
Efeze 1:18
…verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet…

Paulus dankte en bad voor degenen aan wie hij de Efezebrief schreef (en wij mogen ons als kinderen van God ook
daartoe rekenen) dat zij, en dus ook wij, van 'de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid' de
Geest van wijsheid en van openbaring mochten/mogen ontvangen om 'Hem recht te kennen'. De vervulling of de
doop in of met de Heilige Geest is daartoe feitelijk bedoeld - dat de volgeling van Jezus Christus de Geest van
wijsheid en van openbaring zou ontvangen om Hem recht te kennen. Zoals dat bekende lied zingt: U kennen, uit
en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt. Dat kennen raakt het vruchtzetten in het leven van de christen, het
veranderen naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ken ik Hem recht?

Om Hem recht te kennen hebben we de Geest van wijsheid en openbaring, onthulling, onherroepelijk nodig. Het
ontvangen van de Heilige Geest is dan een even grote zekerheid als het zich aan Jezus Christus hebben overgegeven.
Vervuld worden met Gods Geest is allereerst het ontvangen van 'verlichte ogen van ons hart'. Gods Geest leidt in
alle waarheid (Joh. 16:13), waarheid verifieerbaar aan het Woord van God. Hij onthult zodanig, dat 'wij weten'
zegt Paulus. Dat betekent dat niet ieder een eigen waarheid heeft of kan of mag hebben, maar ieder de waarheid
van Gods Woord mag kennen - eenduidig. Het centrum daarvan zal altijd Jezus Christus zijn, die van zichzelf
getuigde dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Zijn spreken over 'de waarheid' is eveneens eenduidig -
niemand immers komt tot de Vader dan door Hem (Joh. 14:6). Hij is de enige weg tot het Leven, buiten Hem om
is geen behoud te vinden. Een behoudenis, die verder gaat dan alleen een in de hemel mogen komen.

Wij mogen namelijk weten 'welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,
en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die
Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de
hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet
alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw' (Ef. 1:18-21). Behoudenis is dus naast een mogen komen in de
hemel een mogen delen in zijn erfenis! Dit laatste begint met de uit opstanding tussen de doden uit en een Hem
tegemoet gaan in de lucht als Hij terugkomt én, bruid zijn van de Bruidegom, delen in het feestmaal van het Lam!

Wie beseft wat Paulus hier aangeeft (vanuit ontvangen openbaring rond het geheimenis - lees bijvoorbeeld Efeze
3), die zal zich verlangend - heilbegerig - uitstrekken naar het meer aan Hem gelijk worden, het vruchtdragen,
beelddragen. Echt Pinksteren doet bidden: niet meer mijn ik maar Christus! Zijn onze ogen in die zin verlicht?

Gebed
Vader dat ik het doel van de uitstorting van de Heilige Geest mag kennen. Ja U, in en door Uw Zoon. Dat mijn
ogen verlicht worden door U Heilige Geest, ik Hem zie en één verlangen heb: Hem gelijk worden, veranderen
van heerlijkheid tot heerlijkheid, ten volle delen in de hoop! Om Jezus wil uit genade,  amen.
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