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Thema:
“Het hart gericht op de hemel,
Het oog gericht op de aarde”

Uit de Bijbel
“De Heer spreekt tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, Ik maak van je vijanden een
bank voor je voeten” (Psalm 110:1)
“De twee mannen in witte gewaden zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie
Hem naar de hemel hebben zien gaan.” (Handelingen 1:11)

De tekst uit Psalm 110 richt ons hart naar boven. Daar is Jezus. Hij heeft de hoogste plaats gekregen
die er is: aan de rechterhand van de Vader. Daar regeert Hij. En het loopt Hem niet uit de hand. Daar
in de hemel ligt onze zekerheid (vergelijk ook Kolossenzen 3: 1-3).
Maar de “mannen in witte gewaden” (engelen) zeggen tegen de leerlingen juist dat ze niet omhoog
moeten blijven kijken. Ze moeten hun oog richten op de aarde. Boven is alles zeker. Het loopt God
niet uit de hand. Beneden is onze plaats. De leerlingen kunnen nu gaan doen waartoe Jezus ze heeft
geroepen: getuigen zijn over heel de aarde. Die weg ligt nu voor hen (Handelingen 1:8).
Ook voor ons geldt: ons hart mag gericht zijn op de hemel, ons oog mag gericht zijn op de aarde.
Maar het kan ook anders – en dan gaat het mis:
•

•

•

Het hart kan gericht zijn op de aarde, en het oog ook. Dan zijn we aards-gericht. Dan
verwachten we alles van de aarde, van het hier en nu, van dat wat voor ogen is. Dan hebben
we dus ook al het geloof verloren. In het Nieuwe Testament klinkt vaak de oproep: “Laat wat
aards in u is afsterven” (Kolossenzen 3:5-6, vergelijk ook Efeziërs 5:3 e.v.).
Het hart kan gericht zijn op de aarde, maar het oog op de hemel. Dan zijn we aards-gericht,
en houden we tegelijk ons oog omhoog naar God of Hij ons niet per ongeluk betrapt. Dat is
schijnheilig.
Het hart kan gericht zijn op de hemel, en het oog ook. Dat lijkt heel geestelijk, maar dan
vergeten we dat onze roeping hier op aarde ligt. We vergeten dat de geestelijke zaken in
Gods hand zijn. Jezus komt terug op Gods tijd, niet op onze berekeningen. Dat kunnen we
met een gerust hart aan Hem overlaten. Toch ook met je oog de hemelse zaken willen
onderzoeken is overgeestelijk.

Daarom wijzen beide teksten, Psalm 110:1 en Handelingen 1:11 ons de juiste balans: laten we met
het hart gericht zijn op de hemel (daar is ons vertrouwen), en met het oog op de aarde (daar ligt onze
verantwoordelijkheid). Zo leven we in de volle vrijheid van de kinderen van God.

Quote
“Je hart moet op de juiste plaats verankerd zijn: als we een hart hebben dat vast verankerd
is, hebben we een vrije hand.” (G.K. Chesterton)

Gespreksvragen
1. Jezus heeft de hoogste plaats gekregen: Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij
regeert. Hoe ervaar jij dat Jezus alle macht heeft?
2. Hoe zou jij aards-gerichtheid, schijnheiligheid en overgeestelijk-zijn omschrijven? Herken je
dit in je eigen leven? Wat kan je helpen om de juiste houding aan te nemen?
3. Wat is jouw opdracht hier op aarde? Hoe kun jij het getuige-zijn gestalte geven?

