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JEZUS OPENT OGEN
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, Gods Woord, de bijbel, is zo wondervol. Als je Jezus mag zien
in het Woord stroomt je hart vol vreugde. Menselijke woorden schieten ten enenmale tekort
om Jezus te beschrijven. Hoe geweldig Hij is, kan geen mens uitdrukken! Maar wat ben ik
blij, dat de bijbel ons hierbij helpt. Hand. 10:38 – “Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem
God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is,
goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met
Hem. Joh. 1:16 – “Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.”
Joh. 10:10b-11 – “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Ik ben
de goede Herder, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen”.
Weet u wat zo mooi is? Dat Jezus ieder mens met wie Hij te maken kreeg, liefdevol, genadig
en correct behandelde. Zo beschuldigde Hij nooit zondaren, die bij Hem kwamen. Altijd wilde
Hij hen redden, hun levens herstellen en opbouwen. Hij wilde hen terugbrengen in een
relatie met God de Vader. En als je dan ook mag ontdekken hoe wondervol de Heilige Geest
handelt, kun je God nog slechts in Zijn grootheid aanbidden.
Zo plaatste de Heilige Geest de gebeurtenissen met twee mannen, die Jezus ontmoette, in
het Lukasevangelie (Luk. 18 en 19) chronolisch ná elkaar, terwijl dit waarschijnlijk volgorderlijk zo niet is gebeurd. Dit deed Hij n.m.m. met een bedoeling. Ik denk om als het ware ons in
de gelegenheid te stellen een vergelijking tussen beide mannen te maken.
Beide mannen waren rijk. De ene was jong volgens het Matthéüsevangelie. Hij had het geld
waarschijnlijk geërfd en zal er, denk ik, niet voor hebben gewerkt. De ander had zijn rijkdom
door bedrog en fraude verkregen.
De jongeman was een overste (vlg. SV). Volgens de Griekse grondtekst een “archon”, d.w.z.
“bestuurder, commandant, leider”. Waarover hij leiding had, zegt de bijbel niet. Waarschijnlijk was hij in overheidsdienst en geen leider van een religieuze organisatie. De ander was
een overste van de tollenaren, die belastingen inden in opdracht van de Romeinse regering.
En dan zien we dat die rijke jongeling zélf Jezus zocht. Hij ging uit eigen beweging naar
Jezus toe. Uit de bijbel krijgen we de sterke indruk, dat hij overtuigd van zichzelf was. Hij
zocht bevestiging, dat hij op de goede weg was naar het eeuwige leven. Hij zocht Jezus’
bevestiging, dat hij reeds ál het goede deed en dat er niets verkeerds aan hem kleefde. NB,
de Joden joegen en jagen Gods gerechtigheid na door zo goed mogelijk de werken van de
Wet van Mozes te doen en te gehoorzamen.
De jongeman toonde zichzelf aan Jezus. Want zijn werken waren toch immers goed? Terwijl
de meeste mensen die zondigen, zich automatisch voor God zullen verbergen. Maar dat
deed hij niet. Hij dacht dat hij geen zondaar was.
Geweldig dat Jezus deze zelfgerechtigde, van zichzelf zo overtuigde jongeman niet van zijn
zonde van hoogmoed beschuldigde. In Mark. 10:21 staat zelfs dat Jezus hem beminde.
Jezus trad hem met Wijsheid tegemoet teneinde zijn ogen te openen. Jezus begon met hem
te spreken over de Wet van het Oude Verbond. Hij maakte duidelijk dat door totale gehoorzaamheid aan de Wet Gods gerechtigheid en het eeuwige leven kon worden verkregen. De
jongeman wist dit! Maar hij wist als Jood ook, dat falen in één van de geboden geen optie
was: de gehele Wet moest nagevolgd worden! Jezus’ doel was hem te overtuigen, dat geen
mens alle geboden van de Wet kan volbrengen. Luk. 18:18-23 – “En een zeker overste
vraagde Hem, zeggende: Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En
Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God. Gij
weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult
geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: Al deze dingen heb
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ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog een
ding ontbreekt u; verkoop alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een
schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. Maar als hij dit hoorde, werd hij
geheel droevig; want hij was zeer rijk.”
De jongeman dacht de Wet te kennen en dacht, zoals de meeste Joden, dat het om de
werken ging. Maar hij had gemist, dat het ook in de tien geboden van de Wet om de hartegesteldheid gaat. Zo leert de Wet o.a. om geen overspel te plegen, maar Jezus leerde ooit, dat
als een man een andere vrouw begeert, hij reeds overspel heeft gepleegd.
Zo ging deze rijke jongeman bedroefd weg. Omdat hij aan het eerste gebod was gebonden!
De Heilige Geest, acterend op de woorden van Jezus, had hem in zijn hart overtuigd. Maar
hij negeerde die stem. Wat zegt het eerste gebod? Ex. 20:3 – “Gij zult geen andere goden
voor mijn aangezicht hebben …………. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;……”
De jongeman had een afgod in zijn leven, het geld, de afgod Mammon! Hij kon van zijn geld
en materiële rijkdom geen afstand doen. Hij koos voor het geld in plaats van Jezus te volgen.
Broeders en zusters, dit is niet onschuldig. 1 Tim. 6:9-10 leert dat de lust naar geld de wortel
van al het kwade is en dat zij die daarnaar begeren in allerlei verzoekingen zullen vallen. Er
staat geschreven om daarvan weg te vluchten!
Jezus beschuldigde de jongeman desondanks niet van afgoderij, maar liep hem ook niet
achterna. Hij had zelf zijn keuze gemaakt. Weliswaar de verkeerde!
Maar die andere rijke man zocht Jezus juist niet. Hij wilde Jezus stiekem gadeslaan. Deze
man, Zachéüs geheten, had van Jezus gehoord, uiteraard van al het goede dat Jezus deed.
Hij was klein van stuk en toen de menigte mensen passeerde met Jezus in hun midden,
klom hij daarom in een vijgenboom. Daar, lekker hoog, kon hij Jezus goed zien én zich goed
verbergen. Vijgenbomen hebben immers grote, stevige bladeren. Beslist zal Zachéüs zich
een zondaar hebben gevoeld en zich ook daarom voor Jezus hebben verborgen. Want
bewuste zonden, zoals stelen, frauderen, overspel plegen, iemand pijn doen, etc. maken dat
de mens zich onwaardig voelt. Althans, zolang het hart nog niet keihard is.
Zachéüs hield net als die rijke jongeling óók van geld. Hij was een dief, fraudeur, oplichter,
die zoveel mogelijk materiële rijkdom zocht. Daarom haatte het volk de tollenaars.
Zachéüs zocht Jezus niet, zoals de rijke jongeling met zijn verkeerde motief! Maar er leefde
diep in zijn hart toch iets positiefs, waardoor Jezus hém zocht.
Luk. 19:1-7 – “En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man, met
name geheten Zachéüs; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk; En zocht
Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.
En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou
door dien weg voorbijgaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij
hem, en zeide tot hem: Zachéüs! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.
En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. En allen, die het zagen,
murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen.”
Jezus wordt altijd aangetrokken door de mens met een dorst in zijn ziel. Hij had geen enkele
moeite om in het huis van een dief te komen. Hij was toch immers gekomen om zondaren te
redden. Jezus veroordeelde ook hem niet. Hij kwam met overvloedige Genade en kwam in
zijn huis. Jezus kwam via de Heilige Geest in zijn hart! En Zachéüs werd zó blij.
In Luk. 19:8-10 lezen we, wat het effect van Genade is. Wie Jezus aanschouwt in Zijn Liefde
en Genade, die bekeert zich: “En Zachéüs stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van
mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd
heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid
geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is
gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.”
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Uit zichzelf gaf Zachéüs zijn geld prijs. Het was de Aanwezigheid van Jezus in Zijn overvloedige Genade, die hem zijn zonden deed inzien. Hij werd van zijn band verlost in tegenstelling
tot de rijke jongeling. Jezus zei, dat hem zaligheid was geschied. Het Griekse grondwoord is
“soteria”, d.w.z. “redding, verlossing, vergeving, bewaring”. Verlossing en vergeving door
Genade doet ons onszelf weer waardig voelen. Wie zich altijd alleen maar onwaardig voelt,
is niet verlost! Immers, God heeft je waardig gemaakt én gerechtvaardigd. Dit doet Genade.
Zijn Genade is pure, onverdiende gunst. Gratis! Gods Genade is niet afhankelijk van onze
goedheid en trouw, maar van Zijn goedheid en trouw. Daarom kunnen wij er ook niet iets
voor doen of er voor werken. Gods Genade kunnen wij alleen maar dankbaar in ontvangst
nemen. Zachéüs had Gods Genade begrepen en ontvangen en die Genade veranderde hem
onmiddellijk. Voorheen zwaar gebonden door zijn begeerte naar geld, zag hij nu zijn zonde
in. Zijn ogen werden geopend. Hij zag nu de noden van de armen en werd een geldgever.
Dit herinnert mij aan een ander verhaal. Er was een vrouw, een overspeelster. Glurende
schriftgeleerden hadden haar op heterdaad betrapt en brachten haar bij Jezus. Wat zou Hij
zeggen? De Wet zei immers, dat zij gestenigd moest worden. Maar zij beseften niet, dat
Jezus een goddelijke, hogere autoriteit bezat dan de Wet. Jezus, Die het Woord Gods is,
had notabene Zelf de Wet geschreven. Hij zei: “Wie van jullie zonder zonde is, werpe de
eerste steen”. Allemaal dropen ze af! Alleen de vrouw bleef achter. Ook zij had een innerlijke
ontmoeting met Jezus als Gods Zoon. In die korte tijd van stilte waarin iedereen nadacht,
werd ook zij beslist door de Geest van haar zonde overtuigd. Haar ogen werden geopend.
Waarna Jezus tot haar zei: “Ga heen en zondig niet meer”. Jezus had al haar zonden
vergeven. Zijn Genade had haar gered van de doodstraf door steniging. Lees Joh. 8:1-11.
Broeders en zusters, door het volbrachte werk van de Here Jezus Christus zijn wij nu onder
het Verbond van Genade. Wij worden nu beoordeeld op grond van Zijn goedheid en Zijn
trouw. God de Vader kijkt nu naar wat Jezus voor ons heeft volbracht. Wie Gods Genade
echt goed begrepen heeft, wil nooit meer zondigen, want hij of zij beseft wat het God moet
hebben gekost om hem of haar te verlossen. Deze mens is nu in Christus en wil graag het
goede doen, want is nu bekleed met een nieuwe natuur. De natuur van Jezus Christus. En
de Genade zal deze mens onderwijzen (Tit. 2:11-12).
De Joden die Gods gerechtigheid zochten en najoegen door hun goede werken, verkregen
het niet. Zij konden Gods overvloedige Genade niet begrijpen. Maar zondaren die Gods
gerechtigheid niet zochten, maar die tot Jezus kwamen omdat zij hunkerden naar vergeving
en Genade, die verkregen het wel. Leest u Rom. 9:30-33.
Wellicht is er ook nu iemand, die het niet kan begrijpen. Die niet kan begrijpen dat Gods
onverdiende Genade en Zijn onverdiende, volkomen vergeving zó ontzettend groot is. Wat
ben ik daarom blij, dat de geschiedenissen van die twee mannen niet pal ná elkaar in de
bijbel staan, maar dat er nog een ‘tussenwonder’ beschreven staat. De genezing van een
blinde man (Luk. 18:35-43)! Deze blinde man had van Jezus gehoord. En hij bemerkte, dat
er een menigte mensen naderde. Hij vroeg wat er aan de hand was en men zei: “Jezus van
Nazareth gaat voorbij”. Hij dacht bij zichzelf: “Dit is mijn kans!”. Want hij had gehoord dat
Jezus zieken genas en doden opwekte. En hij riep: “Jezus, Zoon van David, ontferm u over
mij.” Hoe wist hij dat Jezus uit Davids geslacht (uit de omgeving van Bethlehem) kwam? Dat
kon hij nooit hebben geweten. Dat wist hij, omdat de Heilige Geest dit in zijn hart had gelegd.
Gods Geest had hem geloof gegeven (vers 42).
In Mark. 10:46-52 staat geschreven, dat hij Bartiméüs heette, hetgeen “zoon van Timéüs”
betekent. Eigenlijk had hij dus geen naam. De arme man was naamloos! Ongezien!
Vreselijk! Maar ik denk dat Gods Geest hiermee ook duidelijk wil maken, dat zijn situatie in
principe op ieder van ons toepasbaar zou kunnen zijn.
In Mark 10 staat ook geschreven, dat hij zijn mantel afwierp, opstond en naar Jezus toeging.
Blinden droegen in die tijd in Israël een rode mantel om als blinde herkenbaar te zijn. Hij
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wierp die mantel af. Een daad van geloof! Hij wist dat Jezus hem zou genezen. Jezus ging
naar hem toe en vroeg: “Wat wil je?” Hij zei: “Heer, dat ik mag zien!” En Jezus zei: “Wordt
ziende, uw geloof heeft u behouden” en hij genas onmiddellijk. Jezus opende zijn ogen!
Wellicht zijn er onder ons enigen, die het ook allemaal nog niet zo duidelijk kunnen zien of
begrijpen. De vraag is: “Wat wilt u vandaag? Zou u willen dat u mag zien?” Kom dan tot
Jezus. Geef uw ongeloof aan Hem. En geloof dat Hij uw verblinding kan wegnemen en uw
ogen zal openen. Dan zal het wonder geschieden.
Geliefde broeders en zusters, moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

