
2 Koningen 6:17

Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie.
En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie,

de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.
De woorden 'Ach, mijn heer! Wat moeten we doen' (vers 15) verraden begrijpelijke paniek van de kant van de
knecht van Elisa toen hij had ontdekt dat de stad volledig door vijandelijke legers was omsingeld en dit aan Elisa had
meegedeeld. De op zich geruststellende woorden daarop van Elisa 'Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker
dan zij, die bij hen zijn' (vers 16) waren voor de knecht  blijkbaar, gelet op de vervolgactie van de kant van Elisa, niet
genoeg. Elisa bad namelijk vervolgens een, zeker qua inhoud, opmerkelijk gebed: 'HERE open toch zijn ogen, opdat
hij zie' (vers 17). Dit gebeuren, en in het bijzonder dit gebed, bepaalt je met name als christen bij de vraag of datgene
wat je gewoonweg ziet - met je natuurlijke zintuigen waarneemt - wel echt de werkelijkheid weergeeft. Wat is
werkelijkheid? Ja, een gebeuren als dit overstijgt het rationalisme, wat heet, het zet het volkomen voor schut.

Is dat niet het kenmerkende van het christelijk geloof? Zegt niet de schrijver van de Hebreeënbrief dwars tegen elke
menselijke logica in: 'Het geloof nu is de zekerheid der dingen waarop men hoopt en het bewijs der dingen die men
niet ziet'(Hebr. 11:1)? Wat te denken van Pasen? In de context daarvan doet zich een al even opmerkelijk gebeuren
voor dat volledig in lijn blijkt met het gebeuren waaruit het tekstwoord van deze week komt. De ontreddering bij de
Emmaüsgangers (Lucas 24:13 e.v) raakt in zekere zin die van de knecht van Elisa - ook zij weten niet hoe het verder
moet. En helemaal dan is een geruststellend woord als dat van Elisa, zij het ietwat aangepast, op zijn plek 'Vrees niet,
want Hij die bij jullie is, is meerder dan...'. Als de Emmaüsgangers Hem mee naar binnen hebben uitgenodigd en Hij
het brood breekt, vallen de schellen van hun ogen: 'En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem' (Lucas
24:31)! En als ze deze realiteit - Dé Werkelijkheid - zien, merkt Lucas in de grondtekst in ditzelfde vers iets
bijzonders op: 'en zij hielden op Hem te zien'. Ofwel, de grondtekst zegt hier toch net iets meer dan de vertaling
weergeeft met: ‘en Hij verdween uit hun midden’!

Beide situaties, de ene in het Oude en de andere in het Nieuwe Testament, leren ons dat de werkelijkheid meer is dan
wat we met het blote oog zien, of met welk ander zintuig ook waarnemen. God is altijd groter! De knecht van Elisa,
de Emmaüsgangers tot en met u en ik mogen er vast en zeker van overtuigd zijn dat Hij die in ons is, sterker is dan
die in de wereld is en dat zij die bij ons zijn = Hij die bij ons is - IN ons is! -, meerder is dan welke macht en kracht
ook - zelfs al lijkt het een onoverwinnelijke overmacht.
Hoe bijzonder wat er vervolgens in de geschiedenis van Elisa gebeurt. Bad hij om geopende ogen voor zijn knecht,
hij bad vervolgens om blindheid van de vijand! Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… en dat is? Daarop zal ieder vanuit
geloof persoonlijk hebben te antwoorden!

Gebed
Hemelse Vader, als we kijken naar de tijd van vandaag, dan lijkt het, dat we als kinderen van U volkomen omsingeld
zijn, dan wel tenminste worden en dat door een vijand, die ons haast te sterk is. Hoe is het moreel kompas compleet
aan het op hol slaan en zijn de effecten daarvan tot zelfs in de kerk merkbaar en is ook daar nog amper sprake van
normbesef. Vanuit wat U Here Jezus over de eindtijd hebt voorzegd, weten we dat het hierop zou uitlopen: dat het
zal zijn als in de dagen van Noach en Sodom. Maar het ergste is, dat zo weinigen van deze werkelijkheid
doordrongen lijken te zijn! Hoe nodig zijn geopende ogen en het gelovig besef dat Hij die in ons is nog steeds
meerder is, dan die in de wereld is! De overmacht mag straks zelfs onoverwinnelijk lijken, maar er heeft eens en
vooral geklonken: Het is volbracht! Richten we daarom, zeker in deze tijd, onze ogen volkomen en alleen op U Here
Jezus Christus. Amen.


