
De zin van je leven!



Een letterlijke zin uit de Bijbel.





Heb aandacht voor deze tekst, houd ‘m steeds 
voor ogen en bewaar ‘m diep in je hart.

Sp.4:20,21



Een sleuteltekst voor mensen die verlangen 
naar een diepgaande geestelijke verandering!



Het is een tekst die mij terugbrengt bij de kern 
van het bestaan en de essentie van het leven!



De zin van je leven!

2 Kor. 3:18



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. 

2 Kor. 3:18



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. 

Niet alleen 
geestelijke 
toppertjes! 



De zin van je leven !
1. Gods heerlijkheid zien

2. Met onbedekt gezicht

3. Dat verandert je totaal

2 Kor. 3:18





Gods heerlijkheid zien en daarvan genieten; dát 
is ten diepste de zin van het leven; Westminster.



Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, 
dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis 
van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om 
de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen 

en te onderzoeken in Zijn tempel.

Ps. 27:4



Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, 
dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis 
van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om 
de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen 

en te onderzoeken in Zijn tempel.

Ps. 27:4



Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, 
dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis 
van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om 
de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen 

en te onderzoeken in Zijn tempel.

Ps. 27:4



Mozes verlangde 
daar ook naar…

Ex.33:18-23



Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, 
(…) opdat zij Mijn heerlijkheid zullen zien! 

Joh. 17:24



Jezus’ glorie zien is zalig; is in feite het eeuwige 
leven; Amen! Maar wat houdt dat concreet in?



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. 

2 Kor. 3:18



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. 

Majesteit, 
heerlijkheid, 

aanwezigheid 
en glorie!



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. 

Kabod (Hb)

Doksa (Gr)



Kabod: zwaar, gewichtig, indrukwekkend!



De heerlijkheid (doksa) van 
de Heere omscheen hen!

Luk. 2:9b



Het is alles waarin onze Heer groots, gewichtig, 
indrukwekkend, verheven en schitterend is.



Dat klopt, maar ik vind het nog steeds abstract! 
Hoe kan ik in praktijk die heerlijkheid gaan zien?

1 Tim. 6:16
Op. 1:16



God heeft allerlei sporen van Zijn schitterende 
luister achtergelaten in twee dikken boeken!





Wat een mens over God kan weten        
is hun bekend omdat God het aan hen 

kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare 
eigenschappen zijn vanaf de schepping  
van de wereld zichtbaar in zijn werken, 

zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn 
voor het verstand waarneembaar.

Rom. 1:19,20



De hemel verhaalt van Gods majesteit, het 
uitspansel roemt het werk van zijn handen!

Ps. 19:2



Het heelal geeft betekenis aan de abstracte 
begrippen ‘oneindig’ en ‘alomtegenwoordig'!



Zo’n vulkaanuitbarsting   helpt mij om iets van 
‘de vreze des Heren’ te zien en te proeven!

Jes. 6:3



Die kolkende massa geeft mij een indruk van ‘t 
feit dat de God die ik dien ‘n verterend vuur is!

Heb. 12:29



Zijn schoonheid en oneindige creativiteit wordt 
zichtbaar in alles wat de HEER geschapen heeft.



En ieder sneeuwvlokje onderstreept dat!



Proef en geniet de goedheid van de Heer. (NBV)

Ps. 34:9



Met dat doel hebben we vijf zintuigen!

1 Kor. 10:31



Maar er is nog een tweede boek waardoor wij 
de heerlijkheid van God kunnen ontdekken!



Niemand heeft ooit God gezien; de
eniggeboren Zoon, Die in de schoot van 

de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. 

Joh. 1:18



Hij is de afstraling van Zijn heerlijkheid   
en de afdruk van Zijn Wezen. 

Heb. 1:3a
Vgl. Joh. 14:9



Als je Gods glorie wilt zien dan moet je op zoek 
gaan naar het portret van Zijn Zoon in de Bijbel.



Zoals een zeer gepassioneerde fan dat doet, die 
alles te weten wil komen over zijn grote idool!



Hij verzamelt veel foto’s  zodat hij vanuit allerlei 
gezichtspunten z’n grote idool kan bewonderen!



Zo mogen wij vol bewondering de luister       
van ‘the King of kings’ aanschouwen !



Door te kijken
met onze oren

naar Iemand die 
‘onzichtbaar’ is!

Rom. 10:17; Joh. 20:29



‘Kijken’ is dus Gods Woord horen en er in lezen; 
mediteer biddend: ‘toon mij Uw heerlijkheid’.

Joh.5:39; Luk. 24:27



Het Woord werpt licht op allerlei facetten van 
Jezus: namen, daden, deugden en woorden!



Jezus’ schitterende namen

U bent de messias
U bent het lam van God
U bent de bruidegom
U bent Gods mysterie
U bent de Mensenzoon
U bent de goede herder
U bent Gods evenbeeld
U bent de hoeksteen
U bent de hogepriester
U bent het licht voor de wereld

Jezus’ prachtige deugden

U benteeuwig
U bent goed
U bent wijs
U bent almachtig
U bentbarmhartig
U bent rechtvaardig
U bent liefdevol
U bentnederig
U bent heilig
U bent alomtegenwoordig

Jezus’ indrukwekkende daden

U bent mens geworden

U geeft onderricht
U geneest
U hebt geleden
U bent gestorven aan het kruis
U bent opgestaan uit de dood
U bent naar de hemel gegaan
U geeft uw Geest
U pleit voorons
U komt terug

Jezus’ kostbare woorden

U zegt: kom tot mij
U zegt: kom naar mij
U zegt: maak je geen zorgen
U zegt: jullie licht moet schijnen
U zegt: mijn vrede geef ik jullie
U zegt: houd je aan mijn geboden
U zegt: ik was een vreemdeling
U zegt: vrienden noem ik jullie
U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig
U zegt: ik kom spoedig

Op Hem raak je niet op uitgekeken...



Via ’t Woord krijgen ook wij iets te zien van Zijn 
heerlijkheid, zoals Petrus, Jacobus en Johannes!

Mat.17:1,2



En wel zo dat je helemaal idolaat wordt van Hem  
zoals een Paulus die in extase kon zijn voor God!

2 Kor.5:13



De zin van je leven !
1. Gods heerlijkheid zien

2. Met onbedekt gezicht

3. Dat verandert je totaal

2 Kor.3:18



We mogen de luister van de Heer aanschouwen, 
maar er kan sprake zijn van een bedekking!

Mat. 23:26
2 Kor. 3:13,14



Zoals bij die Emmaüsgangers!
Luk 24: 16  31



Mat. 16:16, 17



Can you find the hidden tiger?



Je gaat het pas zien als je het door hebt!



Het zou zomaar kunnen dat wij geblinddoekt 
rondlopen in de kunstexpositie van God!



Dat we wel over Christus’ heerlijkheid horen en 
zingen, maar er eigenlijk geen zicht op hebben!



Anderen kunnen vertellen dat honing lekker is!



Ps.34:9

Maar dat is 
totaal wat 
anders dan 

zelf proeven!



Als het om de heerlijkheid van onze Heer Jezus 
gaat, dan kunnen ook wij dus ziende blind zijn!

Mat. 15:14
Ef. 1:18



De sluier voor onze ogen kan van alles zijn:                    
zonden – bonden – wonden!



Wat kunnen
we doen om…?



Want telkens als iemand zich tot de Heer 
wendt, wordt de sluier weggenomen!

Wend je tot de Heer!

2 Kor. 3:16



Wend je tot        
de Heer met   
je zonden.



Bijvoorbeeld de zonde dat je amper tijd neemt 
om Christus’ glorie te ontdekken in Zijn Woord. 



Of de zonde van de wereldgelijkvormigheid; dat 
we genieten van dat wat vloekt met Gods glorie.

Rom. 12:2



Jaagt naar (…) de heiliging, zonder    
welke niemand de Heer zal zien!                                 

Heb.12:14



Of de zonde van idolatrie = afgoderij!



Liefde – voor andere goden – maakt blind!



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.

2 Kor. 4:4



Wend je tot        
de Heer met   
je bonden.



Pornoverslaving en seksuele onreinheid (b)lijkt 
ook onder ons, christenen, veel voor te komen!



Zalig zijn de reinen van hart,                     
want zij zullen God zien!                                 

Mat.5:8



Wend je tot        
de Heer met   
je wonden.



Wij hebben vaak diepere wonden dan we zelf 
weten; een gezwel dat je niet direct voelt!



Maar wat wel kan resulteren in ’n kwaadaardig 
oog: duister, troebel en blind voor schoonheid!

Mat.6:22,23



Vraag jezelf af of er vanwege zonden, bonden of 
wonden sprake is van blindheid in jouw leven?

Ps. 19:13



Wat de oorzaak van je geestelijke blindheid ook 
is (zonden, bonden, wonden) wend je tot Jezus. 



Laat je tranen van berouw, verdriet of boosheid 
maar de vrije loop, want dat werkt reinigend…

2 Kor. 7:10



En bid om een wonder, zoals die twee blinden in 
de buurt van Jericho; een inspirerend gebeuren.



En toen zij Jericho uit gingen, volgde een 
grote menigte Hem. En zie, twee blinden, die 

aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden 
dat Jezus voorbijging: Heere, Zoon van David, 

ontferm U over ons! De menigte bestrafte 
hen, opdat zij zouden zwijgen; maar zij 

riepen des te meer: Ontferm U over ons, 

Mat. 20:29-34



Heere, Zoon van David! En Jezus stond 
stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik 

voor u doen zal? Zij zeiden tegen Hem: 
Heere, dat onze ogen geopend worden. 
En Jezus, Die innerlijk met ontferming 

bewogen was, raakte hun ogen aan; en 
meteen werden hun ogen ziende…

Mat. 20:29-34



Zo kan en wil de Heer ook ónze geestelijke ogen 
openen voor Hemzelf; dat is levensveranderend.



De zin van je leven !
1. Gods heerlijkheid zien

2. Met onbedekt gezicht

3. Dat verandert je totaal

2 Kor. 3:18



Je gaat 
steeds meer 
lijken op de 
persoon die 
je aanbidt.



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. 

2 Kor.3:18



Als wij ons als een reflector richten op de luister 
van de Heer dan gaan we die weerspiegelen.



Schoonheid en grootsheid doen iets me je!



Gods grootheid maakt mij klein en nederig; Zijn 
luister wekt berouw en verootmoediging op!



Je hart smelt wanneer je Zijn genadige zwakheid 
en zachtmoedige opofferingsgezindheid ziet…



En Zijn majestueuze kracht wekt ons geloof op; 
geborgenheid, veiligheid, vrede, rust en shalom!



Jezus’ grootsheid geeft je vleugels, waardoor je 
boven de nare omstandigheden word uitgetild!

Opw. 488



Zicht op Hém roept gevoelens van bewondering, 
liefde, vreugde, passie, ontzag en aanbidding op.

Luk 24:32  Op. 2:4



Dit is de kern: wie oog krijgt voor Gods glorie en 
daarvan geniet, gaat daar iets van weerkaatsen.



Anders gezegd: de vrucht van Gods Geest wordt 
zichtbaar als je gaat genieten van Jezus Christus.



En dát is nu de zin van je leven: Gods glorie zien 
en levensveranderend van Zijn luister genieten! 



Dat naar Zijn luister
veranderd worden
is een proces waar

we in ons leven niet
mee klaar komen.



Dat komt omdat we op deze vervallen aarde de 
luister van onze Heer niet volkomen zullen zien.

1 Kor. 13:12



Maar we zijn onderweg naar die ene dag dat we 
volkomen zullen zien én volkomen zullen zijn. 

1 Kor. 13:12
Joh. 17:24



En tot die tijd is het onze opdracht om in ’t hier 
en nu meer en meer op Christus te gaan lijken.

Mat. 5:48; Fil. 2:15; 2 Kor. 3:3



Wij hebben de neiging om dit zelf voor elkaar te 
boksen met onze godsdienstige inspanningen…



Maar 2 Kor. 3:18 bevrijdt ons van religieuze druk 
en wetticime; het Evangelie is écht goed nieuws.



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. 



’t Enige wat ‘moet’ is je hart richten op de glorie 
van de Heer; is genieten met onbedekt gezicht.

2 Kor. 3:3v.



En ook als er nog sluiers in ons leven zijn, is dát 
wat we moeten doen: ons bekeren tot de Heer.



Want telkens als iemand zich 
tot de Heer wendt (bekeert), 

wordt de sluier weggenomen.

2 Kor. 3:16


