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2 kor 3:15-18 (HSV)

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.

1. Wie ben ik? Wie bent u? Wie ben jij? 

 in de gemeente→
Voor veel brs/zrs is de gemeente de plaats waar ze kunnen zijn wie ze willen zijn. Maar soms ook 
niet. In de gemeente zijn we samen als gelovigen, gedragen we ons als gelovigen, zoals we 
weten, of denken, dat verwacht wordt. 

In de gemeente mogen we zijn wíe we zijn. De Gemeente is de plaats waar we als kinderen van 
God bij elkaar zijn en het moet niet zo zijn dat we ons hier niet prettig voelen of niet onszelf 
kunnen zijn. 

Hier kunnen we onze talenten benutten; ten dienste van elkaar en daarmee ten dienste van God. 
In de Gemeente is Gods Geest werkzaam, en we zijn hier in de vrijheid met elkaar. We hoeven ons 
niet beter voor te doen dan wie we zijn; er zijn in de Gemeente van Christus geen 'rangen en 
standen'. 

 in de maatschappij: op het werk of op school→
Op het werk, op school, wie zijn we daar? Het valt voor gelovigen vaak niet mee, om Christen te 
zijn in een die omgeving. Verleiding is groot om méé te doen met anderen; je te gedragen zoals 
“maatschappelijk gewenst” is. 

 als ik met vrienden of familie omga?→
Met vrienden en familie geldt eigenlijk hetzelfde; je wilt niet als 'het buitenbeentje' worden 
beschouwd en past je gedrag aan naar wat men van je verwacht. Naar hoe het binnen de familie 
of vriendenkring “normaal” is om je te gedragen.

 in de 'virtuele wereld', bijvoorbeeld op sociale media? →
In preken hoor je vaak voorgangers spreken over 'wat mensen wel niet doen op internet'. Veel 
voorgangers denken dan al heel snel, halen het voorbeeld aan, van “stiekem porno kijken”. En er is 
in Nederland ook een groot probleem op sexueel en moreel gebied. 

Deze week hoorde ik op Radio 1 een programma waarin een verslavingsdeskundige vertelde dat 
1/3e deel van de mensen in Nederland problemen heeft op dit gebied en er honderdduizenden zijn 
die verslaafd zijn aan sex. Zowel mannen als vrouwen. Maar dat wil ik nu eens niet benoemen of 
bespreken. Want ik zie iets wat vaak over het hoofd wordt gezien; en dat is: sociale media. Hyves, 
Twitter, Facebook. Reacties van mensen in de commentaren op nieuwssites. 
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Kennelijk denken mensen dat ze daar de meest donkere kant van zichzelf kunnen laten zien. 
Extreem negatieve en beledigende uitspraken. Ook van broeders en zusters – op internet “loopt 
men helemaal leeg” en lijken alle remmen los te gaan soms. Het is, zoals mijn vrouw en ik laatst 
constateerden, alsof internet, en met name de “sociale media”  langzamerhand het afvoerputje 
van deze maatschappij is geworden. 

Zij zijn zo anders!

Het viel mij op dat Christenen in andere delen van de wereld zo anders zijn in dit opzicht. Ik heb 
een paar contacten op bijvoorbeeld Facebook met Afrikaanse Christenen. En het viel mij op dat 
Christenen in Europa, m.n. Nederland, verzwijgen op deze media dat ze Christen zijn. 

De broeders en zusters in Afrika juist niet! Zij wensen elkaar God's zegen toe op internet. Ze 
plaatsen delen uit Gods Woord die hen aanspreken op hun site. Foto's van de kerkdiensten en 
evangelisatie-acties. Posters voor bijeenkomsten zoals speciale kerkdiensten, acties, … 

Gemeente van Christus zijn houdt bij hen niet op zodra ze de kerkdeur uit gaan. En dat trof mij 
eigenlijk; dat enorme verschil tussen hoe men daar met de Here leeft en hoe wij hier met de Here 
leven. Hoe zij op internet andere gelovigen opzoeken, contact leggen, en elkaar bemoedigen. Hoe 
zij een getuigenis zijn – ook daar! 

En zet dat eens af naar hoe wij dat doen? Vooruit, aanklikken dat je Christen bent en de Bijbel je 
favoriete boek is; dat durven sommigen nog wel. Maar elkaar bemoedigen via een publiek 
medium? We lijken te gruwen van de gedachte alleen al. Stel je voor dat je collega's of buren dat 
eens zouden zien! 

Integendeel; veel Christenen gedragen zich op publieke plaatsen -en de sociale media zijn een 
publieke plaats bij uitstek- zo tégengesteld aan wat zij zeggen te belijden! 

Ik wil vandaag echt niet 'preken' over internet en hoe we het gebruiken, maar het is een goed 
voorbeeld; want als we ons getuigenis daar niet durven te geven -al was het maar door áán te 
geven dat we Christen zijn in onze profieltjes op Hyves of Facebook- hoe is het dan gesteld met 
ons in het gewone maatschappelijke leven? 

Want; internet is nog relatief anoniem of afstandelijk. Maar op je werk of in de familie, in het échte 
leven dus, durven uitkomen voor je Here en Verlosser.. dat is dan nog veel moeilijker. Dan kijk je 
de persoon waarmee je spreekt in de ogen..! 
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2. “Veranderd naar hetzelfde beeld”

Hoe kan het dat we, als mensen, vooral als westerse mensen, eigenlijk helemaal niet getuigen van 
ons nieuwe leven? Hoe kan het dat de Westerse kerken leeglopen en in de Afrikaanse, Zuid-
Amerikaanse en Aziatische landen de kerken maar door blijven groeien? Dat we hier simpelweg 
een zendingsgebied zijn geworden de laatste vijftig jaar? 

In het gedeelte dat we lazen staat, vers 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”

a. de nieuwe natuur van de mens

2 Petr 1:4

Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor 
deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de 
wereld is, ontvlucht bent. 

Paulus schrijft dat Christus in ons is Kol. 1:27, dat Zijn Geest in ons woning heeft gemaakt en dat wij 
Zijn eigendom zijn 1 Kor 6:19 en we ons moeten bekleden Ef 4:24 met “de nieuwe mens die 
overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid”.

Bekleden betekent: iets áán doen. Dat is niet passief afwachten tot je iets overkomt, maar we 
moeten hierin actief zijn. De Nieuwe Mens, de Nieuwe schepping die we zijn geworden is dus 
CHRISTUS IN ONS, DOOR ONS, OM ONS HEEN ALS KLEDING. 

Wat zie je, hoor je, als iemand iets nieuws draagt? Dan valt dat anderen vaak op! “Heb je een 
nieuwe trui? Nieuwe jurk? Nieuwe jas?”.. Zijn wij bekleed met Christus, zíen de mensen dat aan 
ons, horen ze dat? Of lopen we nog steeds in dezelfde oude jas als die we droegen vóór dat 
Christus in ons kwam wonen?  

Hij heeft woning in ons gemaakt, door Zijn Geest. Het is ook Zijn Geest die ons transformeert tot 
een nieuwe mens. Maar, dan moeten we die transformatie niet in de weg staan. We 
moeten hier actief aan mee willen werken; we moeten ons willen laten veranderen! 

b. de oude natuur van de mens blijft!

Wie een nieuwe jas aan doet, blijft onder die jas nog altijd dezelfde mens. Dus met 'bekleden' 
alleen kom je er niet. Je moet innerlijk én uiterlijk vernieuwd zijn door Christus.

In de Bijbel wordt vaak het beeld gebruikt van het 'enten' van een nieuwe, vruchtbare, tak op een 
wilde boom. De oude taken worden weggebroken, er wordt een nieuwe ge-ent, zodat de wilde 
boom of de onvruchtbare boom wél vrucht kan gaan dragen.

Die 'oude stam' wordt zo een vruchtbare, vernieuwde, boom. Maar,.. die oude stam heeft één nare 
neiging. Het blijft namelijk een oude stam. Er komen weer natuurlijke uitlopers, loten of takken. En 
die oude takken hebben niets gemeen met de nieuwe, integendeel. 
Ze komen uit die oude stam – die oude natuur. Want die blijft latent aanwezig. Dat is 'het vlees' 
zoals Paulus dat noemt. De nieuwe takken zijn uit de Geest, de Geest van God. Maar die nieuwe, 
die komen uit de oude natuurlijke mens, de oude 'vleselijke' mens.
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Wat moet je doen om die oude mens niet de nieuwe, Geestelijke, mens te laten overwoekeren? 
Paulus schrijft: 

Gal. 5:16-17

16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet 
volbrengen. 17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die 
staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 

We moeten dus wandelen door de Geest, door Hem geleid. En niet zoals we dat zelf zouden willen. 
Valt niet mee, dat geef ik onmiddellijk toe. Ook ik ben niet beter dan ieder ander mens en leef 
vaker naar het vlees dan dat ik zou willen. Dat is niet iets om trots op te zijn; integendeel. 

De belofte die Gods Woord ons geeft is: wanneer we wandelen door de Geest, ons naar 
het Woord van God richten en daaruit leven, dan doen we op dat moment wat Hij wil 
en doen we niet wat 'de oude mens' zou willen. 

c. leven naar het vlees?

Die oude mens, die staat onder regering van de tegenstander van God – de satan – en zal op een 
dag sterven. Letterlijk! Ons lichaam, dat is zijn terrein – dat is wat hij van God heeft gestolen. En.. 
dat sterft! Met alles wat er bij hoort – het 'vlees' is niet alleen het lichaam maar ons hele 'zijn'; de 
mens die we waren bij de geboorte. 

Daar wordt de strijd gestreden; hij probeert via onze oude 'vleselijke mens', ons te verleiden en af 
te houden van een leven met God. Door ons te met allerlei dingen bezig te laten zijn die geen 
toegevoegde waarde op geestelijk gebied hebben; materialisme, ons bezig houden met allerlei 
futiliteiten, “druk-druk-druk” met het werk of andere zaken. Zelfs zogenaamd geestelijke zaken! 
Zodat er vooral géén tijd is voor échte geestelijke zaken! 

In dat 'vlees' is helemaal niets dat goed is zegt Paulus in Rom 7:18. Dat klinkt zo negatief – 
eigenlijk willen we dat helemaal niet horen dit soort dingen, het stuit ons tegen de borst om toe te 
moeten geven dat er in ons zelf helemaal niets is wat goed is.. Want dat is onze menselijke natuur 
en die wil helemaal niet horen wat de waarheid is, immers: die behoort toe aan de vader van de 
leugen? 

Maar het is een waarheid als een koe! Want;... als er ook maar iets in die oude mens zou zijn dat 
werkelijk goed is, dan zou dat behouden kunnen worden. We weten echter allemaal dat zodra wij 
sterven … er helemaal NIETS overblijft van die oude mens. Die sterft, wordt als een graankorrel in 
de grond gezaaid. Zodat er een NIEUWE mens kan opstaan.

“Welk mens heeft niet ervaren dat het onmogelijk is om vanuit eigen kracht de 
zonde te weerstaan?” – schreef René Pache (1904-1979), jarenlang vice voorzitter van de 
International Fellowship of Evangelical Students (IFES) en Bijbel leraar - “Dit ongeneeslijk zieke 
vlees is onveranderd ”. 

Dát is het grote probleem; het vlees, de stam, is nog steeds... het zelfde vlees. Nog steeds 
dezelfde wilde stam, waarop vruchtbare takken zijn ge-ent die uit zichzelf niet in staat is om 
goede vruchten te geven. 

God doet het énige dat mogelijk is om de die oude mens buiten werking te stellen: Hij 'kruisigt' dit 
oude vlees! Aan het kruis heeft Christus namelijk niet alleen onze zonden gedragen en de straf 
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daarvoor, maar Hij heeft ook die 'oude mens' aan het kruis gebracht. Niet alleen de tak is 
afgebroken, de oude mens is met wortel en tak uitgeroeid.

Rom 6:6-7

6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam 
van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 

Het 'lichaam van de zonde', dat is: ons oude lichaam, ons oude zijn. Dat is gekruisigd en 
'tenietgedaan' zegt Paulus. Het is aan de mens om dat offer in dankbaarheid te accepteren. 

Doen we dat niet, en blijven we leven naar 'het vlees' dan eindigen we samen met dat vlees 
in de eeuwige dood. Rom 8:13 zegt het overduidelijk “Want als u naar het vlees leeft, zult u 
sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.” – wie leeft, ook 
als gelovige, “naar het vlees”, zal daarvan de consequenties moeten dragen. 

Wie willens en wetens 'naar het vlees' leeft en weigert zich te laten reinigen door God en te leven 
naar Zijn wil toont daarmee aan niet echt wedergeboren te zijn; je stelt dan de natuurlijke, oude 
mens, boven God. En bent daarmee net zo ongehoorzaam als ooit eens Adam en Eva waren en 
volgt hen na in de erfzonde.
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3. De Geest geeft Vrijheid

“De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.”

Wie God werkelijk heeft leren kennen, wie zich tot de Heere bekeert, is in de vrijheid gesteld; 
die zal niet sterven! Want het oude vlees van de mens is gekruisigd met Christus en daarom ben je 
geen slaaf meer van de zonde en vrije mensen geworden. 

De nieuwe mens, de mens die van Christus ontvangen en deel van Christus is, doet geen zonde. 
Die is goed en rechtvaardig en zal daarom tot in de Eeuwigheid samen met Hem zijn en leven. Dat 
betekent niet dat wij niet meer zouden zondigen maar dat die nieuwe mens, die nieuwe 
takken, geen zonde doen.

We moeten ons daarom met Christus veréénzelvigen, die nieuwe mens 'aan doen'; in ons, door 
ons, om ons heen. Wie zo in Christus is, en Hij in ons, die leeft daar naar. Die heeft niet alleen een 
nieuwe jas aan, die “is” geworden als-, vereenzelvigd met-, die nieuwe jas! Dan ben je een 
volkomen nieuw mens – en als ik een nieuw mens ben, dan is het toch ook logisch dat die nieuwe 
mens spreekt, niet alleen in de gemeentelijke samenkomst maar ook tot vér buiten die kerkdeur? 
Dan is het toch niet meer dan logisch dat je in de kring van familie, vrienden, werk en zelfs 
wereldwijd die nieuwe mens bent? 

De vraag die ik boven deze overdenking had staan is “Wie ben ik”. Terug naar onze broeders en 
zusters in Afrika, die ik zo bezig zie op ondermeer internet. Ze zijn mij een voorbeeld geworden.

Dat ZIJN nieuwe mensen. Zij zijn de mensen waar de wereld op wacht; een beeld van hoe we als 
gelovigen met elkaar en met anderen om moeten gaan. Laten we er niet alleen naar kijken en het 
waarderen maar ook zelf die nieuwe mens uitdragen. Is die nieuwe mens in, door en om mij, jou 
en u? Laat het zien aan de wereld om u heen, leef daaruit! 

Wie ben ik? Ik ben een kind van God geworden; een nieuwe schepping! 
Geldt dat ook voor u? Voor jou? 

Die nieuwe mensen, dat is wat in Afrika, Azie en Zuid-Amerika de kerken doet groeien, waardoor 
Gods Woord dag in dag uit mensen bereikt en raakt. En als we ook hier in West Europa weer leven 
vanuit de Geest die Vrijheid heeft gegeven en die Vrijheid in Christus kunnen en durven uitdragen, 
dan ben ik er zeker van dat ook hier de mensen Christus weer zullen gaan vinden. Want zoeken 
doen ze wel, maar waar kunnen ze Hem vinden? Als wij zwijgen, zullen ze Hem nooit leren 
kennen. Laat staan als we een anti-getuigenis afleggen.

2 Kor 2:15-17

15 Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden 
en onder hen die verloren gaan; 16 voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar 
voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? 17 
Want wij zijn niet als zo velen, die handeldrijven met het Woord van God, maar als in oprechtheid, 
maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. 
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