
2KOR 5:14-21

14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 dit oordelend*: 
indien één voor allen stierf, dan dus allen stierven. En Hij 
stierf voor allen, opdat de levenden niet meer voor zichzelf 
zouden leven, maar voor Hem die voor hen stierf en werd 
opgewekt, 16 zodat wij nu niemand hebben waargenomen 
in overeenstemming met het vlees. Indien wij Christus 
hebben gekend in overeenstemming met het vlees, nu 
kennen wij Hem zo niet meer*,



2KOR 5:14-21

17 zodat indien iemand in Christus is, hij een nieuwe 
schepping is. Wat van oorsprong was, ging* voorbij. Neem 
waar, het nieuwe is geworden! 18 Het al echter is uit God, 
Die ons met zichzelf verzoent door Christus, en ons de 
bediening van de verzoening geeft, 19 dat God de wereld in 
Christus met zichzelf verzoenend was, hen de krenkingen 
niet toerekenend en in ons het woord van de verzoening 
plaatsend.



2KOR 5:14-21

20 Voor Christus zijn wij gezanten: zoals God aanspreekt 
door ons, wij smeken voor Christus: wordt verzoend met 
God! 21 Want Die geen zonde kende maakte* Hij voor ons 
tot zonde, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God 
in Hem.



VERZOEND OF NIET?
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VORIGE KEREN

SCHIJNBARE TEGENSTELLINGEN

• We zijn nu al in de hemel gezet 

• We zijn kunnen niets doen om gered te worden maar 
worden opgeroepen onze redding te bewerken 

• We zijn dood voor de zonde maar worstelen nog steeds 
met verleiding



2KOR 5

SCHIJNBARE TEGENSTELLING

18 Het al echter is uit God, Die ons met zichzelf verzoent 
door Christus 

... 

20 Voor Christus zijn wij gezanten: zoals God aanspreekt 
door ons, wij smeken voor Christus: wordt verzoend met 
God!



2KOR 5

SCHIJNBARE TEGENSTELLING

• Zijn we nu al verzoend, of moeten we nog verzoend 
worden?



2KOR 5

VANDAAG

• Wedergeboorte of nieuwe schepping 

• De wereld  met God verzoend 

• De bediening en het woord van de verzoening
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2KOR 5

WEDERGEBOORTE OF NIEUWE SCHEPPING

In 2Kor 5: 

• Met Hem gestorven 

• Zo leven we nu niet meer voor onszelf 

• Nu kennen we niemand meer naar het vlees
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WEDERGEBOORTE OF NIEUWE SCHEPPING

Veel Christenen praten niet over nieuwe schepping, maar 
over wedergeboorte 

• Wat is het verschil?
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2KOR 5

WEDERGEBOORTE

Joh 3: 

• Opnieuw geboren uit water en geest 
-> dopen, bekeren en de geest ontvangen 

• Zonder konden ze het koninkrijk niet in 

• Maakte het volk klaar voor hun taak
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2KOR 5

VERSCHIL KONINKRIJK EN NIEUWE SCHEPPING

Koninkrijk Nieuwe schepping

Priesters God woont in hun midden

Israel Gods volk Alle volken van God

Er is nog duisternis Geen nacht of ellende meer

Zegen en vloek Verzoend met God...



2KOR 5

VERSCHIL KONINKRIJK EN NIEUWE SCHEPPING

Nieuwe schepping

God woont in hun midden

Alle volken van God

Geen nacht of ellende meer

Verzoend met God...
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2KOR 5

DE WERELD VERZOEND MET GOD

Rom 5: 

Verzoening is van een vijand een vriend worden 

In het woord zit: veranderen
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DE WERELD VERZOEND MET GOD

2Kor 5 

God aan het werk! hij verzoent de wereld met zich 

2 stappen. God doet de overtredingen en krenkingen weg 

-> er staat niets tussen jouw en God 

Wordt verzoend met God! Dat is, wees dan ook geen vijand 
meer!



2KOR 5

DE WERELD VERZOEND MET GOD

Kol 1 

Wederzijds verzoenen van het al 

Hier een ander woord, nu 'wederzijds'. Hier zitten de twee 
stappen in



2KOR 5

DE WERELD VERZOEND MET GOD

Kol 1 

18 En Híj is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen 
gemeente, Die de soeverein is, eerstgeborene uit de doden, 
opdat Híj in alles de eerste wordt, 19 want het hele 
complement heeft er welbehagen in om in Hem te wonen 20 
en door Hem het al wederzijds met Zichzelf te verzoenen, 
vrede makend door het bloed van Zijn kruis, door Hem, 
hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.



2KOR 5

DE WERELD VERZOEND MET GOD

2Kor 5 

Gods grote plan: het al verzoenen, in 2 stappen



2KOR 5

DE WERELD VERZOEND MET GOD

2Kor 5 

Gods grote plan: het al verzoenen, in 2 stappen 

Nu al niets tussen God en mensen 



2KOR 5

DE WERELD VERZOEND MET GOD

2Kor 5 

Gods grote plan: het al verzoenen, in 2 stappen 

Nu al niets tussen God en mensen 

Waarom dan zo'n omweg voor de ongelovige? 



2KOR 5

DE WERELD VERZOEND MET GOD

2Kor 5 

Gods grote plan: het al verzoenen, in 2 stappen 

Nu al niets tussen God en mensen 

Waarom dan zo'n omweg voor de ongelovige? 

Totdat ook die inziet dat God liefde is, en verzoend wordt 
met God! Gaat verder dan iedereen redden of 
rechtvaardigen.
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BEDIENING EN WOORD VAN VERZOENING

Wij weten dit al, voor Israel en de ongelovigen is het 
onbekend 

Dit is het echte evangelie, dat we mogen uitleven naar 
anderen en mogen verspreiden! Verder dan zonden 
vergeven, rechtvaardigen. Dit omvat relatie! 
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BEDIENING EN WOORD VAN VERZOENING

2Kor 3: wij hebben de bediening van de rechtvaardiging 
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BEDIENING EN WOORD VAN VERZOENING

2Kor 3: wij hebben de bediening van de rechtvaardiging 



2KOR 5

BEDIENING EN WOORD VAN VERZOENING

Rom 14:16-19 

Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd 
kunnen worden. Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in 
eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en 
blijdschap, door de heilige Geest. Want wie door deze Geest 
een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in 
achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de 
vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.



2KOR 5

BEDIENING EN WOORD VAN VERZOENING

Bij de wapenrusting: 

en de voeten onderbonden met de bereidheid van het 
evangelie van de vrede



2KOR 5

BEDIENING EN WOORD VAN VERZOENING

2Kor 5:14 

En Hij stierf voor allen, opdat de levenden niet meer voor 
zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen stierf en 
werd opgewekt, 


