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In 2 Korintiërs hoofdstuk 3 spreekt Paulus over een dienaar in het nieuwe
verbond. Er is een groot verschil tussen dienaren in het nieuwe verbond en
dienstknechten onder het oude verbond. In het oude verbond waren er enkele
profeten zoals Hosea, Jesaja en Ezechiël, die door sommige beproevingen
moesten gaan om Gods wegen te leren kennen en te kunnen weten wat Zijn
boodschap was. Maar in het algemeen hoefden
de oud testamentische priesters, in hun
bediening voor God, niet door allerlei
"Wanneer wij
beproevingen te gaan. Het enige wat zij moesten
doen was het bestuderen en begrijpen van Gods
spreken, dan
wetten en deze wetten aan de mensen uit leggen

moeten wij “leven”
doorgeven – geen
kennis "

Ze studeerden en gaven door wat zij geleerd
hadden. Wanneer uw prediking alleen een
gevolg is van uw studie, dan bent u een oudeverbond dienaar. Een nieuwe-verbond dienaar
krijgt zijn bediening niet alleen door studie. Hij
moet zijn boodschap hebben “ervaren”. Vervolgens spreekt hij uit zijn ervaring.
Hij zegt niet, "Kom en hoor," maar, "Kom en zie."
Paulus zegt in 2 Korintiërs 3:5, "dat wij van onszelf niet bekwaam zijn…." Hij
zegt dat we niet in staat zijn om datgene voort te brengen wat noodzakelijk is
voor deze fantastische bediening van het nieuwe verbond, maar dat hetgeen
wij nodig hebben van God komt. Een nieuwe-verbond dienaar verwacht niets
van zichzelf om God te dienen. Hij ontvangt zijn gehele vermogen van God.
God geeft het aan hem en hij geeft het door - net als de bedienden in Kana,
die de nieuwe wijn uitdeelden.
Deze bedienden gaven het water aan Jezus. Hij veranderde het in wijn.
Vervolgens verdeelden zij het. Op dezelfde manier namen de discipelen vijf
broden en twee vissen aan Jezus. Hij vermenigvuldigde ze - en zij deelden uit.
Zo brengen ook wij onze beperkte middelen bij de Heere. Hij zalft ze, zegent ze
en vermenigvuldigt ze; en wij geven het door aan anderen. Dat is hoe wij
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behoren te dienen. Wij zijn geroepen om in de zogenaamde distributie afdeling
te werken en niet in de productie afdeling – niet het zelf produceren van preken.
Wanneer we spreken moeten wij “leven” aan anderen doorgeven – niet kennis.
Vele christelijke werkers zijn ontmoedigd, somber en depressief na een paar
jaar werkzaam te zijn geweest in het dienen van God; en sommige krijgen zelfs
een zenuwinzinking. Dit komt omdat zij probeerden om God te dienen met
hun eigen middelen. We moeten in onze bediening van God afhankelijk zijn
dat hij ons geeft wat nodig is. We moeten op God vertrouwen zelfs wanneer
het gaat om onze fysieke gezondheid, wanneer wij in Zijn dienst staan. Gods
belofte is: ”wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen
hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden." (Jesaja 40:31). Onze mogelijkheden en
middelen komen van God. Zelfs wanneer u in financiële moeilijkheden
verkeerd, kunt u vertrouwen op deze belofte: "onze bekwaamheid is uit God."
Wat wij ook nodig hebben, God is in staat om het ons te geven.
Hij heeft ons dienaren van het nieuwe verbond gemaakt. In het nieuwe
verbond, zijn wij niet de dienstknechten van de “letter”, maar dienaren van de
geest (2 Korintiërs 3:6). In 2 Korintiërs 3:9 worden twee bedieningen genoemd
– een bediening van de veroordeling en een bediening van rechtvaardigheid.
Een bediening van veroordeling is een wanneer mensen zich veroordeeld
voelen na het horen van een preek. U denkt misschien dat uw preek geweldig
was, omdat mensen zich schuldig en veroordeeld voelden. Maar het was een
oude-verbond bediening.
De wet veroordeelt mensen en vertelt hen voortdurend: "je bent niet goed
genoeg, je was niet goed genoeg." Tegenwoordig vertellen een heleboel
predikers, in de zogenaamde opwekkingsbijeenkomsten, tegen de mensen, "je
bent niet goed genoeg. Je bent slecht. Je bent slecht. Je bent slecht." En alle
mensen die daar aanwezig zijn voelen zich veroordeeld. Dat is geen christelijke
verkondiging. Christelijke prediking zal mensen tot gerechtigheid leiden en tot
een glorieus leven; het zal niet stoppen met de veroordeling van mensen, maar
gaat door om hen op te richten, hen te genezen en bevrijd hen van
schuldgevoel en veroordeling, aan het einde van de boodschap. Dus gaan ze
weg met hoop. Wanneer uw verkondiging mensen tot gebondenheid brengt,
dan kunt u er zeker van zijn dat u een oude-verbond dienaar zijn. Als uw
prediking er voor zorgt dat men zich veroordeeld voelt, dan is dat oude-verbond
preken. Wanneer u mensen naar beneden haalt in plaats dat u hen opbeurd,
dan is dat oude-verbond preken. Nieuwe-verbond prediking richt mensen op
en geeft hen hoop.
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