
Filippenzen 3:14
Één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt,

jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Je kunt maar één van de twee doen en uiteindelijk zul je moeten kiezen:  achterom kijken, of vooruit kijken. Sterker
nog, wanneer je vooruit wilt en daarbij toch achteruit blijft kijken, loop je zondermeer het risico dat het volledig
misgaat en je uiteindelijk niet bij het gestelde doel uitkomt. Dit geldt niet alleen voor en in het alledaagse leven, maar
zeker ook ten aanzien van het geestelijke leven.

Paulus is daarom resoluut en geeft aan dat hij gekozen heeft voor een alleen nog vooruitkijken. Wat achter hem ligt is
niet zo fraai: een oud leven waarin nogal wat was misgegaan. Wat heet, hij heeft ‘de verzenen tegen de prikkels
geslagen’ (Hand. 26:14), ofwel: bewust verkeerde doelen gesteld, moord blazend, dood en verderf zaaiend! Zaken
die je, wanneer je ervan doordrongen raakt, niet zomaar kwijtraakt en vergeet.

Misstappen kunnen je blijven achtervolgen, het zijn wat vaak de spoken uit het verleden. Zelfs spoken van een
‘Casper’formaat kunnen je het zicht proberen te belemmeren.  Er kunnen in je leven heel wat dingen zijn, grote en
kleine, erge en minder erge, die je maar moeilijk kunt, en misschien zelfs wilt loslaten. Het is eigenlijk, als het er op
aankomt, niet een kwestie van kunnen, maar willen loslaten - het is een kwestie van kiezen! Maar, dan wel een
kiezen vanuit en voor vergeving en het kruis.

Als Paulus ergens in de ontmoeting met Christus Jezus weet van heeft gekregen, dan is het wel de betekenis van deze
zaken! Hij heeft de Zoon van God, de verheerlijkte Christus, in de ogen gekeken – beter, Deze zag Hem in de ogen!
Het was aanvankelijk verblindend, maar het liep uit op wijd open ogen en een geweldig vergezicht: de prijs van de
roeping van God! Wat dat inhield? Bestemd voor de troon! Bruid van de Bruidegom! Toen wist hij het: dáár strek ik
me naar uit, dáár jaag ik naar: ‘of ik het grijpen mocht’ (Filip. 3:12). Het bruiloftsmaal van het Lam! ‘Omdat ik ook
door Christus Jezus gegrepen ben’ (Filip.3:12)! Paulus als een brandhout uit het vuur gerukt!

In 1 Corinthiërs 11:1 zegt Paulus: Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.
Hebt u een ontmoeting met Jezus Christus gehad? Hebt u met de ogen van een aangeraakt hart gezien wie Hij is en
voor u wil zijn?
‘Laat los’, zegt Jezus, ‘en je zult losgelaten worden’. Onbelemmerd door het verleden uitstrekken naar de grote
toekomst met Hem. En die toekomst is dichterbij dan we denken.

Gebed
Dat ook ons die vastberadenheid mag kenmerken als die welke Paulus hier uitspreekt. We niet achterom maar
doelgericht vooruit kijken, onze ogen vestigend op de Leidsman en Voleinder van ons geloof, U, Here Jezus
Christus. Dat het besef van wat het doel dat voor ons ligt inhoudt ons leven hier en nu in elk detail bepaalt. Vervul
ons met dat ene verlangen, maranatha, kom Heer Jezus, kom met haast! Amen.


