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Het goede verlangen

Zet uw zinnen op de dingen die boven zijn.1

Kolossenzen 3:2

In dit vers spoort de apostel Paulus de Kolossenzen aan – en door 
hen ook ons – om geestelijke dingen te zoeken en daarnaar te ver-
langen. Deze aansporing wordt uitgesproken in het eerste vers, 
‘Zoekt de dingen die boven zijn’, en verduidelijkt in het tweede: ‘Zet 
uw zinnen op de dingen die boven zijn.’ 

Deze aansporing wordt onderstreept door diverse argumenten. 
Het eerste is ontleend aan onze gemeenschap met Christus in Zijn 
opstanding en hemelvaart: ‘Indien gij dan [zoals ik u in het vorige 
hoofdstuk verteld heb] met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de din-
gen, die boven zijn, [want] Christus [zit] aan de rechterhand Gods.’ 

Een tweede argument wordt ontleend aan onze gemeenschap met 
Christus in Zijn dood: ‘Want gij zijt gestorven, en uw leven is met 
Christus verborgen in God; zet uw zinnen daarom op de dingen die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn.’ 

Een ander argument wordt ontleend aan het gevaar van verkeerde 
hartstochten, ‘om welke de toorn Gods komt over de kinderen der 
ongehoorzaamheid’ (vers 6). ‘Doodt dan uw leden die op de aarde 
zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging2’ (vers 5). 

1  Naar de King James vertaling: Set your affections on things above. De Statenvertaling luidt: Bedenkt 

de dingen die boven zijn. Het begrip affections heeft een heel eigen plaats binnen de puriteinse theologie 

en is moeilijk te vertalen. Het woord ‘genegenheden’ komt wellicht het dichtst in de buurt. Volgens de 

puriteinen zijn echte christelijke affecties (of ‘religieuze gevoelens’) meer dan gevoelens of emoties. 

Ze komen altijd voort uit rationele kennis over God en de Bijbel en beïnvloeden zo ons handelen. Daar 

kunnen emoties bij komen kijken, maar dat hoeft niet. In deze vertaling kiezen we soms voor ‘affec-

ties’, soms voor ‘genegenheden’ of ‘liefde’.

2  Engels: inordinate affection.
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hart op een gevoelige manier laat uitgaan tot goed of kwaad, zodat 
iemand het een omhelst en het ander afwijst.

Genegenheden zijn dus de bewegingen van de redelijke ziel. Toen 
Jeruzalem in opschudding was over het bericht van Christus’ 
geboorte, wordt gezegd dat heel Jeruzalem werd bewogen.4 En toen 
de Joden afgunstig waren op Paulus en de broederen, staat er dat 
ze de stad in beweging brachten.5 Waarom? Omdat genegenheden 
bewegingen zijn van de menselijke ziel.

Een affectie is een beweging van de ziel waardoor het hart bewo-
gen wordt tot goed of kwaad. Want niet elke daad of activiteit van 
de geest is een affectie. De geest richt zich op iets, wanneer hij het 
onderzoekt, of ernaar verlangt; maar niet elke daad van verstand 
en wil is een affectie. Wanneer echter de ziel van een mens zich 
gevoelig roert, of gevoelig aangetrokken wordt tot goed of kwaad, 
dan wordt gezegd dat ze ‘is aangedaan’6. Daarom zegt de kerk in de 
Klaagliederen: ‘Mijn ziel is aangedaan door mijn oog’ (3:51, Engelse 
vertaling). 

De ziel heeft bepaalde gevoelens bij dat wat goed of kwaad is. Ze 
moet het ofwel omhelzen, ofwel afwijzen. Want er zijn twee soorten 
affecties; dankzij de ene soort volgen we het goede, dankzij de ande-
re soort schuwen we het kwade. De Heere heeft meerdere affecties 
in de ziel gelegd, maar allemaal zijn het de dienaars en uitdelers van 
liefde. Als ik van iets houd, verlang ik ernaar als het afwezig is, en 
verblijd en verheug ik me erin als het aanwezig is. Als iets anders 
ertegen ingaat, ben ik daarover ontstemd of haat ik het zelfs. Zo is 
liefde het grote rad, en als dat beweegt, wordt alles door de liefde 
bewogen, in de zin van omhelzen of in de zin van afwijzen.

4  Engels: all Jerusalem was moved.

5  Engels: they were moved with envy.

6  Engels: affected.

Ook onze huidige staat en toestand is een argument om geestelijke 
dingen te zoeken: ‘In welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen 
gij daarin leefdet; maar nu legt ook gij dit alles af’, enzovoort (vers 
7-8).

De woorden van onze tekst maken dus deel uit van de aansporing 
zelf: ‘Zet uw zinnen op de dingen die boven zijn.’ Onder ‘de dingen 
die boven zijn’ moeten we niet alleen de hemel verstaan, met de 
vreugde en heerlijkheid die daar is, maar ook alle geestelijke en 
hemelse zaken die hier [op aarde] verkregen en genoten worden. 
Ook deze komen van boven, want ‘alle goede gave, en alle volmaak-
te gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende’ (Jak. 1:17). 
Alle genadegaven en geestelijke zegeningen die we aan deze zijde 
van de hemel ontvangen, zijn het zaad van die hemelse heerlijkheid. 
Deze hemelse zaken zijn het die we in het bijzonder moeten ‘beden-
ken’, waar we ons mee bezig moeten houden. Maar omdat de apos-
tel ons in het vorige vers al opriep deze dingen te zoeken en dit vers 
iets meer zegt dan het vorige, en omdat het [Griekse] woord niet 
alleen betekent dat we aan iets ‘denken’, maar dat we er ‘met gene-
genheid aan denken’, vertalen we het als volgt: ‘Zet uw zinnen op de 
dingen die boven zijn.’

Volgens onze vertaling bevat deze tekst de volgende leerstelling: Het 
is de plicht van alle heiligen om hun zinnen te zetten op de dingen die 
boven zijn. Die moeten ze in het bijzonder liefhebben; daar moeten 
ze allereerst mee bezig zijn en naar verlangen. Hun wandel moet in 
de hemel zijn. Daar is hun schat, en daarom moet hun hart daar ook 
zijn. En waar ons hart is, daar zullen ook onze affecties zijn, want 
onze affecties komen voort uit ons hart. Zoals iemands hart is, zo 
heeft hij lief, en zoals hij liefheeft, zo is zijn hart. 

Ik weet dat filosofen en theologen de genegenheden3 gewoonlijk als 
onderdeel zien van de emoties. In werkelijkheid komen genegenhe-
den echter voort uit het verstand, en wel op zo’n manier dat zij het 

3  Engels: affections.
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Zo ziet u wat de genegenheden zijn, die we moeten richten op ‘de 
dingen die boven zijn’; zij zorgen ervoor dat een mens ertoe bewo-
gen wordt om goed en kwaad te omhelzen of af te wijzen.  

Maar hoe en in welke zin moeten we ‘onze zinnen zetten op de din-
gen die boven zijn, niet die op de aarde zijn’? Mogen we de dingen 
van dit leven dan helemaal niet liefhebben? 

Ja, u mag verlangen naar de dingen van dit leven en dit verlan-
gen is een affectie. U mag bedroefd zijn over het verlies ervan en 
ook verdriet is een affectie. Maar hoewel u ze in goede zin mag 
liefhebben, mag u ze toch niet liefhebben omwille van henzelf. 
Want waar in heel de Schrift leest u dat u bevolen wordt de wereld 
lief te hebben, en de dingen die van de wereld zijn? ‘Mannen, heb 
uw vrouwen lief; vrouwen, uw mannen; ouders, heb uw kinde-
ren lief, en kinderen, jullie ouders.’ De ene mens mag, ja moet de 
andere liefhebben. Maar waar wordt u bevolen uzelf lief te heb-
ben? Impliciet wordt dit inderdaad bevolen: ‘Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf.’ Maar waar lezen wij een uitdrukkelijk bevel 
om uzelf lief te hebben, of waar in heel de Bijbel wordt u geadvi-
seerd uw geld, uw goud, zilver, huis, land of goederen lief te heb-
ben? Nergens; u mag deze dingen beslist niet liefhebben omwille 
van henzelf.

Hoewel u de dingen die hier beneden zijn mag liefhebben, moet uw 
liefde ervoor heel gering zijn in verhouding tot uw liefde voor gees-
telijke en hemelse dingen. Zoals de genietingen van deze wereld 
niet in verhouding staan tot hemelse genietingen, en zoals uitwen-
dige beproevingen niet in verhouding staan tot geestelijke beproe-
vingen. Onze liefde voor de dingen hier beneden mag, zogezegd, 
slechts een schaduw zijn. ‘Opdat die wenen, zouden zijn als niet 
wenende; en die blijde zijn, als niet blijde zijnde’, zegt de apostel. 
U mag aan deze uiterlijke zaken wel wat liefde geven, maar slechts 
zoveel als er van uw liefde overblijft nadat u haar aan betere din-
gen gegeven heeft. Want wat te koud is voor God, is warm genoeg 
voor deze andere dingen. ‘We moeten hun aanwezigheid eerder 

tolereren dan liefhebben’, zegt Augustinus. ‘Mijn zoon’, zegt God, 
‘geef Mij uw hart.’ ‘Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel 
uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit 
geheel uw kracht.’ Onze affectie voor deze uiterlijke zaken moet in 
vergelijking hiermee dus verwaarloosbaar zijn. Onze liefde moet 
allereerst en allermeest uitgaan naar de dingen die boven zijn, niet 
naar de dingen die beneden zijn.

Waarom zou ik mijn liefde richten op de dingen van boven? 

Waarom moeten we onze zinnen zetten op de dingen die boven zijn?
We kunnen allerlei belangrijke redenen noemen, die stuk voor stuk 
deze leerstelling ondersteunen.

Als u Christus en de dingen van Christus niet liefhebt, dan past u 
niet bij Hem; dan bent u niet geschikt voor het huwelijk met de 
Heere Christus. Als de liefde van een vrouw niet sterk uitgaat naar 
een man, is zij niet geschikt om met hem te trouwen. En als uw 
liefde niet sterk uitgaat naar Christus en de dingen van Christus, 
dan bent u geen goede partij voor Christus. Ieder van ons moet met 
Christus getrouwd zijn; de Gemeente is de ware bruid van Christus, 
en dat geldt ook voor iedere gelovige. Maar u kunt de bruid van 
Christus niet zijn, tenzij uw liefde naar Hem uitgaat.

U kunt alleen met Christus getrouwd zijn als uw liefde uitgaat naar 
Hem en naar de dingen die boven zijn. Evengoed zult u Hem nooit 
belijden, tenzij u Hem liefhebt. Het is de plicht van alle heiligen om 
Christus, Zijn wegen, Zijn waarheden en Zijn instellingen te belij-
den: ‘Wie zich voor Mij zal schamen voor de mensen, voor hem zal 
Ik Mij schamen voor Mijn Vader Die in de hemel is’, zegt Christus. 
Als iemand veel van iets houdt, zal hij het erkennen en zich er niet 
voor schamen; maar als hij ergens niet van houdt, zal hij het niet 
erkennen en zich er wél voor schamen. Wij moeten Christus hier 
erkennen, anders zal Hij ons hierna niet erkennen. Daarom is het 
zeer gepast en noodzakelijk dat onze liefde gericht is op Christus en 
de dingen die boven zijn.
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Als u niet liefhebt de dingen die boven zijn, zullen uw genegenhe-
den nooit afgetrokken worden van de dingen hier beneden. Want het 
is de genadegave van liefde die de vleselijke liefde doodt. De zonde 
wordt alleen werkelijk gedood door het tegenovergestelde. Zo wordt 
de vreugde van de wereld gedood door de vreugde van de hemel, 
en de aardse droefheid door geestelijke droefheid. De sneeuw smelt 
alleen door de warme stralen van de zon, en hoe meer uw hart ver-
warmd en tot Christus gelokt wordt, hoe meer uw liefde en affecties 
voor de wereld gedood zullen worden. En zeg eens, is het niet nood-
zakelijk dat onze affecties afgetrokken worden van de dingen hier 
beneden? Zonder twijfel! Daarom is het gepast en noodzakelijk dat 
wij onze liefde richten op Christus en de dingen die boven zijn.

Als u niet liefhebt de dingen die boven zijn, de geestelijke en 
hemelse dingen, zult u nooit veel moeite doen om die te leren ken-
nen en verwerven. U ziet hoe het bij kinderen gaat; als ze geen lief-
de voor lezen hebben, zullen ze niet gaan studeren. En als u geen 
liefde hebt voor de dingen van Christus, zult u nooit een leerling 
op Zijn school worden. Groot is de kracht van affecties! Over het 
geweten is wel gezegd: ‘Groot is de kracht van het geweten, hetzij 
tot waarheid, hetzij tot dwaling.’ Zo kan ik ook zeggen: ‘Groot is de 
kracht van affecties, hetzij om ons aan te sporen tot het goede, het-
zij tot het kwade.’ En is het niet onze plicht te jagen naar de kennis 
van Christus? Daarom is het, zonder twijfel, heel terecht en nood-
zakelijk dat wij onze liefde richten op de dingen die boven zijn.

Als u niet liefhebt de dingen die boven zijn, zult u nooit ijveren 
voor God, want wat is ijver anders dan ontstemde liefde? Het is, 
zegt iemand, ‘de hitte van goddelijke liefde’. Het is het toppunt van 
affectie. En is het niet onze plicht te ijveren voor Christus? ‘De 
ijver van Uw huis [zegt Hij] heeft Mij verslonden’, en zal dan de 
ijver van onze eigen huizen óns verslinden? Ons wordt bevolen 
ijverig te zijn in plaats van lauw: ‘Wees dan ijverig, en bekeer u’, 
zegt Christus tegen het lauwe Laodicea. Maar ijverig voor God en 
de dingen van God kunnen we niet zijn, tenzij onze liefde uitgaat 
naar de dingen die boven zijn. 

Als u niet liefhebt de dingen die boven zijn, zult u nooit een groot 
werk doen voor God. We lezen over David dat hij uit zijn eigen 
bezittingen onvoorstelbaar veel zilver en goud gaf voor de bouw 
van Gods huis. En als u 1 Kronieken 29 leest, zult u zien hoe hij 
ertoe kwam om zo’n enorm geschenk te geven. In vers 3 staat: ‘En 
daartoe, uit mijn welgevallen tot het huis van mijn God, geef ik het 
bijzonder goud en zilver, dat ik heb’, enzovoort.7 En wat is de reden 
dat mensen nu niet méér geven en doen voor God, anders dan dat 
hun liefde niet uitgaat naar de dingen van God? Maar als God grote 
dingen voor ons gedaan heeft, en als Christus grote dingen voor ons 
geleden heeft, zullen wij dan niet enkele grote dingen voor Hem 
doen? Daar bent u niet toe in staat, tenzij uw liefde uitgaat naar het 
hemelse. Daarom is het zonder twijfel onze plicht om onze liefde te 
richten op de dingen die boven zijn.

Als u niet liefhebt de dingen die boven zijn, kunt u God nooit 
behagen in alles wat u voor Hem doet. Want zoals Hij waarheid in 
ons binnenste vereist, zo vereist Hij ook dat wij Hem dienen met 
vurigheid van geest: ‘Weest vurig van geest, dient de Heere’ (Rom. 
12:11). Het is alsof God onze dienst niet kan aanvaarden wanneer 
de vurigheid van onze liefde ontbreekt. ‘Vervloekt zij de bedrieger 
die een mannetje in zijn kudde heeft’, zegt Maleachi, ‘en de Heere 
een vrouwtje offert. Brengt dat toch uw vorst’, zegt God (zie Mal. 
1:14, 8). Denkt u dat Ik uw onvolkomen liefde zal accepteren? Nee, 
zegt de Heere, als u door Mij aanvaard wilt worden, dan moet Ik 
de beste liefde van u krijgen. Daarom is het, zonder twijfel, zeer 
gepast en noodzakelijk dat wij onze liefde richten op de dingen die 
boven zijn.

Als u niet liefhebt de dingen die boven zijn, hoe zal uw hart dan 
verbonden en verenigd worden met God en verre blijven van 
afvalligheid? Als u de Schriften onderzoekt, zult u zien dat er 
drie stadia van afvalligheid zijn: eerst komen er afwijkingen in 
de leer, daarna bekoelen de affecties, en vervolgens verslechtert 

7  Engels: I have set mine affections to the house of God.
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de levenswandel. Dan wordt gezegd dat mensen afvallig worden. 
Soms staat er dat ze ‘afvallen van het geloof’ (1 Tim. 4:1); dat is 
het afwijken in de leer. Soms wordt gezegd dat ze hun eerste lief-
de verliezen: ‘En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal 
worden, zo zal de liefde van velen verkouden’ (Matth. 24:12). Dat 
is het bekoelen van de affecties. Soms wordt gezegd dat ze schip-
breuk lijden aangaande een goed geweten (zie 1 Tim. 1:19) of de 
onderlinge bijeenkomst nalaten; dan wordt het zichtbaar in de 
levenswandel. 

Als iemands liefde op de juiste dingen gericht is, zal hij zowel in 
de leer als in de levenswandel op het rechte pad blijven. Als er iets 
verstrikt zit, is het moeilijk te ontwarren. Wat verstrikt de ziel en 
het hart van de mens, anders dan zijn affecties? ‘Niemand die in de 
krijg dient’, zegt de apostel, ‘wordt verwikkeld in de handelingen 
van de leeftocht’, dat wil zeggen, door grote aankopen of een huwe-
lijk. Het is dus onze liefde voor bepaalde zaken die ons verstrikt, 
en hoe meer onze liefde naar iets uitgaat, hoe meer we erdoor ver-
strikt raken. En hoe meer ons hart door iets verstrikt raakt, hoe 
moeilijker het is om er afstand van te doen en ervan losgemaakt te 
worden. Wilt u geen afstand doen van Christus en de dingen van 
Christus? Wilt u niet van Hem losgemaakt worden? Richt dan voor-
al uw liefde op Hem en op de dingen die boven zijn. 

Zo ziet u dat het de plicht van alle gelovigen is om hun zinnen te 
zetten op de dingen die boven zijn, en niet op de dingen die hier 
beneden zijn. Wat is het dan een slechte zaak als wij onze zinnen 
zetten op de dingen die beneden zijn, en niet op de dingen die 
boven zijn. Zal de apostel, in de Naam van de Heere, ons opdra-
gen de dingen die boven zijn, lief te hebben, en niet die beneden 
zijn, en zullen wij dan het tegenovergestelde doen? Dan doen we 
toch precies wat God niet wil? En heeft Hij niet gezegd, dat als wij 
‘in tegenheid met Hem wandelen’ (Lev. 26:21), als wij tegen Hem 
ingaan, dat Hij dan hetzelfde zal doen met ons? O, wat een slechte 
zaak is het dan om de dingen lief te hebben die beneden zijn en 
niet de dingen die boven zijn! 

Zelfonderzoek 

U zegt misschien: ‘Maar wij zetten onze zinnen op de dingen die 
boven zijn, want die hebben we oprecht lief.’ Dat is goed; maar weet 
u dit zeker? Het is moeilijk om de dingen die boven zijn lief te heb-
ben, want wie dat werkelijk doet, is ingrijpend veranderd; hij heeft 
andere dingen lief dan voorheen en heeft een hekel aan andere din-
gen dan voorheen. Wat hem voorheen afstootte, trekt hem nu aan; 
wat hem voorheen aantrok, stoot hem nu af. En zeg eens, is het niet 
moeilijk om zo’n verandering tot stand te brengen? Stel dat iemand 
een hekel heeft aan bepaald voedsel, kaas bijvoorbeeld, is het dan 
niet moeilijk om dat te leren waarderen? Zo is het wanneer onze 
genegenheden afgetrokken worden van de dingen die beneden zijn 
en gericht worden op de dingen die boven zijn. Het is erg moeilijk 
uw affecties zo sterk te veranderen, dat lijdt geen twijfel.

Het is één ding om liefde te hebben voor de beste dingen, en een 
zekere liefde voor de betere dingen; maar het is iets anders om uw 
zinnen te zetten op de dingen die boven zijn. Over Herodes wordt 
gezegd dat hij graag naar Johannes de Doper luisterde; hij had enige 
liefde voor de betere dingen, maar zijn liefde ging niet uit naar de 
dingen die boven zijn. De stenige grond in de gelijkenis ontvangt het 
woord met blijdschap; er is sprake van enige liefde voor de betere 
dingen, maar er is duidelijk geen sprake van dat deze mensen hun 
zinnen zetten op de dingen die boven zijn. 

Veel mensen worden hierin misleid. Sommigen hebben gaven, talen-
ten en kennis en denken daarom dat zij in de genadestaat verkeren 
terwijl dat niet zo is. Sommigen hebben enige liefde voor de beste 
dingen en denken daarom dat zij Godvrezend zijn terwijl dat niet zo 
is. Maar, ten overvloede, als ze de dingen die boven zijn werkelijk 
liefhadden, dan zouden ze niet zo onverschillig zijn in de dingen van 
God. Dan zouden ze niet zo gemakkelijk afgebracht worden van het 
zoeken daarnaar. Het liefhebben van de dingen die boven zijn, wordt 
in de Schrift gewoonlijk beschreven als hongeren en dorsten: ‘Gelijk 
een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel 



1312

tot U, o God!’ zegt de psalmist. ‘Zalig zijn die hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid.’ Als iemand hongerig of dorstig is, laat hij zich 
niet gemakkelijk van zijn zoektocht naar eten of drinken afbrengen, 
want dan is er sprake van noodzaak. ‘Ik moet drinken hebben of 
ik sterf; ik moet iets eten of ik sterf.’ Er is een dringende behoefte 
en die kan op geen andere manier vervuld worden. Maar hoewel 
mensen zeggen dat zij de beste dingen liefhebben, laten ze zich toch 
gemakkelijk afbrengen van het zoeken daarnaar. Waarom? Omdat 
hun liefde niet écht uitgaat naar de dingen die boven zijn.

Als hun liefde wél gericht zou zijn op de dingen die boven zijn, dan 
zouden deze altijd in hun gedachten zijn. Als iemand de liefde van 
zijn hart op iets gezet heeft, draagt hij dat overal met zich mee; waar 
hij ook gaat, hij denkt eraan en hij kan zijn hart er niet van aftrekken, 
want zijn liefde gaat ernaar uit. Maar velen dragen geen geestelijke 
zaken met zich mee. Ze denken er niet voortdurend aan, waar ze ook 
gaan. Waarom niet? Omdat hun liefde er niet werkelijk op gericht is.

Als u werkelijk de hemelse en geestelijke zaken liefhad, dan zou u 
deze allereerst en allermeest zoeken; aan het begin van uw tijd, aan 
het begin van uw dag, ’s morgens voordat u andere dingen zoekt. Als 
iemand een reis wil gaan maken en zijn hart daarop gezet heeft, zal 
hij ’s morgens vroeg opstaan om op reis te gaan. Als hij een klus te 
doen heeft waar hij zijn hart op gezet heeft, zal hij deze als eerste 
aanpakken, voor alle andere. Zo geldt ook: als onze liefde op hemel-
se dingen gericht is, zullen we ons allereerst daaraan wijden. Echter, 
velen zoeken Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid niet in de eer-
ste plaats, maar in de laatste plaats. Waarom? Omdat hun liefde niet 
werkelijk gericht is op de dingen die boven zijn.

Als iemand werkelijk de dingen die boven zijn, liefhad, dan zou hij 
erover spreken, en ook graag anderen erover horen spreken. ‘Ik zeg 
mijn gedichten uit van een Koning’, zegt David in Psalm 45, ‘want 
mijn hart geeft een goede rede op’ (er borrelt een goed woord uit 
op). En u weet ook wel uit eigen ervaring dat mensen graag spre-
ken over de dingen die ze liefhebben. Als iemand zijn hart zet op de 

wereld en de dingen van de wereld, dan praat hij daar graag over en 
geniet hij ervan om anderen erover te horen praten. Als een vrouw 
dol is op mooie kleding en mode, dan praat ze daar graag over en 
geniet ze ervan om anderen erover te horen praten. Als iemands 
liefde werkelijk gericht is op de dingen die boven zijn, dan geniet hij 
ervan om erover te spreken. Maar nu zeggen mensen dat ze de beste 
dingen liefhebben, terwijl ze er gewoonlijk toch niet over spreken. 
Hoe komt dat? Omdat ze deze niet écht liefhebben.

Kijk slechts waar iemand het meest van houdt, op welk punt hij 
het meest toegeeflijk en gevoelig is; dan kan hij het niet verdragen 
dat er een koude wind overheen blaast. Liefde verblindt ons oor-
deelsvermogen. Sterke positieve gevoelens maken oordelen onmo-
gelijk; onvolmaaktheden zijn geen onvolmaaktheden voor de liefde, 
liefde kust de gebreken weg; o, ze is buitengewoon gevoelig als het 
gaat over dat wat ze liefheeft. Maar mensen zijn niet zo gevoelig als 
het gaat om de Naam van God en geestelijke zaken. Waarom niet? 
Omdat hun liefde er niet werkelijk naar uitgaat.

Als iemands liefde werkelijk gericht zou zijn op de dingen die boven 
zijn, zou hij niet tevreden zijn met een twijfelachtige aanwijzing dat 
hij er deel aan heeft. Als iemand veel liefde voor een bepaalde zaak 
heeft, verlangt hij een duidelijk en overtuigend bewijs dat hij er deel 
aan heeft. Met minder is hij niet tevreden. Maar velen zeggen dat 
ze de beste dingen liefhebben, terwijl ze toch tevreden zijn met een 
geringe aanwijzing dat ze er deel aan hebben. Waarom? Omdat ze de 
dingen die boven zijn niet écht liefhebben. Ze denken dat dat wél 
het geval is, omdat ze een zekere liefde voor de betere dingen heb-
ben. Maar als dit alles de waarheid is, en dat is het voorzeker, dan 
worden velen misleid in deze belangrijke zaak.

Waar gaat onze liefde naar uit?

Stel dat onze liefde gericht is op de dingen die boven zijn, of stel dat 
dit niet het geval is; wat dan? Dan zal uw deel overeenkomstig zijn. 
Waar uw schat is, daar is uw deel; als uw schat op de aarde is, dan 
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is uw deel daar. Zie slechts waar uw hart en uw liefde naar uitgaat; 
daar is uw schat. Dus als uw liefde gericht is op de dingen die boven 
zijn, dan is uw deel daar; als ze gericht is op dingen beneden, dan is 
uw deel daar.

Ja, als uw liefde gericht is op de dingen die boven zijn, dan mag u 
weten dat u een aandeel hebt in Christus en in de dingen die boven 
zijn. Affecties zijn de hartslag van de ziel; als een man leeft, klopt 
zijn pols, maar als zijn pols niet klopt, is hij gestorven. Als uw hart 
klopt voor dingen die boven zijn, bent u levend voor God; maar als 
deze pols niet klopt, bent u dood voor God. Ieder mens is zoals zijn 
hartslag is, levend of dood; waar iemands affecties naar uitgaan, zo 
is hij. Daaraan kunt u weten of u geestelijk levend of dood bent. Hoe 
klopt de pols van uw affecties? Ik erken dat een mens zich niet moet 
afmeten aan de affecties die hij op een bepaald moment heeft, en 
ook niet aan de kracht van zijn affecties; maar wel aan de voorliefde 
en smaak ervan. Ik kan sterk water niet onderscheiden op grond 
van de kleur, maar wel op grond van de smaak en geur. En hoewel ik 
mijn geestelijke staat niet kan aflezen aan de kracht van een affec-
tie, kan ik dat wel op grond van haar voorliefde en smaak. 

Daarom zegt de psalmist: ‘Wie de Heere liefhebben, haten het 
kwade’ (Psalm 97:10, naar het Engels). ‘Hieraan zult u weten dat u 
uit de dood overgegaan bent tot het leven’, zegt de apostel, ‘dat u 
de broeders liefhebt.’ En als u in de Schrift kijkt, hoe onderscheidt 
de Heere de Godvrezenden dan van de goddelozen, anders dan op 
grond van dat waar hun liefde naar uitgaat? ‘Maar laat verblijd zijn 
allen, die op U betrouwen’ (Psalm 5:12). ‘Zijn lust is in des Heeren 
wet’ (Psalm 1). ‘Welgelukzalig is de man die de Heere vreest, die 
grote lust heeft in Zijn geboden’ (Psalm 112:1). Als dus uw liefde niet 
gericht is op de dingen die boven zijn, hoe zult u dan weten dat u er 
deel aan hebt?

Ja, en als uw liefde niet gericht is op de dingen die boven zijn, wat 
zal u dan verlichting geven wanneer u in nood bent? Datgene wat 
u het meest liefhebt in uw gezonde dagen, dat moet u verlichting 

geven in uw ziekte. Kunt u uzelf troosten met de dingen hier bene-
den wanneer u ziek bent of denkt te zullen sterven? Maar als u nu 
uw zinnen zet op de dingen die boven zijn, dan zullen deze u troos-
ten wanneer u in nood bent. 

Dan zult u ook uw liefde en het voorwerp daarvan niet verliezen. 
Als u uw zinnen zet op dingen van beneden, zult u zowel die dingen 
verliezen als uw liefde zelf. Kijk bijvoorbeeld naar de wonderboom 
van Jona. Nu, onze liefde is iets kostbaars, te goed om verspild te 
worden en verloren te gaan; maar dat zal ongetwijfeld gebeuren als 
we haar richten op iets of iemand anders dan op Christus. Als we 
onze liefde echter richten op dingen die boven zijn, dan zult u haar 
niet verliezen en evenmin het Voorwerp van uw liefde, Christus.

En in het tegenwoordige leven zal deze liefde de wegen van God 
gemakkelijk voor u maken. Moeilijke dingen worden gemakkelijk 
als u ze heel graag doet, en gemakkelijke dingen worden moeilijk 
voor iemand die er niet van houdt. Kijk bijvoorbeeld naar de jager 
die heel de dag heen en weer rent, over heggen springt en door bos-
jes kruipt, zwetend en zichzelf verwondend, maar tegelijk met groot 
gemak en plezier, omdat hij van het spel geniet. Maar als iemand 
een klus oppakt waar hij niet van houdt, valt deze hem zwaar, hoe 
eenvoudig het werk op zichzelf ook is.

Zo is het geestelijk ook. Hoewel het doden van de zonde een zwaar 
werk is, valt het sommigen gemakkelijk, evenals het gebed, het 
lezen, het mediteren. Waarom? Omdat ze er liefde toe hebben. Maar 
als uw liefde niet uitgaat naar de dingen die boven zijn, hoe zullen 
de wegen van God dan gemakkelijk en aangenaam voor u zijn? 

En naast dit alles, u weet dat God een jaloers God is; en hoewel 
Christus een liefhebbende Echtgenoot is voor iedere ziel die met 
Hem getrouwd is, is Hij zeer jaloers op de liefde van de mens. 
Welke man is niet jaloers als hij ziet dat zijn vrouw liefde voelt voor 
iemand anders? En als wij liefde voelen voor dingen hier beneden, 
dan kan het toch niet anders of Christus is jaloers? Nu, als u wilt 
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dat de jaloezie van de Heere Jezus zich niet tegen u richt, als u 
wilt dat de wegen van God aangenaam en gemakkelijk voor uw zijn, 
dat u nooit uw liefde of het Voorwerp daarvan zult verliezen, dat u 
verkwikt zult worden wanneer u in nood bent, dat u overtuigend 
bewijs zult hebben dat u deelt in de dingen die boven zijn en dat uw 
deel daar is, o, ‘zet uw zinnen op de dingen die boven zijn, niet die 
op de aarde zijn.’

Hoe kan ik de dingen die boven zijn, liefhebben? 

Wat kunnen wij doen, om de dingen die boven zijn lief te hebben? 
Want onze liefde gaat te veel uit naar dingen hier beneden. Hoe zul-
len we haar daarvan af trekken, en haar richten op deze betere din-
gen boven?

U hebt een nieuw hart nodig, want affecties zijn bewegingen van de 
ziel; een oud hart kan niet in beweging komen voor de dingen die 
boven zijn. Daarom moet u een nieuw hart krijgen.

Ook moet u kennis krijgen van deze dingen die boven zijn, want 
we verlangen niet naar iets dat wij niet kennen en hebben daar 
geen liefde voor. Sommigen verlangen naar kennis en niet naar 
liefde; sommigen verlangen naar liefde en spannen zich niet in 
om kennis te verwerven. Geef me kennis plus liefde, en liefde 
plus kennis; want zoals kennis zonder liefde goddeloze mensen 
gerust doet leven, zo doet liefde zonder kennis godvrezende men-
sen angstvallig voorzichtig leven. Span u dus in om meer te weten; 
dan zal die kennis een lamp en lantaarn zijn bij de voet van uw 
liefde. 

Als u de dingen die boven zijn, wilt liefhebben, zoek dan de plaatsen 
waar Gods liefde het heerlijkst tentoongespreid wordt. Christus lokt 
ons in het Evangelie; daar waait ook de Geest; en deze bewegingen 
van de ziel kunnen op geen andere manier opgewekt worden, dan 
wanneer de Geest inwerkt op het hart. ‘[De levende wezens] gin-
gen elk rechtuit voor zijn aangezicht heen, waarheen de Geest wilde 

gaan’ (Ezech. 1:12, naar het Engels). De Geest werkt wanneer het 
Evangelie uitnodigend uitgestald wordt; zoek dat dus op, en geef uw 
hart daaraan over.

En in het geval dat een gevoeligheid u toebedeelt wordt, hetzij door 
beproevingen, hetzij door genietingen, laat dan uw oog uw hart 
bewegen (naar Klaagl. 3:51). Affecties zijn bewegingen van de men-
selijke ziel; spreekt de Heere dus tot uw ziel door beproevingen of 
sacramenten, zorg dan dat u deze benut om uw liefde voor de din-
gen die boven zijn te versterken. 

Mediteer veel. Want zoals lezen en horen kennis opleveren, zo levert 
meditatie affecties op. Soms bent u in gezelschap, soms alleen. Als u 
in gezelschap bent, zal wederzijdse aansporing uw liefde opwekken 
tot het goede. Als u alleen bent, mediteer dan rustig over de din-
gen die u gehoord, gelezen, gezien of gedaan hebt. Zo zal uw liefde 
beslist uitgaan naar de dingen die boven zijn. 

‘Maar mijn gevoelens van liefde zijn erg onvast; als ze vandaag opge-
wekt worden, zijn ze morgen weer verflauwd. Wat kan ik doen om 
mijn liefde zó te richten op de dingen die boven zijn, dat ze daar 
ook op gevestigd blijft?’ Als uw liefde opgewekt is, span u dan net 
zo sterk in om dat zo te houden, als u deed om haar daar te krijgen. 
En als u voelt dat uw liefde begint te verkoelen en verflauwen, wek 
uzelf dan op, en de genade van God die in u is. De profeet Jesaja 
klaagt dat niemand zich opwekt om God aan te grijpen (Jes. 64:7). 
Dezelfde klacht zouden wij nu kunnen uiten; want wat is de reden 
dat onze affecties verkoelen en wegsterven nadat ze opgewekt zijn? 
Toch niets anders dan dat wij onszelf niet opwekken om God aan te 
grijpen? Dus als uw liefde begint te verflauwen, wakker haar dan 
weer aan en wek uzelf ertoe op. 

Zorg dat u gebruik maakt van de verscheidenheid in de wegen van 
God, die Hij u gegeven heeft. Verscheidenheid is verfrissend en wekt 
onze liefde op. God heeft ons verschillende disciplines gegeven, 
zodat we, als we verslappen en vermoeid raken in de ene discipline, 
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naar een andere kunnen pakken. Als u het gebed moe raakt, kunt u 
zich wenden tot het lezen; als u daarin vermoeid raakt, wendt u dan 
tot meditatie; als dat u gaat vermoeien, kunt u het gesprek opzoe-
ken. Als u zich met slechts één geestelijke plicht bezighoudt, zult u 
een matheid en doodsheid gaan ervaren; maar als u uzelf oefent in 
de verschillende geestelijke disciplines die God u gegeven heeft, zal 
uw hart heilig fris blijven met betrekking tot de dingen die boven 
zijn. 

Nieuwe dingen spreken ons sterk aan. Bestudeer de woorden en 
daden van God daarom veel en graaf er voortdurend in. Dan zullen 
er nieuwe waarheden voor u opengaan en doet u nieuwe ontdek-
kingen, die uw hart zullen raken en uw liefde aanwakkeren voor de 
dingen die boven zijn.

Als u sterke liefde voelt voor het goede, span uzelf dan steeds meer 
in om die liefde te zuiveren. Wat gezuiverd is, blijft het langste goed. 
Gedestilleerd water blijft langer goed dan de bladeren waaruit het 
water gedestilleerd is. Als u rozenblaadjes hebt, blijven die niet zo 
lang fris als het water dat u ervan gedestilleerd hebt. De gevoelens 
van liefde die u nu hebt, zijn misschien erg aangenaam, maar ze 
zijn als de rozenblaadjes; er kleven onzuiverheden aan. Als u deze 
zeer goede liefde destilleert of zuivert, zal ze langer goed blijven. 
Ga dus en draag uw rozenbladeren naar Gods destilleerderij, en 
span u steeds meer in om uw beste liefde te zuiveren. Dan zal ze 
niet zomaar eventjes gericht zijn op de dingen die boven zijn, maar 
voortdurend. 

En, mijn geliefden, is het geen goede en gezegende zaak om aange-
name en sterke affecties te hebben voor het goede? O ja, het is een 
grote genade om sterke liefde te hebben in en tot het goede; som-
migen van ons voelen sterke liefde voor de dingen van de wereld, 
en zouden wij niet net zulke sterke liefde voelen voor de dingen die 
boven zijn? Oude mannen hebben gewoonlijk weinig affecties, en 
jonge mensen juist in overvloed; maar wat zullen al deze affecties 
ons baten, als ze gericht zijn op dingen hier beneden? Dan zullen 

we ze verliezen, samen met de dingen die we liefhebben. Maar als 
u uw zinnen zet op de dingen die boven zijn, zult u noch uw liefde 
verliezen, noch dat wat u liefhebt. Laten we daarom allemaal gehoor 
geven aan deze aansporing: ‘Zet uw zinnen op de dingen die boven 
zijn.’
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