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VERLANGEN NAAR VERANDERING!? 
De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18 
 
 
In juni 2008 ging het in de Fonteinkerk in drie morgendiensten over één 
Bijbeltekst: 
 

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. 

 
Hier vind je de samenvattingen van de drie preken. Laat het allemaal 
(nog eens) goed op je inwerken en bestudeer alle genoemde 
Bijbelteksten. Voor meer materiaal en handreikingen kun je ook terecht 
op www.josdouma.nl/3vers18. 
 

in Christus verbonden, 
Jos Douma 

 
 

(1) Ooh, wat mooi! [de luister van de Heer] 
 
Dit zijn fascinerende woorden. In de eerste plaats omdat ze gaan over de luister 
van de Heer: de glorie van Christus is het allermooiste wat je kunt bedenken! In 
de tweede plaats omdat ze gaan over een geestelijk veranderingsproces. We 
geloven het: God verandert mensen! Maar hoe gaat dat in zijn werk? Hoe gaat 
het gebeuren dat je een groter verlangen krijgt om God te dienen, dat je 
bitterheid langzaam plaats gaat maken voor een liefdevolle houding, dat je niet 
langer gebukt gaat onder Gods geboden maar ze ervaart als het zachte juk dat 
Jezus je te dragen geeft? Het zijn niet onze goede voornemens of onze 
gehoorzaamheid in eigen kracht die een geestelijk veranderingsproces op gang 
brengen. 2 Korintiërs 3 vers 18 reikt de sleutel aan voor geestelijke verandering: 
het aanschouwen van de luister van Heer. 
 
De luister van de Heer 
Het woord ‘luister’ gaat terug op het Hebreeuwse woord kabod (zwaar, 
gewichtig) en het Griekse woord doksa (eer, glorie). In de NBV komen meerder 
vertaalwoorden voor o.a.: majesteit (Ex. 24:15-18), aanwezigheid (Ex. 29:43), 
luister (Deut. 5:24), glorie (Ps. 57:12), stralend licht (Luc. 2:9), grootheid (Joh. 
1:14) en nabijheid (Rom. 3:23). In de vertaling van 1951 stond er: heerlijkheid. 
Het gaat dus over zoiets als Gods heilige grootheid en ontzagwekkende 
nabijheid en stralende aanwezigheid. 

Heer-lijke ontmoetingen 
Verschillende mensen in de Bijbelse verhalen maken het mee: dat ze (in een 
visioen) de heerlijkheid van God ondergaan, erdoor aan geraakt worden, wat 
ook leidt tot veranderende levens. Een heel bekend verhaal is dat van Mozes die 
vraag: ‘Laat mij toch uw majesteit zien’ (Ex. 33:18). Andere voorbeelden: Jesaja 
(Jes. 6), Ezechiël (Eze. 1), Petrus, Jakobus en Johannes (Mat. 17), Paulus (Hand. 
9) en Johannes (Opb. 1). Ongelooflijk indrukwekkend! 
 
De schoonheid van Jezus 
Wij zien de luisterrijke glorie van God nu in het gezicht van Jezus (2 Kor. 4:6). 
Wat zou het krachtig zijn als we in onze kerk meer zouden genieten van (naast 
de waarheid van Jezus en de goedheid van Jezus) de schoonheid van Jezus! Als 
we de luister van onze Heer en Heiland willen leren kennen en willen 
aanschouwen (dé weg dus waarlangs verandering gaat plaats vinden, omdat 
Gods Geest werkt), dan kunnen we ons met de ogen van ons hart richten op 
zijn namen, zijn deugden, zijn daden en zijn woorden. 

• Jezus’ schitterende namen: in elke naam van Jezus ontdekken we een 
facet van zijn heerlijke luister. Hoe meer we zijn namen kennen en ons 
eigen maken, hoe sterker zijn aanwezigheid in ons hart en leven. 

• Jezus’ prachtige deugden: in elke deugd (eigenschap, karaktertrek) zien 
we iets van de volmaakte persoon die Jezus was en is. Als we zijn deugden 
ons te binnen brengen, zullen wij naar zijn beeld veranderen. 

• Jezus’ indrukwekkende daden: alles wat Jezus heeft gedaan en nog doet 
is het waard om door ons herinnerd te worden: we mogen het ons te 
binnen brengen en er weer van onder de indruk raken. 

• Jezus’ kostbare woorden: elke uitspraak van Jezus bevat eeuwig leven. 
Als we er lang en liefdevol naar luisteren, zullen zijn woorden hun kracht 
bewijzen in onze veranderende levens. 

Als we dat allemaal op ons in laten werken, zullen we alleen nog kunnen 
uitbrengen: ‘Ooh, wat mooi! Prachtig!!’ 
 
Onze bestemming 
Wij zijn geschapen om God te eren (Soli Deo Gloria)! Hoe meer wij Jezus’ 
luister aanschouwen (en door de Geest naar zijn beeld veranderen), hoe meer 
wij aan Gods doel met ons leven beantwoorden. 
 
 
Gesprekvragen 
1) Welk Bijbelgedeelte over de heerlijkheid van God, de luister van de HEER 

spreekt jou sterk aan? 
2) In welk opzicht ben jij veranderd in je geloof? Hoe is dat gekomen? 
3) Geloof je de belofte van 2 Korintiërs 3 ver 18? Hoe breng je dat geloof in 

de praktijk? 
4) Hoe kunnen we elkaar helpen om te groeien in het aanbidden van Jezus 

(het aanschouwen van zijn luister)? 
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(2) Kijk, kijk! [met onbedekt gezicht aanschouwen] 
 
Het geloof is uit het horen, verandering blijkt uit het zien te zijn! Onze ogen (de 
ogen van ons hart) spelen een cruciale rol in geestelijke veranderingsprocessen. 
Maar zien we het wel? Het kan zijn dat je denkt: ‘voor anderen werkt dat 
misschien wel, dat het aanschouwen van de luister van de Heer hen verandert, 
maar bij mij werkt dat niet’. Het is ook zeker niet vanzelfsprekend! Het gaat hier 
over een geestelijke realiteit, een hemelse werkelijkheid die niet zonder meer 
voor het grijpen ligt. 
 
Aanschouwen 
Het woord dat hier vertaald is met ‘aanschouwen’ komt alleen hier in het 
Nieuwe Testament voor. De vertaling is niet zeker. Verschillende opties: 
aanschouwen, weerspiegelen, als in een spiegel zien, contempleren. Op meer 
plaatsen in de Bijbel is ‘zien’ belangrijk (Job 42:5; Ps. 17:15; Ps. 27:4; Ps. 63:3; 
Jes. 33:17;  Jes. 35:2; Mat. 5:8; Mat 13:16; Joh. 17:24; Ef. 3:17-19; 1 Joh. 1:1; 
maar ook: 2 Kor. 5:7; Heb. 11:1). Twee betekenisaspecten zijn belangrijk (een 
keuze is niet per se nodig): a) het gaat om zien en aanschouwen: we moeten 
kijken, onze ogen open doen; b) wat we zien weerspiegelen we ook, het heeft 
een veranderend effect op ons. 
 
Bedekt gezicht 
Er wordt gesproken over de mogelijkheid van een bedekking. Paulus refereert 
aan de geschiedenis met Mozes (Ex. 33:18-34:9; 34:29-35): na het zien van de 
luister van de HEER glansde zijn gezicht zo stralend dat hij er een doek voor 
moest doen. Deze doek komt als sluier terug in 2 Korintiërs 3, steeds op 
verschillende plaatsen: niet voor het gezicht van Paulus (3:13), over het oude 
verbond als het wordt voorgelezen (3:14), over het hart als de Mozes-wet wordt 
voorgelezen, weggenomen in Christus (3:15), weggenomen als iemand zich tot 
de Heer wendt (3:16). Vergelijk ook 4:3-4: de sluier over het evangelie, er is 
sprake van verblinding. 
 
Zondig, gewond, gebonden 
Waar moeten wij aan denken bij die sluier? Wat kan er in ons leven zijn 
waardoor wij belemmerd worden in het aanschouwen van de luister en dus in 
geestelijke veranderingsprocessen? 

• Zonden (we zijn zondige mensen; gebrek aan heiligheid): als wij onbeleden 
zonden laten zitten in ons leven, belemmert ons dat zeer in het zien van de 
schoonheid van Jezus (kwaad spreken, kritiek oefenen, seksuele zonden, 
haatdragend zijn). 

• Wonden (we zijn gewonde mensen; gebrek aan overgave): onze pijnlijke 
herinneringen en de bitterheid als gevolg van tegenslagen belemmeren ons 
omdat we ‘gekozen’ hebben voor: onafhankelijkheid, onkwetsbaarheid, 
hardheid, ontoegankelijkheid. 

• Bonden (we zijn gebonden mensen; gebrek aan vrijheid): onbijbelse, 

leugenachtige gedachtepatronen belemmeren ons het zicht op Jezus’ 
schoonheid (‘ik ben het niet waard om gezien te worden’, ‘ik ben te 
intelligent’, ‘met mij wordt het toch nooit wat’, ‘dit is voor anderen maar 
niet voor mij’). Vooral ons denken is heel belangrijk! Zie: 2 Kor. 4:4 (‘de 
gedachten door de god van deze eeuw verblind’), 2 Kor. 11:3  

 
Drievoudige genade 
Hoe wordt de sluier weggenomen? Als wij ons radicaal bekeren tot Christus, als 
hij echt in het midden van ons leven mag zijn (niet in de marge). Alleen door 
zijn vergevende, genezende en bevrijdende genade zal het gebeuren dat wij zijn 
luister aanschouwen en dat wij door zijn Geest naar zijn beeld veranderd 
worden (HC antwoord 86). ‘Wees mij genadig, God, wees mij genadig’ (Ps. 
57:2). 
 
3vers18 
Hoe kunnen we groeien in het aanschouwen van de luister van de Heer? 

• 3vers18gedachten denken: laat je denken vernieuwd worden door de 
woorden van 3 vers 18 te memoriseren, te bestuderen, te mediteren.  

• 3vers18verlangens koesteren: laat er in je hart een verlangen groeien om 
naar 3 vers 18 te veranderen door de schoonheid van Jezus steeds meer te 
zien. 

• 3vers18momenten nemen: neem regelmatig momenten waarin je Jezus 
aanbidt om zijn luisterrijke schoonheid. Mediteer dan over zijn namen, 
deugden, daden en woorden. 

 
 

Mijn boek Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven gaat veel 
uitgebreider in op deze thematiek: 
 
De vergevende kracht van genade ervaren Over vergeving voor zondige mensen 
De genezende kracht van genade ervaren Over genezing voor gewonde mensen 
De bevrijdende kracht van genade ervaren Over bevrijding voor gebonden mensen 
 
Zie ook: www.josdouma.nl/genadeervaren. 
 

 

Gespreksvragen 
1) Bestudeer samen de gedachtegang van 2 Korintiërs 3:7-4:6. Geef aandacht 

aan het verschil tussen oud en nieuw verbond en aan het thema van de 
sluier. 

2) Bestudeer samen de Bijbelteksten die genoemd staan onder het kopje 
‘aanschouwen’. Denk samen na over de eigen waarde van ‘horen’ en ‘zien’. 

3) Noem voorbeelden van zonden, wonden en bonden uit de praktijk van het 
leven die belemmeringen vormen voor het aanschouwen van de luister van 
de Heer? 

4) Waaraan is herkenbaar dat in jouw leven Christus centraal staat? Hoe zien 
anderen dat? Hoe ben je daar zelf mee bezig? Op welk punt zou jij graag 
verandering zien in je geloofsleven? 
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(3) Een ware metamorfose! [meer en meer worden veranderd] 
 
Een ware metamorfose, daarover gaat het hier: een reformatie, een hervorming, 
maar dan in het leven van de christen die de luister van de Heer aanschouwt. 
Maar bestaat het eigenlijk wel: echte, diepgaande verandering? Vaak zeggen we: 
‘Karakters verander je niet.’ Of we zeggen: ‘De echte verandering vindt plaats 
als we in de hemel komen of als Jezus terugkomt.’ Maar 2 Korintiërs 3 vers 18 
laat er geen misverstand over bestaan: er vindt ook nu al, dank zij het werk van 
de Geest, echte verandering plaats! Dit veranderingsproces blijft wel stukwerk, 
en zal pas op de nieuwe aarde volkomen zijn. 
 
Metamorfose 
Dit woord komt op drie plaatsen in het Nieuwe Testament voor. 1) Matteüs 17 
vers 2: ‘Voor hun ogen veranderde (metamorfose) Jezus van gedaante.’ De Heer 
begint te stralen, zijn gezicht is als de zon! 2) Romeinen 12 vers 2: ‘U moet uzelf 
niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen (metamorfose) door uw 
gezindheid te vernieuwen.’ Het maakt nogal uit waar je naar kijkt: je kunt niet 
geobsedeerd zijn met het schema van deze wereld en tegelijk de ogen van je hart 
richten op de Heer van deze wereld. Het gaat om anders denken. 3) 2 Korintiërs 
3 vers 18: ‘Wij allen worden meer en meer door de Geest van de Heer 
veranderd (metamorfose).’  
 
Kenmerken van de metamorfose 

• Genadig. Het wordt ons gegeven: we wórden veranderd. We hoeven het 
niet in eigen kracht te doen (door goede voornemens en inspanningen). 
God gunt ons deze verandering. Het enige wat we ‘moeten’ is: de luister 
van de Heer aanschouwen, genieten van Jezus’ schoonheid. 

• Geestelijk. Gods Geest werkt! We mogen ons toevertrouwen aan zijn 
liefdevolle en krachtige leiding. 

• Geduldig. Meer en meer worden we veranderd, ‘van heerlijkheid tot 
heerlijkheid’. Het is een veranderingsproces dat beter vergeleken kan 
worden met groeiprocessen in de natuur dan met veranderingsprocessen in 
organisaties bijvoorbeeld. God gunt ons de verandering én hij gunt ons de 
tijd. 

• Christusgericht. We veranderen naar de luister van het beeld van Jezus 
(vgl. Rom. 8:30 en Gal. 4:19). Zijn namen, deugden, daden en woorden 
worden zichtbaar en ervaarbaar in onze levens! Zijn luister straalt op ons 
af, wij weerspiegelen zijn luister. 

• Toekomstgericht. Het meer en meer geeft ook aan dat op aarde het 
volmaakte einddoel niet wordt bereikt. We aanschouwen nu ‘als in een 
spiegel’ - de gebrokenheid is steeds aanwezig. De volmaaktheid is voor later 
(1 Joh. 3:2 en 4:17) . Maar dit is wel een zeer hoopvol perspectief! 

 
De verandering 
Hoe ziet de verandering er nu concreet uit in de praktijk? 

Eerst was de Bijbel voor mij een saai boek en nu zie ik overal in dat boek Jezus 
en zijn grootheid en genade! - Eerst was ik altijd kritisch en negatief (ook in de 
kerk) en nu kijk ik met de ogen van Jezus en heb ik geduld met zwakheden van 
anderen! - Eerst hield ik me uit angst en plichtsgevoel aan Gods geboden en nu 
vind ik het heerlijk om me aan zijn woorden te houden! - Eerst hield ik me 
krampachtig vast aan allerlei regels en gewoontes in mijn leven (ook in de kerk) 
en nu ervaar ik wat vrij zijn in Christus betekent (2 Kor. 3:17!). - Eerst was ik 
trots en arrogant en onafhankelijk en nu wil ik graag nederig en zachtmoedig 
zijn en ben ik veel opener geworden. - Eerst was ik ontroostbaar en liep ik vast 
in mijn teleurstellingen en nu laat ik me troosten door de liefdevolle 
aanwezigheid van Jezus die ik echt heb leren kennen. - Eerst was ik verzot op 
geld, op macht, op seks en nu heb ik Jezus leren kennen als de allermooiste en 
boeiendste persoon in hemel en op aarde en al dat andere oefent geen 
aantrekkingkracht meer op me uit (ik heb er zelfs een afkeer van gekregen). - 
Eerst roddelde ik graag en had ik over iedereen een oordeel maar nu heb ik 
iedereen lief met de liefde van Jezus. - Eerst genoot ik van de werken van het 
vlees (Gal. 5:19-21) maar nu geniet ik van de vrucht van de Geest (Gal. 5:22-24). 
 
Wat moeten we doen? 

• Keer je af van je oude leven (laat je kritische houding, je 
onafhankelijkheid, je trots, je ego, je onreinheid los)! 

• Aanschouw de schoonheid van Jezus (geniet dagelijks van zijn namen, 
deugden, daden en woorden en ga met hem om als de allerbelangrijkste 
persoon in je leven)! 

• Ontdek het nieuwe leven (ervaar de vreugde, de reinheid, de overgave, de 
trouw, de zachtmoedigheid en alles wat zo prachtig zichtbaar is in Jezus). 

 
Gespreksvragen 
1) Hoe kunnen we elkaar helpen om meer te genieten van de schoonheid van 

Jezus? Welke verandering is daarvoor nodig? 
2) Bespreek de vijf genoemde kenmerken van het metamorfoseproces.  
3) Wat is het verschil tussen een christen die gehoorzaam-zijn als 

uitgangspunt voor zijn of haar levensstijl en een christen die begint bij het 
genieten van de luister van de Heer? 

4) Hoe kunnen we in onze kerkdiensten en in onze kleine groepen meer 
gericht raken op de glorie van God in het gezicht van Jezus Christus? 

 
 
Ga voor verder studiemateriaal en praktische handreikingen naar 
www.josdouma.nl/3vers18 en kijk ook op www.jezusontdekken.nl  
 

- Beluister de preken nog een keer via de site! 

- Maak gebruik van de boekenlegger ‘Jezus aanbidden’! 

- Lees mijn boek Jezus aanbidden. De glorie van Christus! 
 


