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Jakob, en Elisa met zijn knecht, krijgen een blik in de onzichtbare wereld. Genesis 28 en 2 Kon.6. 
 

Een vrouw zit bij haar stervende man. Plotseling laat hij haar hand lost en pakt in de lucht een andere 
hand. Vlak daarvoor had hij geroepen: ‘Hoor toch eens, hoor toch eens!’ 
Iemand die gaat sterven, kan zo in de verte kijken. Wij vragen ons af: Wat zie je nu…? 
 
Wat ziet de knecht van Elisa? Ja, vijandige troepen die met paarden en wagens de stad omsingelen! 
Ze moeten Elisa hebben. Die stelt hem gerust: Wij zijn met méér. En hij bidt: Heer, open zijn ogen en 
laat hem zien. 
Elisa vraagt niet of zijn knecht hét ziet, of méér ziet. Nee, hij bidt kortweg: Laat hem zien. Dat 
betekent dat die knecht feitelijk vrijwel blind is. Hij ziet maar een fractie van de werkelijkheid. 
 
Kinderen op een basisschool vinden geloven maar vreemd. Hoe kun je nou geloven in een God die je 
niet ziet?  Maar, denk even mee: bestaan er belangrijke dingen die je niet ziet, maar waarvan je zeker 
weet dat ze er wel zijn? Gedachten! Gevoelens! Zuurstof! Als je alleen maar gelooft in wat je ziet, 
word je een materialist die met kerst de zichtbare cadeaus belangrijker vindt dan de engelen en het 
Kind. 
 
En zie! Drie keer lees je deze uitroep in 2 Koningen 6. En zie, paarden en wagens van vuur! Elisa had 
die al eerder gezien, bij het afscheid van zijn voorganger Elia. Ze zijn toen niet in de hemel gebleven, 
want op aarde zijn ze nodig. De knecht ziet ze nu ook. 
 
En zie! Bij Jakob lees je deze uitroep zelfs vier keer. En zie, hij zag een trap! En zie, engelen van God 
stijgen op en dalen neer! Net als Elisa en zijn knecht is Jakob in doodsgevaar. Esau heeft gezegd dat 
hij hem zou vermoorden, omdat hij het eerstgeboorterecht heeft gestolen. Dat Jakob engelen te zien 
krijgt, is dan ook niet om zijn grote geloof, maar dankzij de genade van zijn Heer. Zodra hij wakker 
wordt, ziet hij de engelen niet meer. Het was een droom. maar de trap is er nog. Daar is hij zo van 
overtuigd dat hij die plaats Betel noemt: Huis van God. Hij bevindt zich op de begane grond van dat 
Huis, en de Heer bevindt zich op de Eerste Verdieping. En engelen betreden de verbindende trap. 
 
En zie, ze stijgen op en dalen neer! Let op die volgorde (vergelijk met wat Jezus zegt in Joh.1:52).  
De engelen bevinden zich op de begane grond en brengen boodschappen (of ménsen!) naar boven. 
De bedelaar stierf, vertelt Jezus, en hij werd door de engelen in de schoot van Abraham gedragen. 
(Lukas 16:22). Dé engelen, dat zijn dezelfde die altijd al bij die bedelaar waren. 
Bij Bijna-dood-ervaringen zien mensen een tunnel. Iemand heeft het over doorzichtige wezens die 
dezelfde weg gingen als ik en een andere stroom die zich in de tegenovergestelde richting bewoog. 
Wetenschappers weten zich vaak geen raad met deze verhalen. Hallucinaties, zeggen ze. Al zou dat 
zo zijn, ze zijn net zo levensveranderend als de droom van Jakob.  
God is hier en ik wist het niet. 
 
 

Suggesties voor een gesprek. 
1. Wat springt er voor jou uit in Genesis 28:10-17? En wat in 2 Koningen 6:14-17? 
2. Bedenk samen eens wat welke belangrijke heilsfeiten wij niet gezien hebben en toch geloven. 
3. Ken je uit je eigen omgeving een ervaring met engelen, of een bijna-dood-ervaring? 
4. Kun je een patroon ontdekken: op welke momenten engelen zich laten zien in de Bijbel? 
5. In bijna alle vertalingen staat dat Jakob een ladder zag. Commentaren zeggen dat het een trap is,  
     van een huis. maakt dat veel verschil, denk je? 
6. Wat neem je mee uit deze preek voor je dagelijkse leven? 


