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Als het Nieuwe Testament gemaakt is met Israël en niet met het Lichaam van Christus, 

waarom schreef Paulus dan dat wij bekwaam zijn gemaakt als dienaars van het Nieuwe 

Testament? 

 

“2Kor.3:6-9: 6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen 

Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt 

levend. 7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in 

heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden 

sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden. 8 Hoe zal 

niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? 9 Want indien de bediening der 

verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid 

overvloedig in heerlijkheid. 

 

Opmerking van de vertaler: 

De King James Bijbel schrijft niet “Geest” maar “geest” met een kleine letter “g”: 2Cor.3:6: 

Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: 

for the letter killeth, but the spirit giveth life. 

 

Deze passage, 2Kor.3:6-9, vergelijkt het Nieuwe Testament met het Oude Testament. Paulus 

zegt dat we bekwaam zijn gemaakt naar de geest van het Nieuwe Testament 

 

Er is geen verschil tussen de letter van het Oude Testament en de letter van het Nieuwe 

Testament (dat betekent: ze bevatten dezelfde geboden en inzettingen).   

 

“Exodes 19:5-8: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn 

verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij 

tot de kinderen Israels spreken zult. 7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde 

voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had. 8 Toen 

antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij 

doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE. 

 

Wat er verder volgt in Exodes zijn de details van het Oude Verbond. De geest van het Oude 

Testament is die van gehoorzaamheid. 

 

Het probleem met het Oude Verbond is dat, alhoewel het mogelijk is om de letter van de wet 

te vervullen, er een verandering van het hart nodig is. 

 

“Matth.23:23-28: 23 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij 

vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het 

oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet 

nalaten. 24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. 25 Wee u, gij 

Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, 

en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. 26 Gij blinde Farizeer, 

reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve 

rein worde. 27 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den 
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witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij 

vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. 28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten 

rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. 

 

Hier zien we de schriftgeleerden en de Farizeeërs de letter van de wet onderhouden maar er 

was geen inwendige verandering. In Psalm 51:5-6 begreep David dat het probleem van binnen 

zat; hij was geboren in ongerechtigheid. Er moet een verandering van binnen plaats vinden. 

 

“Jer.31:31-34: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en 

met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te 

voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de 

HEERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, 

spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; 

en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een 

iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij 

zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik 

zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 

 

Het Nieuwe Verbond zal dezelfde letter bevatten als het Oude Verbond maar de geest zal 

anders zijn. In plaats van een gebod te gehoorzamen zal God de wet in hun harten schrijven. 

 

“Ez.36:26: En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste 

van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 

 

Onder het Nieuwe Verbond zal God een nieuw hart en een nieuwe geest geven. God zal Zijn 

wet in het hart schrijven met als gevolg dat Zijn volk de wet vervult.  

 

     * Het Oude Testament is gebaseerd op de bekwaamheid van Israël om de wet te houden. 

     * Het Nieuwe Testament is gebaseerd op het feit dat God er voor zorgt dat Israël 

        gehoorzaamt. 

 

Hier zien we dat, wat Israël niet kon doen, God er voor zal zorgen dat ze het wel kunnen. De 

geest van het Nieuwe Testament is GENADE. 

 

Genade is wat God voor hen doet wat ze uit zichzelf niet konden doen. God doet het werk en 

zij ontvangen wat Hij voor hen doet. Het Oude Testament laat zien dat Israël het niet alleen 

kon doen. Het Nieuwe Testament geeft genade aan Israël en God zal doen wat ze zelf niet 

konden doen. 

 

In de bedeling van genade is de genade van God voor allen. 

 

“2Kor.3:9: Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de 

bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. 

 

Onder het Oude Verbond was er niemand in staat de rechtvaardigheid te bereiken die God 

vereiste. De wet zou hen veroordelen en hun altijd zeggen dat ze hadden gefaald. 

 

“Rom.3:21-22: 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de 

wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods 
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door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen 

onderscheid. 

 

Alhoewel de letter van het Nieuwe Verbond dezelfde is, is de geest die der genade: God doet 

voor ons wat we zelf niet kunnen doen. Toen Paulus schreef: “Die ons ook bekwaam gemaakt 

heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes,….” zegt 

hij dat we bekwame dienaars zijn van de geest van het Nieuwe Testament hetwelks is de 

genade van God. We zijn bekwame dienaren van de genade van God. 

 


