
Hoe ziet de hemel eruit? – Bijbelkring 12 december
De hemel nu, de aarde straks?

Filippenzen 3:
17. Wees  met  elkaar  mijn  navolgers,  broeders,  en  houd  het  oog gericht  op  hen  die  zó
wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt.
18. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen –
wandelen als vijanden van het kruis van Christus.
19. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken
aardse dingen.
20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit  wij  ook de Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus Christus,
21. Die  ons  vernederd  lichaam  veranderen  zal,  zodat  het  gelijkvormig  wordt  aan  Zijn
verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf
kan onderwerpen.

Weergave hoofdstuk 2:
Leven de meeste christenen niet vanuit de gedachte: de aarde nu, de hemel straks? De hemel
is de plaats waar je naartoe gaat na je overlijden. Maar zolang je leeft, gaat het om de aarde.
Zij hebben de aarde nu, en de hemel komt hierna. Dat is het hiernamaals. Het is de grootste
denkfout die christenen kunnen maken. Met alle fatale gevolgen van dien. 

Het is goed om zuinig te zijn op de aarde. Want we hebben er maar één. Maar een echte
christen is zuinig op de aarde. Dat is hij of zij altijd geweest. Gewoon, omdat hij of zij christen
is.  En zouden juist  christenen nu niet  een toenemende aandacht voor  de hemel  moeten
hebben? Want daar moet de redding van de aarde vandaan komen. Alleen de hemel kan de
aarde redden. C.S. Lewis heeft gezegd: ‘Richt je op de hemel, dan krijg je de aarde erbij. Richt
je op de aarde en je krijgt ze geen van beide.’

Paulus zegt over christenen:  Zij bedenken aardse dingen (Filippenzen 3:19). Dat zou hij ook
nu van veel christenen zeggen. Dan wijst hij erop dat niet de aarde maar de hemel onze
wezenlijke woonplaats is.  Ons burgerschap is echter in de hemelen (Filippenzen 3:20). Alsof
hij wil zeggen: de hemel nu, de aarde straks. Hij spoort ons aan en zegt: Bedenk de dingen
die  boven zijn  en niet  die  op de aarde zijn  (Kolossenzen 3:2).  Een christen leeft  in twee
werelden: met je voeten op aarde en met je hart in de hemel. Iemand vroeg aan een man:
‘Hoe weet jij nou dat de hemel bestaat?’ Zijn antwoord was: ‘Man, ik leef er!’ 

Adam en Eva waren naar Gods beeld geschapen. Zij leefden in het paradijs onder een open
hemel.  Zij  leefde  in  twee  werelden.  In  de  hemel  en  op  aarde.  Totdat  zij  zich  van  God
afkeerden. Zij wilden zelf hun leven besturen, autonoom zijn, over zichzelf beschikken. Vanaf
die tijd werd de hemel gesloten en werden ze verdreven uit het paradijs. De gevallen mens
moet herschapen worden!
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Daarvoor kwam de Heere Jezus naar deze aarde. Om zondaren met God te verzoenen. Om
mensen  te  veranderen  naar  Gods  beeld.  Wanneer  zondigt  een  mens  niet  meer?  Als  hij
gestorven is. Nu, dat zijn de gelovigen. Ze zijn met Christus gekruisigd. Vrij van de zonde.
Natuurlijk  is  dat een strijd.  Romeinen 7 zegt  ons hoe hopeloos die  strijd  soms lijkt.  Een
christen is met Christus gestorven en met Christus opgewekt.

God heeft drie soorten wezens geschapen. De dieren. Zij hebben alleen contact met de aarde
en hebben geen weet van de hemel.  De engelen.  De engelen zijn geestelijke wezens die
alleen contact hebben met de geestelijke wereld, met de hemel. Soms krijgen ze van God een
bevel  om  op  aarde  een  opdracht  uit  te  voeren.  En  de  mensen.  De  mensen  leefden
oorspronkelijk in twee werelden. Met hun lichaam op de aarde, met hun hart in de hemel.
Maar  toen de mens zich van God afkeerde,  is  het  contact  met de hemel  verbroken.  Dit
contact moet hersteld worden. Bekering en wedergeboorte is nodig. Dat is de werking van de
Heilige Geest. Tegelijkertijd blijven wij niet buiten spel.

Wie door Gods Geest gedreven dit leven leeft, gaat iets wonderlijks ontdekken. Die merkt dat
hij of zij  meer bezig is met de hemel dan met de aarde. Daar kun je niets aan doen. De
massamedia en sociale media verliezen aan invloed in je leven. Je bent daar steeds minder in
geïnteresseerd. Niet omdat je niet mag, maar omdat je niet wil. De hemel boeit je meer dan
de  aarde.  Je  wilt  weten  hoe  de  hemel  eruitziet  en  je  zoekt  daarnaar.  Daardoor  raak  je
onlosmakelijk  verbonden met de hemel.  Is  het gevaar niet groot dat je  daardoor minder
goed functioneer op aarde? Nee, integendeel. Als je iets wilt betekenen op aarde, moet je
leren om met je hart te leven in de hemel. Dat geldt voor nu, maar veel meer nog wordt dat
werkelijkheid bij de wederkomst van Jezus naar deze aarde.

Vragen:
1. Wat zou u antwoorden op de vraag: verlangt u naar de hemel?
2. Hoeveel tijd en aandacht geeft u aan de aarde? En hoeveel tijd en aandacht geeft u

aan de hemel? 
3. Hoe dienen christenen met de aarde om te gaan?
4. Is het de aarde nu, en de hemel straks? Of is het andersom?
5. Heeft de hemel in u meer invloed dan de aarde? Wat betekent deze invloed voor het

leven hier op aarde?
6. Wat bedoelt Paulus als hij, in Romeinen 6, zegt dat de gelovigen met Christus zijn

gestorven en opgestaan? 
7. Wat bedoelt Paulus als hij, in Efeze 2 vers 6, zegt dat de gelovigen met Christus in de

hemelse gewesten zijn gezet?
8. Wat heeft u vanavond aangesproken en wat leert het u?
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