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Om geestelik gesind te wees, beteken bloot om na die aarde en aardse lewe te kyk vanuit ‘n hemelse 
perspektief. 
 
Kol 3:1  “Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge 
daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit.  
2  Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie,…” 
 
Ons as christene, het ‘n dubbelle burgerskap, ‘n hemelse burgerskap en ‘n aardse burgerskap, waarvan die 
Hemelse Burgerskap die belangrikste is.    Ons Hemelse Burgerskap is veronderstel om ons beter aardse 
burgers te maak.   Daarom word die christen wat werklik geestelik gesind is, nie beïnvloed of getrek deur 
die aardse sake nie.   ‘n Christen maak sy keuses op grond van ewigheidswaardes en nie op grond van 
verbygaande waardes nie. 
 
Lot het die (Gen 13:10-13) waterryke dele van die Jordaanstreek gekies en Abraham moes tevrede wees 
met wat oorbly.   Lot het aan homself sy eie belange en die aardse welwaart gedink en uiteindelik het Lot 
alles verloor. 
 
Moses het nie Farao se geld, paleis, plesier gekies nie, maar vir God en sy volk, omdat hy geestelik iets 
blywenders gekies het, die hemelse.  Heb 11:24-26. 
 
Dit is so waar wat ons lees in Mark 8:36    
’33 “Want wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?” 
’83  “Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor?” 
 
Fil 3:20  “Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as  
                 Verlosser verwag.” 
 
Daar is ten minste vyf karaktereienskappe van ‘n hemelse burger wat ‘n ware geestelike gesindheid 
het. 
 
1 Ons name is opgeskryf in die Hemelse Lewensboek. 
 
Almal wat Jesus Christus as hulle Verlosser bely en aanvaar en dien, se name is in “die boek van die 
lewe geskryf.”  Fil 4:3 
 
Open 20:15  “As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan  
                        nie, is hy in die vuurpoel gegooi.” 
 
Luk 10:19  “Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand 
met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen.” 
20  En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly 
omdat julle name in die hemel opgeskryf is.” 

• Ons name is in die hemele opgeskryf deur Jesus Christus wat vir ons betaal het.Luk 17:12 
 
2 Ons praat Hemelse taal. 
 
Wat uit die mond uitgaan bepaal tog waaroor jy dink en droom.   Wat praat jy?  Wat hoor mense in jou 
taal?  Bely jy? Getuig jy?  Praat jy van God en jou liefde vir Hom en sy liefde vir jou. 
 
Kol 4:6   “Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe 
julle elkeen behoort te antwoord.” 



3 Ons gehoorsaam Hemelse wette. 
 
Fil 3:17  “Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir 
julle stel.” 
Paulus het Jesus nagevolg.   Dit is wat Paulus vra, nie om Paulus na te volg nie, maar vir Jesus. 
 
4 Ons is lojaal en gehoorsaam aan die Hemelse saak. 
 

Die Kruis van Jesus Christus is die tema van die Bybel.  Jesus wat aan die kruis betaal het vir ons sondes, 
wat gesterf het, begrawe is en opgestaan het en opgevaar het na die hemel waar Hy aan die regterhand van 
God sit en vir ons plek berei.     Dit is wat ons van moet getuig en oor praat.  Ons is lojaal aan God vir wat 
Hy vir ons in en deur Jesus Christus gedoen het en die Heilige Gees in ons harte bevestig. 
Mat 10:32  Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik 
uitspreek voor my Vader wat in die hemel is.  
Mat 10:33  Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die 
hemel is. 
 
5 Ons kyk altyd op na die Here van die Hemele. 
 

Fil 3:20  “Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser 
verwag.  
Fil 3:21  Deur die krag waarmee Hy alles aan Homself onderwerp, sal Hy ons nederige liggame verander 
om soos sy verheerlikte liggaam te wees.” 
 
Ons lewe voluit op aarde en geniet alles wat God aan ons gee, maar ons verwag Jesus Christus, die 
wederkoms enige oomblik.    Dit is ons uiteindelik doel, om vir ewig by God te wees. 
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