
Geopend! 

 

Van nature is alles bij de mens in diepste wezen toegesloten: 

 

Hoewel hij ziet, is hij (ver)blind en heeft hij geen inzicht in de Schriften. 

Hoewel hij kan horen, is hij doof en begrijpt Gods Woord niet. 

Hoewel hij kan spreken, is hij stom; evenwel is zijn keel een geopend graf. 

Omdat zijn hart zich verhardt, staat hij niet open voor de Waarheid.  

 

 

Tenzij ... God ingrijpt, want: 

 

God opent de hemel, zodat er water en vruchtbaarheid komt. 

God kan leven geven, want Hij opende de baarmoeder van onvruchtbaren. 

God kan iemands ogen openen, zodat hij opeens water ziet. 

De Heere opent de ogen der blinden, want Hij heeft de rechtvaardigen lief. 

God opent de oren der doven, opdat men Zijn stem kan horen. 

De HEERE opent de ogen, zodat men Gods bescherming waarneemt. 

God opent de ogen van hen, die uit de doden worden opgewekt. 

God zegt: Wie (bij Mij aan-) klopt, zal opengedaan worden.  

De Heere opent de deuren der gevangenis en leidt in de vrijheid. 

Jezus Christus kwam om als teken de ogen, de oren, de mond en de graven te openen.  

De Messias zou aan gebondenen de opening der gevangenis verkondigen. 

 

God kan eeuwig leven geven. Op de derde dag werd daartoe het graf van Jezus geopend en Hij 

leeft voor eeuwig.  

Onderweg naar Emmaüs heeft de Here Jezus aan de twee mannen de Schriften geopend omtrent 

de Christus. 

Toen Christus het brood met hen brak, werden hun ogen opeens geopend en herkenden zij Hem. 

De opgestane Heer heeft door de Schriften het verstand van Zijn discipelen geopend. 

Door de opstanding en verhoging van de Heer is de weg naar de hemel geopend. 

 

God kan een deur des geloofs, of een deur voor het Woord openen. 

De Heilige en Waarachtige heeft de sleutel Davids, zodat Hij kan openen en sluiten. 
De Eeuwig levende Heer heeft de sleutels van de hel en van de dood. 

De Wortel Davids heeft macht om de boekrol met de zeven zegels te openen. 

Als de Rechter over levenden en doden zal Hij oordelen door de Boeken te openen. 

 

De Heer wil de harten van mensen openen (Hand. 16:14).  

Hij zegt tot hen:  

 

"Zie Ik sta aan de deur, en Ik klop, 

indien iemand Mijn stem zal horen 

en de deur opendoen,  

Ik zal tot hem inkomen  

en Ik zal met hem avondmaal houden, 

en hij met Mij." (Openb. 3:10) 



Wie op deze uitnodiging ingaat: 

 

Diens ogen worden waarlijk geopend, zodat ze verlicht worden door Gods Geest. 

Diens oren worden echt geopend (Effatha!), zodat ze Gods Woord kunnen verstaan en begrijpen.  

Diens mond, tong en lippen worden geopend, zodat ze Gods leer en lof kunnen verkondigen. 

Diens hart wordt steeds meer geopend voor de Waarheid, want: 

 

"Ik zal de weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd (wijd opengedaan) zult 

hebben." (Psalm 119:32) 

 

En: 

 

"De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten (eenvoudigen) verstandig makende." 

(Psalm 119:130). 


