dat wij bij hem zijn, en dat 

wij zijn luister aanschouwen. In de hemel mogen we dat in volmaaktheid doen. Maar ook hier 

op aarde mogen we ons daar al volkomen op richten.  

 

Want dit, lieve mensen, dit is onze bestemming! Onze bestemming is niet dat we hier een 

mooi leven leiden op aarde, onze bestemming is niet dat wij hier succesvol zijn op aarde, onze 

bestemming is dat wij de luister van de Heer aanschouwen. En daar gaan we dan mee verder, 

als we sterven, in Christus. En als we daar volmaakt de luister van de Heer aanschouwen.  

 

Dus als u verlangt naar die verandering in uw leven, dat God écht belangrijk wordt, niet een 

sluitpost in je agenda, God echt in alle opzichten in je leven op de eerste plaats - pak dan die 

sleutel van 2 Korintiërs 3 vers 18 aan. Geloof het. En laat ons gebed samen met Mozes mogen 

zijn: ‘Heer laat ons toch uw luister zien.’  

 

Laten we bidden… 

 

Gebed | Schitterende Jezus , prachtige Heer, we aanbidden u. U bent zo mooi en zo groot. U 

bent zo overweldigend indrukwekkend. U bent zo vol van verheven majesteit, zo vol van 

heilige nabijheid, zoveel kracht is er bij u, zoveel licht, zoveel eeuwigheid. En wij bidden u, 

Heilige Geest, open de ogen van ons hart, zodat wij de luister van Jezus mogen zien. En geef 

dat we daar ook ieder persoonlijk een weg willen gaan. Dat we de woorden van de 

verkondiging niet voor kennisgeving aannemen, maar dat die woorden gaan doorwerken in 

ons leven vandaag, morgen, overmorgen, elke dag. Dat we gaan zien dat dit onze bestemming 

is: dat we u zien Heer Jezus en uw schoonheid. Geef het ons, allemaal. Uit genade, amen. 


