Waar ben je thuis?
Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:9 Tekst: Filippenzen 3:17-4:1
Zingen: Ps. 84:1, Ps. 119:10, Ps. 43:1 en 4, Ps. 73:13,14, VHA, Ps. 26:2
Hoofdpunten van de preek
Waar je thuis bent, is bepalend voor je manier van leven: de aarde of de hemel.
1 Goed voorbeeld (vers 17)
Paulus roept op om zijn voorbeeld te volgen (imiteren). Hij schreef daarom over zijn
verlangen naar Christus (3:8vv). Goed voorbeeld doet goed volgen.
Zo mogen wij kijken naar de wolk van getuigen die ons zijn voorgegaan en ons omringen.
Er wordt ook naar ons gekeken. Als christen heb je ook zelf zo’n voorbeeldrol.
2 Slecht voorbeeld (vers 18-19)
Paulus ziet dat velen anders leven. Mensen die in naam bij Christus’ gemeente horen,
maar vijand zijn van Zijn kruis. Dat doodt namelijk mijn zondig ik en de wereld voor mij.
Vijandschap blijkt uit het bedenken van aardse dingen. Dat gaat over lichaamscultuur,
lege verlangens en losbandig gedrag. Dat gaat naar het verderf! Paulus zegt het huilend...
3 Hemelse wandel (vers 20a)
Paulus weet zich thuis in de hemel. ‘Echter...’ drukt zijn verwondering uit. Christus
maakte hem van vijand tot een vriend. Hij heeft nu een ander Vaderland.
Christus geeft je een nieuwe ‘nationaliteit’, maar ook een nieuwe, hemelse, levenswandel. Hemels staat tegenover aards. Hemels: vanuit Christus op God gericht.
4 Christus verwachten (vers 20b-21)
Niet de hemel, maar Christus in de hemel schept verwachting. Vanuit de hemel
verwachten wij de Zaligmaker... Christus-verwachting bepaalt het leven van een christen.
Christus is óók Zaligmaker van ons lichaam. Hij zal ons door de zonde vernederd (daarom
sterfelijk) lichaam aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkmaken. Een lichaam tot Gods eer.
5 Blijf zo staan (vers 1)
Paulus’ toon is voor én na zijn verdriet over aardse mensen, broederlijk Als je samen
Christus verwacht, verlang je ook op aarde naar onderlinge gemeenschap. Dat is vreugde.
Broeders, blijf zó staan. Verdeeldheid (1:27) en aards denken bedreigen een hemelse
wandel en doven de verwachting. Standvastigheid is in de Heere gegeven en gevraagd.
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