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Zien 

Het is een bekend raadsel: Wat heeft 21 ogen en kan niets zien? Antwoord: Een dobbelsteen.  

En wat heeft twee ogen en kan niets zien? Een mens.  

De blindgeborene gaf als reactie op de vraag van de Joodse leidslieden naar Jezus: “Of Hij een zondaar is, 

weet ik niet; één ding wéét ik, dat ik blind was en nu zie!” Joh. 9:25 Deze man was letterlijk blind. Hij zag niets, 

totdat de Heere Jezus hem genas; een dag, die hij nooit zal hebben vergeten! Er was voor hem op dat mo-

ment maar één ding belangrijk: hij wás blind, maar nu zág hij.  

 

Figuurlijk gezien, is elk mens blind vanaf zijn geboorte. Het eerste mensenpaar is tegen God in opstand ge-

komen en zondigde. Daardoor ‘erven’ al hun nakomelingen de zonde. Ze leven allen in een geestelijke duis-

ternis en dood; door hun overtredingen en zonden. Mensen zijn daarom blind voor de geestelijke dingen.  

 

Door Zijn grote liefde en barmhartigheid heeft God Zijn Zoon uit de hemel gezonden. Hij zag onze ellende 

en ontfermde Zich over ons. Zoals Hij de blindgeborene genas, zo wil Hij graag ieder het licht van geestelij-

ke ogen geven. Het is daarvoor alleen nodig, dat we doen wat Hij van ons vraagt. Net als de blindgeborene, 

die zich gehoorzaam ging wassen. Als we in geloof buigen voor Hem, worden onze zonden afgewassen en 

worden we ziende.  

 

Onze Heer en God ziet daarbij het hart aan; niet onze buitenkant. Een kastanje is aan de buitenkant stekelig 

en niet mooi. Het gaat om de vrucht aan de binnenkant. Mooie edelstenen worden aan de buitenkant vaak 

omgeven door ruw gesteente. Een parel wordt gevormd aan de binnenkant van de ruwe schelp van een oes-

ter. Bij onze God is geen aanneming des persoons. Rom. 2:11 God koos David als koning van Israël; niet zijn 

oudere en sterk gebouwde broers. Hij was een man naar Gods hart. Zelfs de profeet Samuël kreeg een gees-

telijke les van God: “… want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de 

HEERE ziet het hart aan. 1Sam. 16:7  

 

Zodra iemand tot geloof komt, krijgt hij een gereinigd hart door het bloed van Christus. God ziet de gelovige 

dan in Christus: zonder zonde. Daardoor worden tevens onze ogen geopend voor de geestelijke waarheden 

van Gods Woord. Voorheen waren wij daarvoor blind. Het doel van de prediking van het evangelie is: “Om 

hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des satans tot God, … 

door het geloof in Mij” Hand. 26:18 

 

Door het ontvangen van de Heilige Geest bij onze wedergeboorte, worden we in staat gesteld om Gods 

Woord te begrijpen. Zodra we geestelijk zicht gekregen hebben, zouden we leren om te wandelen door ge-

loof en niet door aanschouwen. Niet het zichtbare en aardse is de norm, maar het onzienlijke, geestelijke en 

het hemelse is van belang. Zoals de Heer tegen Thomas zei: “Zalig zij, die niet gezien zullen hebben en 

nochtans geloofd zullen hebben.” Joh. 20:29 

 

We mogen ook schérper leren zien. In ons dagelijks leven hebben we daarbij soms hulpmiddelen nodig: een 

bril, contactlenzen, vergrootglas, verrekijker, microscoop enz. Door de hulp van Gods Geest worden we 

verlicht, waardoor een verdieping van inzicht in Gods Woord ontstaat. Dan krijgen we ‘verlichte ogen van 

ons verstand’ (hart); een bede, die Paulus tot God uitsprak voor gelóvigen. Ef. 1:18  In de Psalmen staat: “De 

bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de 

ogen”. Ps. 19:9  De ogen van Jonathan, de zoon van koning Saul, werden eens verlicht, toen hij honing gegeten 

had. 1Sam. 14:29 Honing is een beeld van (de wijsheid van) het Woord van God. Spr. 23:13,14 In geestelijke zin 

worden onze ogen verlicht, als wij vervuld worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijke 

verstand. Kol. 1:9 

 

Een watermerk in een bankbiljet wordt pas duidelijk gezien als je dat tegen het licht houdt of met een 

zaklamp beschijnt. Als we een vel papier zouden beschrijven m.b.v. een kroontjespen, gedoopt in citroensap 

of uiensap, dan lijkt het toch een blanco blaadje. Pas als je het boven kaarslicht houdt, wordt de tekst 

zichtbaar. Zo hebben wij de verlichting van de Heilige Geest nodig om dingen, die eerst voor ons verborgen 

waren, in Gods Woord te leren ontdekken. De Emmaüsgangers hadden aanvankelijk niet door, dat de 

opgestane Heer onderweg met hen sprak. Hun ogen werden gehouden, staat er. Pas bij het breken van het 

brood werden hun ogen geopend en herkenden zij de levende Heer. Luk. 24:16,30,31  
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Soms lijken bepaalde zaken ons een raadsel. God wil ons licht, wijsheid geven. Jak. 1:5,6 De profeet Daniël 

loste diverse raadsels van dromen op. Men dacht, dat de ‘geest der goden’ in hem was. Het was echter God, 

Die hem deze inzichten verschafte. Dan. 1:17  

 

Mensen willen graag in de verte, over een (grote) afstand zien (denk aan sterrenkijkers, telescopen). Ook  

willen ze graag vooruit zien. Ieder wil graag weten wat er in de (nabije) toekomst zal gebeuren. Toch is er 

niemand, die precies kan voorzeggen wat er morgen plaatsvindt. Spr. 27:1 Weersverwachtingen zitten er 

geregeld naast. De glazen bol van een zigeunerin op de kermis is ook geen succes. Je krijgt een glorieuze 

toekomst voorspeld. Iets wat je graag wilt horen natuurlijk, maar het is meestal niet waar.  

 

Alleen de God van de Bijbel is de Futuroloog bij uitstek. Hij heeft van de beginne het einde verkondigd, 

vanouds af de dingen, die nog niet geschied zijn. Zijn raad zal bestaan en Hij doet al Zijn welbehagen. Jes. 

46:9,10 Door Gods Geest wordt ons ook een profetisch vergezicht vanuit Gods Woord gegeven. De Geest der 

Waarheid zal ons immers in àl de waarheid leiden en ons de toekomende dingen verkondigen. Joh. 16:13  

 

In Markus 8:22-26 staat de genezing van een blinde te Bethesda vermeld. Onze Heiland spoog in zijn ogen 

en legde hem de handen op en vroeg hem of hij iets zag. In eerste instantie zag hij de mensen als bomen 

wandelen. Daarna legde de Here Jezus de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. Toen zag hij 

hen allen ver en klaar.  

 

In het Grieks wordt ons meer meegedeeld dan de Statenvertaling ons weergeeft. Bij de eerste keer, toen hij 

de mensen als bomen zag wandelen, worden de Griekse werkwoorden ‘blepoo’ en ‘horaoo’ gebruikt (beide 

betekenen: "zien"). Na de tweede maal deed Jezus hem opzien (volgens de betere Griekse grondteksten staat 

er het werkwoord ‘diablepoo’ = lett.: "doorzien"). Toen zag hij hen allen duidelijk (Grieks: ‘emblepoo’, lett.: 

"inzien"); van "zien" naar "doorzien" dan wel "inzien". Anders gezegd: van oppervlakkig zien naar scherper 

zien; van globaal zien naar gedetailleerder zien. 

 

Zo gaat het ons als gelovigen immers ook. Door de wedergeboorte krijgen we geestelijk zicht op het Woord 

van God. Door te groeien in het geloof, wordt ons zicht verbreed, verdiept en vergroot. We krijgen méér 

inzicht en doorzien de verbanden in Gods plan steeds beter. Dat is ook precies Gods bedoeling met ons 

leven. Anders uitgedrukt: van de melk naar de vaste spijze. Ons gebed moge zijn: “Ontdek mijn ogen, dat ik 

aanschouwe de wonderen van Uw wet (thorah = onderwijzing; lees: Woord).” Psalm 119:18   

 

 


