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metamorfose

Grieks:
meta morphoo

trans  formeren

gedaante verwisseling



  

metamorphoo – 4 x in NT

Matteüs 17:2
Marcus 9:2
Romeinen 12:2
2Korinthe 3:18



  

28 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder 
degenen, die hier staan, die de dood voorzeker 
niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des 
mensen hebben zien komen in zijn koninklijke 
waardigheid.
1. En zes dagen later nam Jezus Petrus en 
Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij 
leidde hen een hoge berg op, in de 
eenzaamheid.
2. En zijn gedaante veranderde voor hun 
ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en 
zijn klederen werden wit als het licht.
Matteüs 17 



  

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de 
vernieuwing van uw denken, opdat gij 
moogt erkennen wat de wil van God is, het 
goede, welgevallige en volkomene.

Romeinen 12



  

gelijkvormig aan deze wereld

=

denken zoals de wereld denkt



  

deze wereld vernieuwd denken

geen GOD GOD

oerknal - evolutie creatie

bestaan zinloos niets zonder doel

geen normen normen

uitzichtloos uitzicht



  

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de 
vernieuwing van uw denken, opdat gij 
moogt erkennen wat de wil van God is, het 
goede, welgevallige en volkomene.

Romeinen 12

vernieuwing van denken

transformatie/ hervorming



  

31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat 
zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of 
waarmede zullen wij ons kleden?
32 Want naar al deze dingen gaat het 
zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse 
Vader weet, dat gij dit alles behoeft.
33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien 
geschonken worden.

Matteüs 6     



  

metamorphoo voor de vierde en 
laatste keer in het NT: 

2 Korinthe 3



  

17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest 
des Heren is, is vrijheid.
18 En wij allen, die met een aangezicht, 
waarop geen bedekking is, de heerlijkheid des 
Heren weerspiegelen, veranderen naar 
hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, immers door de Here, die Geest 
is.

2Korinthe 3

veranderen => worden getransformeerd



  

oude verbond nieuwe verbond

voorbijgaand blijvend

bediening van dood bediening van Leven

veroordeling rechtvaardigheid

werken “Ik zal…”



  

31 … doch Israel, hoewel het een wet der 
gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet 
toegekomen.
32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet 
uitging van geloof, maar van werken. 

Romeinen 9



  

17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest 
des Heren is, is vrijheid.
18 En wij allen, die met een aangezicht, 
waarop geen bedekking is, de heerlijkheid des 
Heren weerspiegelen, worden 
getransformeerd naar hetzelfde beeld van 
heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de 
Here, die Geest is.

2Korinthe 3



  

“weerspiegelen”
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