
 
WARE CHRISTENEN VOELEN ZICH NIET MEER THUIS 

IN DEZE WERELD 
 

In 1936 schreef albert    Brumley  het nummer  This  World is  Not  My 
Home. Het refrein en  elk  couplet  eindigt  met  de  woorden:"Ik kan me 

niet  meer thuis voelen in  deze  wereld."  Ik  weet  hoe  hij zich voelde. 
Misschien  jij  ook. En  dat is maar goed  ook. Deze  wereld  is  tijdelijk. Net 
als   zijn  genoegens  en  pijnen. Maar  ons  burgerschap  is in de hemel. 
Onze  vreugden  in  Christus  zijn  eeuwig. 
 

Als volgelingen  van  Jezusis   het    logisch  dat we ons ongemakkelijk  voelen 
in een  wereld  vol geweld  en  losbandigheid. De  pijn die je voelt  als  je 
naar het  nieuws kijkt,  zou  normaal moeten zijn  voor  christenen. We  
leven aan  het einde van Romeinen  hoofdstuk  één. We leven in een tijd  
waarin  mannen en  vrouwen  opzettelijk  " de  waarheid onderdrukken  in  
ongerechtigheid." (Romeinen 1:18) Hierdoor  werden  ze  "  nutteloos  in  
hun  speculaties,en  hun  dwaze  hart  werd  verduisterd. Bewerend  wijs te  
zijn,  werden   ze  dwazen." (Romeinen 1:21-22) "Ze  ruilden  de  waarheid 

van God in voor  een  leugen,en  aanbaden  en  dienden  het  schepsel in 
plaats  van  de  Schepper." (Romeinen 1:25) 

 

Het is allemaal  samengevat in Romeinen 1:28-32. "Net zoals  zij het niet    
gepast achtten om God  nog  langer te    erkennen, gaf God  hen  over  aan  
een  verdorven  geest, om die dingen te  doen    die niet juist zijn,  vervuld te  
zijn  met  alle  ongerechtigheid,  goddeloosheid,  hebzucht,  kwaad; vol  
afgunst,  moord,  strijd,  bedrog,  kwaadwilligheid; het  zijn roddels,  
lasteraars, haters van God, onbeschaamd, arrogant,  opschepperig,  
uitvinders  van het kwaad,  ongehoorzaam  aan  ouders, zonder  begrip,  
onbetrouwbaar,  onbemind,  ongelovig; en,  hoewel  ze  de  verordening  
van God kennen,  dat  degenen  die  dergelijke  dingen  beoefenen de   
dood waardig  zijn ,  doen ze niet  alleen  hetzelfde, maar  geven ze ook  
hartelijke  goedkeuring  aan  degenen  die  ze beoefenen ."   
 

Dat is de  wereld waarin we leven... Maar  het is  niet  ons  thuis. 
Filippenzen  3:20-21  zegt:"Want  ons  burgerschap is in de hemel,waaruit    
we  ook reikhalzend  wachten op    een  Heiland,  de  Heer  Jezus  Christus; 

die  het  lichaam van  onze  nederige  staat  zal  transformeren in  
overeenstemming  met  het lichaam van Zijn  glorie." 



 

In alle  opzichten  is  de hemel beter  dan de aarde. Jezus   zei:   "Onze  
Vader  die in de hemelen  kunst." (Matteüs 6:9) Dat  vertelt  ons  iets  
prachtigs  aan de hemel. God  de  Vader  woont  daar! De  Schrift die  we  
zojuist in Filippenzen hebben bekeken,   is  een  van  de vele die ons  
vertellen  dat  Jezus  daar  nu  in Zijn  herrezen  lichaam woont.   Psalmen  
16:11  zegt:"In  Uw  tegenwoordigheid  is  volheid  van  vreugde; In  Uw  
rechterhand  zijn  er  voor altijd genoegens."  

 

1 Korintiërs 2:9-10  vertelt  ons:"Oog heeft  niet  gezien,noch  oor  
gehoord, Noch zijn  in het hart van de mens de  dingen binnengegaan  die 

God heeft  voorbereid  voor  hen  die Hem liefhebben ." 

 

In tegenstelling tot  de  geneugten  van de aarde, verduisteren noch sterven 

de vreugden  van  de    hemel. 1 Petrus 1:4 noemt  het: "Een  erfenis   
onverbeterlijk  en  onbezoedeld  en  dat  vervaagt   niet."  

Geen wonder dat Kolossenzen  3:2   ons  allen aanstuurt  om :"Zet  uw 

gedachten op  dingen  boven,  niet  op  dingen  op    aarde." 

De hierboven genoemde songwriter, Albert  Brumley,is vooral  bekend van    
het nummerI'll  Fly   Away. Een  blije  ochtend  als  dit leven voorbij is,  vlieg 

ik  weg. Naar  een huis aan  Gods  hemelse  kust,  vlieg ik    weg. 
 

Die woorden  zijn precies in overeenstemming met de  Schrift. Psalmen  
90:10  zegt  dat  wanneer  "de  dagen  van  ons  leven"  voorbij zijn ,"we  
wegvliegen."   
Onze toekomst  bestaat  niet  uit het leven in een  verslechterende 

samenleving en in  verslechterende  lichamen. Binnenkortvliegen  we    weg  
, hetzij bij  de  opname, hetzij   wanneer  we sterven. Hoe dan  ook,  het  zal  
glorieus en goed zijn.  Wat je  ook onder ogen ziet, houd  Jezus  en  de hemel  
in gedachten. Ga dan op weg om je te verheugen met de  volledige  
wetenschap  dat   je  op een  blije  ochtend wegvliegt!   
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