Colossenzen 3:1 en 2
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn,
waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Onwillekeurig moest ik bij de gekozen tekstverzen denken aan de beroemd geworden en veelzeggende
dichtregels van de christelijke schrijver en dichter Frederick Langbridge (1849-1922): Two men look out through
the same bars: One sees the mud, and one the stars (vertaald: twee mannen kijken door dezelfde tralies naar
buiten: één ziet de modder en één ziet de sterren). Ik weet dat het in essentie in deze regels gaat om hoe je tegen
één en dezelfde situatie aankijkt, maar toch zou ik deze versregels ook op de gekozen tekstwoorden willen
betrekken. Immers, ook daarin gaat het om waar je je op focust, en dan in één en hetzelfde leven - het hier en nu!
Toch wel opmerkelijk, vindt u niet, dat niet alleen de mens in het algemeen, maar juist ook de christen in het
bijzonder, eerder geneigd is zich met name te richten op het hier en nu dan op ‘de dingen die boven zijn’! Hoe
bepalend bijvoorbeeld is immers ook voor menig kind van God zijn maatschappelijke carrière en alles wat
daarmee verband houdt. Alles wordt daarvoor uit de kast gehaald en menig managementverhaal is daarbij troef
en wordt zelfs als succesformule gepropageerd binnen de christelijke gemeente! Zo zou er bijvoorbeeld ook daar
gegarandeerd groei komen, enzovoort…
Dat brengt ons onherroepelijk bij de vraag of we als christen nog besef hebben van wat Paulus in de gekozen
tekstverzen bedoelde, zowel als gemeente alsook als individueel gelovige. Waar focus ik op? ‘Wat drijft of
bezielt ons’? Dátgene waar het hart vol van is, zegt Jezus: …waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Matt.
6:21). Is ons hart zo vol van Hem dat ik me bewust ben dat in essentie het gericht zijn op het hier en nu, in feite
een gericht zijn is op ‘modder’? Immers, wat is de uiteindelijke waarde - ‘niets is hier blijvend, alles, hoe schoon
ook, zal eenmaal vergaan’. Daarom: waar is mijn schat? Ons zijn (in) het hier en nu is uiteindelijk bedoeld om
ons voor te bereiden op het zijn straks bij God de Vader. Wij zijn geschapen voor Jezus Christus, Hij is onze
schat! Wat bepaalt mijn leven? Enkel het hier en nu?
Nadrukkelijk gaat het in de oproep van Paulus, om je - vanuit je christen zijn - welbewust te focussen op de
dingen die boven zijn, om méér dan in de versregels van Langbridge. Het gaat dan zogezegd om een ‘verder
kijken dan de sterren’! Een bedenken van de dingen die boven zijn. En dat raakt wat Paulus bedoelde toen hij
met betrekking tot zichzelf, maar als aansporing ook voor ons, sprak over: ‘om Hem te kennen en de kracht van
zijn opstanding’ (Filip. 3:10). Heb ik besef van de dingen die boven zijn? Kijk ik verder dan de sterren?
Gebed

Leer mij Vader mijn prioriteiten juist te stellen. Te focussen op de rijkdommen die ik in Uw Zoon door genade
bezit. Doe me beseffen dat ik uiteindelijk bestemd ben voor de troon. Laat me in woord en daad een burger van
de hemel zijn in het hier en nu. Dat mijn denken voller wordt van Uw liefde en ik leef vanuit de plaats die U mij
gegeven hebt in Uw Zoon. Om Jezus wil, amen.

