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                                                              ALLE DINGEN NIEUW 

                                                                   PASTOR KEVIN J. SADLER 

“2 Kor.5:16-17: 16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus 

naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het 

is alles nieuw geworden. 

"Zo dan", of in het licht van Christus ‘sterven, is Hij: 

 “2 Kor. 5:15: …………………….voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven 

zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

Paulus schreef "zo dan", of vanaf dat moment:  

“2Kor. 5:16: …………….kennen wij van nu aan niemand naar het vlees;……………………………….”.  

Na te zijn gered en besloten hebben om ons leven voor de Heer te gebruiken, leerde Paulus dat we nu 

niemand meer naar het vlees kennen. Met andere woorden, we evalueren mensen niet langer extern. 

“Het is alles nieuw geworden” en we hebben nu een nieuwe kijk op het leven en op mensen. 

Nu hebben we geestelijke kennis en geestelijk inzicht door de inwonende Heilige Geest. Met deze 

nieuwe perceptie zien we mensen niet langer puur vanuit een fysiek perspectief, in het licht van hun 

fysieke verschijning, gedrag of persoonlijkheid. 

U heeft een buurman die erg aardig is en elke winter helpt met het schoonmaken van uw trottoir. U 

heeft een collega met wie u bevriend bent, die hard werkt en van zijn gezin houdt. U bent in de 

supermarkt en de kassamedewerkster praat met je terwijl ze de dingen die je hebt gekocht optelt. Je 

kijkt naar deze levende mensen en je hebt een slepende vraag in je achterhoofd: "Kennen zij Christus 

als hun Verlosser?" 

U ziet een bedelaar bij een stoplicht, met een bordje voor geld. U kent iemand die alcoholist is of drugs 

gebruikt en die niet aan de verslaving kan ontsnappen. U heeft dierbaren die de ene slechte beslissing 

na de andere nemen en het lijkt alsof ze hun leven niet op de rit kunnen krijgen. U kijkt ernaar en u 

heeft pijn in uw hart, omdat u weet dat Christus het antwoord is en dat Hij iedereen redt en het leven 

van een persoon kan veranderen door Zijn genade. 

Kennende "geen mens naar het vlees" betekent dat we mensen nu zien als zielen voor wie Christus 

stierf, omdat we weten dat Christus van hen houdt en dat Hij "stierf voor allen". En we weten dat 

degenen buiten Hem dood zijn in hun zonden en gevaar lopen voor het eeuwige oordeel. We zien 

mensen niet meer zoals we ze ooit zagen, mensen aan de oppervlakte beoordelen volgens wereldse 

maatstaven. De wereld beoordeelt mensen op sociaal, economisch, politiek en etnisch gebied. Maar 

zo zien wij mensen niet. Nadat we Christus hebben vertrouwd, zien we eeuwige zielen die Christus 

nodig hebben. Je realiseert je dat elke persoon belangrijk is voor God; iedereen is iemand voor wie 

Christus stierf. 

"Niemand naar het vlees kennen”, gaat over kijken naar het hart zoals God naar het hart kijkt en 

geestelijke omstandigheden onderscheiden. Het is om naar mensen te kijken zoals God naar mensen 

kijkt. We kijken verder dan het uiterlijke. We zien de kern, de geestelijke kwesties en het zonde- en 

hartprobleem. 

Dit nieuwe perspectief gaat door tot Christus: 
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"………………en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet 

meer naar het vlees"  

Voordat we werden gered, hadden we een vleselijke, menselijke beoordeling van Christus. Christus 

“naar het vlees” kennen, betekent Hem vanuit een menselijk standpunt bezien. Velen kennen de 

verhalen van Christus. Ze weten of hebben wel eens gehoord dat Christus in Bethlehem werd geboren, 

in een kribbe werd gelegd, vele wonderen deed, gelijkenissen onderwees, verraden werd, gekruisigd 

werd, weer opstond en naar de hemel opsteeg. Sommigen kennen de verhalen over de Heer, en het 

doet hen niets. Anderen, in hun religie, weten deze dingen over Christus, maar ze hebben Hem nooit 

als hun Redder vertrouwd. 

Maar voor ons, die op Hem hebben vertrouwd, hebben een nieuwe kijk op Christus. Het is één ding 

om over Christus te weten, maar het is iets heel anders om Hem te kennen. We hebben het voorrecht 

van een eeuwige, persoonlijke relatie met “den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus”(Titus 

2:13). Hij is ons levend Hoofd en onze liefdevolle Heer. 

Voordat Paulus werd gered, kende hij Christus naar het vlees. Hij zag Christus als een valse Messias, 

een gevaarlijke leraar, en verwierp elk idee dat Hij uit de dood was opgestaan. Paulus geloofde dat 

iedereen die Christus volgde de gevangenisstraf en zelfs de dood waardig was. Nadat Paulus Christus 

op de weg naar Damascus had ontmoet en op Hem vertrouwde, kende Paulus echter “Christus naar 

het vlees… voortaan… niet meer”. Op dat moment kende Paulus de liefde van Christus en was hij dus 

gedwongen om Hem te dienen. Toen kende Paulus Degene die voor iedereen stierf, de Enige die 

iemand van zijn of haar zonden kan verlossen. 

Onder genade hebben wij, net als Paulus, ook een nieuwe kennis van Christus doordat we Hem nu niet 

kennen "naar het vlees", in Zijn vernedering, volgens Zijn aardse bediening aan Israël als haar Messias. 

Nu kennen we Hem in Zijn verhoging, als het verrezen, verheerlijkte Hoofd van de Kerk, aan Gods “ 

rechterhand in de hemelse gewesten, ver boven alles” (Ef. 1:20-21). 

Als "iemand" erop vertrouwt dat Christus voor onze zonden stierf en weer opstond, wordt die persoon 

door de Geest voor eeuwig verenigd met de Heiland en is hij "in Christus” geplaatst. En omdat we “in 

Christus” zijn, zijn we ieder “een nieuwe schepping” (2 Kor. 5:17 zie ook Gal. 6:14-15). Iedereen in 

Christus is een nieuwe schepping en we worden verenigd in Gods nieuwe schepping: de Kerk, het 

Lichaam van Christus. 

In Christus zijn de "oude dingen voorbijgegaan ... alle dingen zijn nieuw geworden." Door de context 

betekent dit dat dit oude lichaam op een dag zal worden vervangen door een nieuw lichaam, “eeuwig 

in de hemelen” (2 Kor. 5:1). Bij de dood is onze uiteindelijke bestemming niet langer het oordeel in de 

poel van vuur; we hebben een nieuwe bestemming bij de Heer in de hemel (vs. 8). We hebben een 

nieuwe motivatie: de liefde van Christus (vs. 14). We zijn niet langer dood in zonden; we hebben nieuw 

leven in Christus (vs. 14-15). Onze roeping is niet om voor onszelf te leven; we hebben een nieuwe 

roeping om voor de Heiland te leven (vs. 15). We zien Christus en andere mensen niet langer naar het 

vlees; we hebben nieuw inzicht dat Christus van ons, en alle mensen, houdt en dat Hij voor iedereen 

stierf en weer opstond (vs. 16). 

 

Christus maakt alle dingen nieuw. 
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