KONINKRIJK.
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LES 29

GEBED

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem.
Wijd deze groep en les toe aan de Heere.

2

[STILLE TIJDEN]

UITWISSELEN (20 minuten)

SPREUKEN 1, 3, 4 en 5

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Spreuken 1, 3, 4 en 5). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat
hij deelt. Maak aantekeningen.

3

MEMORISATIE (5 minuten)

[GODS MAJESTEIT]
(5) JEREMIA 32:17

Repeteer twee aan twee.
(5) God is almachtig. Jeremia 32:17.

Ach, Heere HEERE! Zie, U hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote
kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk!

4

ONDERRICHT (85 minuten)
[DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS]
DE VRIEND DIE VOORBEDE DOET en DE VOLHARDENDE WEDUWE
“De gelijkenis van de vriend die voorbede doet” in Lukas 11:5-10
en “de gelijkenis van de volhardende weduwe” in Lukas 18:1-8 zijn gelijkenissen over
VRIJMOEDIG EN VOLHARDEND GEBED IN GODS KONINKRIJK.

“Een gelijkenis” is een aards verhaal met een hemelse betekenis. Het is een levensecht verhaal of een illustratie
ontworpen om een geestelijke waarheid te leren. Jezus maakte gebruik van gewone dingen en alledaagse gebeurtenissen
om licht te werpen op de geheimenissen van het Koninkrijk van God en om mensen te confronteren met de
werkelijkheden van hun situatie en de noodzaak van hun verandering.
Wij bestuderen deze gelijkenis met behulp van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen
(Zie Handleiding 9, supplement 1).
A. DE GELIJKENIS VAN DE VRIEND DIE VOORBEDE DOET
Lees Lukas 11:1-10.
1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt
hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van
het verhaal.
Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?
Aantekeningen. Jezus vertelt het verhaal in de vorm van een vraag. De vraag die Hij stelt en de situatie die Hij
beschrijft staan in vers 5-7, met nadruk op vers 7. Het antwoord geeft Jezus in vers 8.
Het verhaal gaat over drie vrienden.

Ten einde tussen deze drie vrienden te onderscheiden, noemen wij hen
respectievelijk: “de behoeftige vriend”, “de biddende vriend” en “de rijke vriend”.
Het verzoek van de gastheer of vriend die voorbede doet.

Het is laat in de nacht. Onverwachts kwam een
behoeftige vriend aan de deur. Hij is op een lange reis, moe en had honger. Hij verwacht gastvrijheid, voedsel en een
bed om in te slapen. Maar de gastheer die later de biddende vriend werd, verwachtte geen gasten. Hij was volkomen
onvoorbereid en had niets in huis. In zijn hachelijke positie ging hij naar het huis van zijn rijke vriend en vroeg om aan
hem drie broden te lenen die hij de volgende dag zou vergoeden. Op dit punt werd de gastheer een biddende vriend.
Het mogelijke antwoord van zijn rijke vriend.

Zou zijn rijke vriend hem een negatief antwoord geven? Zijn rijke
vriend had al de deur gesloten en lag al met zijn familie op slaapmatten op de grond te slapen. Als hij zou opstaan,
moest hij over zijn kinderen in het donker lopen en het zware slot van de deur ontgrendelen. Het lawaai zou allen uit
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hun slaap wekken. Zou zijn rijke vriend zeggen, “Het spijt me, maar ik kan je NIETS geven!” of “Ik kan het je niet NU
geven!” In het gewone leven op de aarde is zo een vriend misschien aarzelend of niet bereid om te geven wat nodig
was.
De drie broden.

Deze broden waren platte ronde pannenkoeken, precies genoeg voor één maaltijd.

2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of
toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen,
of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal
gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.
Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Lukas 11:1-4.

Een van de discipelen van Jezus Christus vroeg aan Jezus hen te leren hoe zij moesten bidden. Toen leerde Jezus hen
het “Onze Vader” gebed. In vergelijking met het Onze Vader in Matteüs 6:9-13 is het Onze Vader in Lukas 11:2-4
korter. De derde en zesde vraag in het Matteüs Evangelie zijn opgenomen in de tweede en vijfde vraag in het Lukas
Evangelie. Waarschijnlijk had Jezus het Onze Vader op verschillende gelegenheden aan mensen geleerd. Zijn bedoeling
was niet dat christenen precies dezelfde woorden in hun gebeden zouden gebruiken. Het Onze Vader dient als een
model voor christenen om te bidden.
Op dit punt vertelde Jezus de gelijkenis van de biddende vriend.
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 11:5-7.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Lukas 11:8-13.

Het geïmpliceerde antwoord van Jezus staat in vers 7, “Zou hij afgewezen worden als hij zijn rijke vriend om hulp
vraagt!” Het werkelijke antwoord van Jezus staat in vers 8. “De rijke vriend zal zeker opstaan en zijn biddende vriend
geven zoveel hij nodig had.” Zijn motief was misschien dat hij een ware en sympathieke vriend voor zijn biddende
vriend wilde zijn. Maar zelfs als dat niet zo was, zou hij toch opstaan en hem geven zoveel hij nodig had, juist omdat
zijn biddende vriend niet ophield hem te vragen!
Zie voor de uitleg van Lukas 11:9-13 handleiding 11, supplement 9, “De gelijkenis van de vragende zoon.” Jezus zegt,
Blijf vragen!” “Blijf zoeken!” “Blijf kloppen!” Alle drie werkwoorden zijn bevelen in de onvoltooid tegenwoordige
tijd! Zij drukken aanhoudend en volhardend gebed uit! Zo benadrukt Jezus de effectiviteit van gebed. De belangrijke
boodschap van deze gelijkenis is dat God de Vader Zijn kinderen nooit teleur zal stellen wanneer zij bidden! Hij zal
gebeden die vergezeld worden door aanhoudend zoeken en volhardend kloppen, dat wil zeggen, door geloof dat handelt
en volhardt, zeker antwoorden!
3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.

Introductie. Jezus heeft niet bedoeld dat elke bijzonderheid in een gelijkenis noodzakelijk een geestelijke betekenis
moet hebben! Gelijkenissen zijn geen allegorieën. De relevante bijzonderheden in het verhaal van een gelijkenis
versterken het centrale punt, het hoofdthema of de les van de gelijkenis. Daarom moeten wij niet aan elke bijzonderheid
van het verhaal van een gelijkenis een geestelijke betekenis toeschrijven!
Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?
Aantekeningen. Jezus legt slechts één detail van deze gelijkenis uit en dat gaat over de vrijmoedigheid en volharding
van de biddende vriend.
Deze drie vrienden illustreren wat er bij gebed gebeurt. “De behoeftige
vriend” vertegenwoordigt een mens met specifieke behoeften of noden, vooral de onverwachte noden van mensen die
God op je weg plaatst! “De biddende vriend” vertegenwoordigt de christen. Hij is de enige die bereid is een vriend in
het midden van de nacht te zijn. Hij is de christen die voor anderen zorgt wanneer alle andere mensen slapen. En “de
rijke vriend” vertegenwoordigt God de Vader, maar met één groot verschil: het motief van de rijke vriend in de
gelijkenis is van een gewoon mens die misschien geen zin heeft om zijn biddende vriend te helpen, maar het motief van
God is nooit bedenkelijk!
De drie vrienden zijn relevante details.

De vrijmoedigheid van de biddende vriend is een relevant detail.

Dit is het enige detail die Jezus Christus uitlegt.
Dit wordt in het verhaal van de gelijkenis geïmpliceerd, maar is vooral een deel van de toepassing van Jezus.
“Schaamteloosheid” betekent onbevreesde vrijmoedigheid, overtuigde aandrang en schaamteloze volharding. Weer
eens is het duidelijk dat een gelijkenis maar één centraal punt of belangrijke boodschap heeft. De belangrijke boodschap
is dat God de Vader de vrijmoedige en volhardende gebeden (voorbeden) van christenen zal beantwoorden! Alle andere
details in het verhaal versterken deze boodschap!
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4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.

Introductie. De belangrijke boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden in
de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn
gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. Een gelijkenis heeft meestal maar
één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke
waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van
een gelijkenis.
Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
De gelijkenis van de vriend die voorbede doet in Lukas 11:5-13 gaat over “vrijmoedig en volhardend gebed in
Gods Koninkrijk.”
De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Zelfs een vriend op deze aarde zal, ongeacht zijn
motieven, je helpen als je hem om hulp vraagt. Maar je Vriend in de hemel, van wie de motieven boven
verdenking staan, zal altijd vrijmoedige en volhardende gebeden (voorbeden) beantwoorden!”
Vers 8 zegt, “Om zijn onbeschaamdheid zal hij hem zoveel geven als hij nodig heeft.” Het woord
“onbeschaamdheid” kan het best vertaald worden met onbevreesde vrijmoedigheid, overtuigde aandrang en
onbeschaamde volharding. Het betekent iets specifiek van God te vragen zonder je te schamen of zonder bang te
zijn afgewezen te worden”.
Vrijmoedig en volhardend gebed (voorbede) is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk! De ware
burgers in Gods Koninkrijk bidden en doen voorbede met onbevreesde vrijmoedigheid, overtuigende aandrang en
onbeschaamde volharding (Hebreeën 4:16).
Maar als we voorbede doen, zullen we ontdekken dat er moeilijkheden en vertraging in Gods antwoorden zijn. Het lijkt
dan alsof God zegt, “Ik kan je NIETS geven!” of “Ik kan het je niet NU geven!” Als dit gebeurt, is het niet gemakkelijk
vast te houden aan de overtuiging dat God je gebeden hoort en verhoort. Dan wordt ons geloof op de proef gesteld ten
einde volharding te leren.
Als Abraham in Romeinen 4:20-21 moet je dan niet door ongeloof in Gods belofte gaan twijfelen. Ten volle overtuigd
dat God ook bij machte is te doen wat Hij belooft, moet je vragen en blijven vragen. Dit is wat God van je verwacht.
God stelt zulk een hoog vertrouwen in je dat Hij alles zal doen (of toelaten) om je geloofsvertrouwen in Hem te
oefenen. Gezegend is de christen die niet opgeeft als God met Zijn antwoord wacht, of stil blijft en klaarblijkelijk
weigert te antwoorden. Gezegend is de christen die gelooft dat God doet wat Hij heeft beloofd. Zo een geloof volhardt,
als het nodig is met onbeschaamde vrijmoedigheid, en zal altijd zoveel ontvangen als het nodig heeft!
5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten.

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de
waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer
belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg
van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.
Ontdek en bespreek. Hoe kunnen we wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?
Aantekeningen.
(1) Bid vrijmoedig en met overtuiging.

Lees Hebreeën 4:16. “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid
verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Alle christenen mogen vrij en met
vrijmoedigheid tot God naderen. Daar ontvangen zij barmhartigheid voor hun problemen en genade voor hun zonden.
Daar krijgen ze hulp precies op het tijdstip dat zij het nodig hebben (zie Hebreeën 11:6)!
(2) Bid niet met onnodig veel woorden.

Lees Matteüs 6:7. Jezus Christus waarschuwt christenen om niet te bidden met een grote omhaal van woorden zoals de
heidenen dat doen. Het is niet de veelheid van woorden en ook niet de kracht waarmee woorden uitgesproken worden in
gebeden die een effect hebben. Wat belangrijk is, is dat onze weinige woorden uitgesproken worden in het geloof dat
God hoort en het gebed op Zijn tijd en wijze zal verhoren.
6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus
Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?
Aantekeningen. De gelijkenis van de biddende vriend leert ons een aantal belangrijke waarheden bij voorbede.
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(1) De vriend die voorbede doet moet de urgente nood zien.

Voorbede begint bij het zien van de behoefte of nood van een ander. De behoeftige vriend had honger, maar niets te
eten. Hij kon ook niets kopen, want de winkels waren in de nacht gesloten. Als wij willen leren hoe wij voor anderen
voorbede moeten doen, moeten we eerst onze ogen en harten openen voor de noden om ons heen.
Miljoenen mensen leven in de duisternis van de zonde, onkunde en onverschilligheid. Zij gaan verloren door een gebrek
aan kennis over de verlossing die in Jezus Christus is. Velen van hen zijn sociaal buitengesloten, economisch arm,
emotioneel gebroken, intellectueel ongeletterd en fysiek ziek. Ze zijn ondervoed, vergeten, vervolgd, leven ziekelijke en
vruchteloze levens, net als schapen zonder een herder. Velen van hen wonen in de steden, dorpen en buurten om ons
heen. Niets dan alleen gebed tot God om hulp kan nog baten!
(2) De vriend die voorbede doet moet de behoeftige vriend onzelfzuchtig liefhebben.

De gastheer werd later een biddende vriend. Hij ontving zijn behoeftige vriend in zijn huis en in zijn hart. Hij maakte
geen verontschuldigingen als, “Ik heb niets om je te geven!” Nee, in het holst van de nacht, toen iedereen sliep en alle
winkels gesloten waren, ging hij erop uit om hulp te zoeken. Hij offerde zijn slaap, gemak en warme huis op. Hij
verloochende zichzelf (Lukas 9:23). Zijn liefde was niet zelfzuchtig, maar zelfopofferend (1 Korintiërs 13:5). De
christelijke liefde vergeet zichzelf ter wille van de ander. De christelijke liefde maakt de noden van anderen tot eigen
zaak. De christelijke liefde leeft en sterft voor anderen, precies zoals Jezus Christus dat deed. Het gebrek aan
christelijke liefde veroorzaakt dikwijls de tekortkomingen in de gebeden van christenen. De ware christelijke liefde
moet bidden en zal bidden!
(3) De vriend die voorbede doet moet zijn eigen onvermogen om te helpen voelen.

De biddende vriend was wel gewillig te helpen, maar hij besefte dat hij niets te geven had! Hij had noch de middelen,
noch de kracht om te geven. Hij zelf kwam in een situatie van armoede en onmacht! Het is juist dit besef dat je niet echt
kan helpen, dat je ertoe drijft te bidden en te smeken! Hij erkende zijn armoede en onmacht, “Ik heb een behoeftige
vriend en niets om hem voor te zetten!” Juist dit besef maakt bidden en voorbeden sterk. Alleen de overtuiging dat de
bovennatuurlijke macht van God nodig is om mensen van zonde, dood en oordeel te redden, zal een christen aansporen
voorbede te doen. Het besef dat alles wat wij kunnen doen volkomen onvoldoende is, dat alleen God het nieuwe leven
en groei kan schenken, spoort de christen aan om deze dingen van God te smeken. Voorbede was de enige hoop om nog
hulp te vinden en de enige manier om nog zijn liefde voor zijn vriend uit te drukken. Dit is een waarschuwing voor
christenen die denken dat zij in hun eigen kracht en wijsheid kunnen werken. Tegelijk is dit een bemoediging voor
christen werkers die hun zwakheid en tekortkomingen voelen. De meest eenvoudige en zwakke christen kan de
zegeningen van de Almachtige God afsmeken.
(4) De vriend die voorbede doet moet geloven dat zijn rijke vriend zal helpen.

Wat de biddende vriend niet had, kon zijn rijke vriend geven! De biddende vriend had een rijke vriend dichtbij, waarvan
hij wist dat hij niet alleen kan geven wat nodig is, maar ook bereid is om te geven wat nodig is. Hij wist dat hij alleen
maar hoeft te vragen en hij zou ontvangen. Daarom ging hij ook diep in de nacht naar zijn rijke vriend om brood te
vragen. Deze rijke vriend is niemand anders dan onze Almachtige God. Hij is nabij en hoort en verhoort alle gebeden in
overeenstemming met Zijn wil. Hij kan en is bereid te helpen! De Bijbel staat vol beloften dat God gebed hoort en dat
God kan en wil geven wat we nodig hebben. Ook de talloze getuigenissen van christenen sporen ons aan om te geloven
dat wat wij onmogelijk kunnen doen voor behoeftige mensen, God kan en zal doen in antwoord op onze gebeden
(voorbeden).
(5) De vriend die voorbede doet moet vrijmoedig en volhardend bidden.

De biddende vriend vroeg zijn rijke vriend, “Vriend, leen mij drie broden!” Maar het geloof van de biddende vriend liep
tegen een onverwachte tegenslag aan: zijn rijke vriend weigerde hem te helpen! Hij zei, “Val mij niet lastig. De deur is
al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven.” Hoe weinig kon de
biddende vriend met deze teleurstelling rekening houden! Maar de biddende vriend besloot om met deze tegenslag niet
op te geven! Daarom bleef hij vragen: “Ik heb een vriend in nood. Ik kan hem niets geven. Jij kan hem wel geven. Ik
ben je vriend. Alsjeblieft help me!” De biddende vriend weigerde afgewezen te worden. Hij ging steeds met grotere
vrijmoedigheid en vastberadenheid bidden. Hij bleef op de deur van zijn vriend kloppen en weigerde te stoppen met
vragen om hulp! De liefde van de biddende vriend voor zijn behoeftige vriend moet winnen!
(6) De vriend die voorbede doet weet dat teleurstelling onmogelijk is!

Jezus zegt, “Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn
onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.” Als wij christenen maar geloofden in Gods
trouw, dan zou voorbede om hulp voor andere mensen het laatste zijn waarvoor we geen tijd hadden! Voorbede is hard
werk, maar ook hoopvol en vreugdevol werk, omdat zolang wij voorbede doen, wij weten dat God op Zijn tijd zal
antwoorden. Teleurstelling is onmogelijk, omdat Jezus zegt dat “Hij hem zoveel zal geven als hij nodig heeft.” De tijd
die aan het gebed gewijd wordt, zal veel meer opbrengst leveren dan de tijd alleen aan werk gegeven! Gebed maakt je
werk de moeite waard en meer vruchtbaar! Gebed opent de weg voor God om Zijn werk tegelijk in ons en door ons te
doen. Gebed waarborgt dat God met Zijn tegenwoordigheid en kracht met ons gaat! Het geheim van vruchtbaar werk is
om allereerst van God te ontvangen en dan door te geven aan mensen. De verbinding tussen onze onmacht en Gods
almacht is gebed (voorbede)!

© 2016 DOTA Handleiding 11

Les 29. De vriend die voorbede doet en de volhardende weduwe

4

Conclusie. De kenmerken van een ware voorbidder zijn dus:
• kennis van de behoeften en noden van de ander;
• christelijke liefde om wat aan de nood te doen;
• besef dat jij niet in staat bent deze nood te lenigen;
• geloof dat de Almachtige God in staat is en bereid is om gebed (voorbede) te beantwoorden;
• moed om met gebed (voorbede) te volharden ondanks moeilijkheden;
• zekerheid dat God op de juiste tijd zal antwoorden.
B. DE GELIJKENIS VAN DE VOLHARDENDE WEDUWE
Lees Lukas 18:1-8.
1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?
Aantekeningen.
De rechter.

Rechters oefenden hun functie meer waarschijnlijk uit in steden dan op het platteland. Deze rechter was
tegen God en ook tegen mensen: hij vreesde God niet en ontzag geen mens. Hij vond alleen zichzelf belangrijk. Hij
stelde nooit de vraag: “Wat wil God dat ik doe?” of “Wat keuren mensen goed of niet?” Hij was rechter, maar zonder
liefde voor het recht en zonder sympathie voor onbevoorrechte en verdrukte mensen.
De weduwe.

In de Bijbel is “de weduwe” een beeld voor hulpeloze verdrukte mensen, voor onbevoorrechte mensen.

De confrontatie.

Tegen deze weduwe werd onrecht gepleegd. Misschien had iemand haar beroofd. Of misschien
onthield iemand haar iets wat haar toekwam. Zij ging naar de rechter en hoopte dat hij aandacht aan haar zaak zou
geven. Maar deze rechter weigerde zich met haar te bemoeien. Waarschijnlijk omdat zij hem niet kon betalen. Zij ging
teleurgesteld naar huis, want zij wist dat haar zaak rechtvaardig was.
De volharding van de weduwe.

Klaarblijkelijk wist de rechter dat haar zaak rechtvaardig was. Maar hij wist ook dat zij hem geen omkoopgeld kon
geven en ook dat zij niet een belangrijk mens in de stad was. Later probeerde de weduwe het nog een keer, maar weer
zonder enig resultaat. Toch weigerde zij het op te geven! Zij ging keer op keer naar de rechter en pleitte dat recht aan
haar gedaan zou worden. Uiteindelijk werd de rechter ziek en moe van al haar gezeur en zei tot zichzelf, “Hoewel ik
God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe me lastig valt, haar recht doen, opdat zij
uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.” Hij zwichtte uiteindelijk voor al haar gezeur. Wat hem uiteindelijk
overwon was haar volharding!
2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Lukas 17:20-37 en Lukas 18:1.

Jezus had juist Zijn discipelen verteld over de lange en moeilijke periode voor Zijn wederkomst. In plaats van
moedeloos te worden, moesten de discipelen volharden in gebed. Jezus vertelde deze gelijkenis met het oog daarop dat
men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 18:2-5.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Lukas 18:6-8.

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?
Aantekeningen.
Jezus gaf aan geen detail een bijzondere betekenis.
De onrechtvaardige rechter.

De onrechtvaardige rechter en God zijn precies tegengestelden van elkaar. De
onrechtvaardige rechter gaf om niemand behalve zichzelf, maar God geeft om alle mensen, vooral om mensen die in
Hem geloven! De onrechtvaardige rechter bleef zijn uitspraak maar uitstellen (in de hoop dat hij een omkoopgeschenk
zou ontvangen), maar God zal snel recht doen geschieden aan gelovigen!
Jezus Christus gebruikt het beeld van een onrechtvaardige rechter juist om het contrast met de rechtvaardige God te
vergroten! Hij benadrukte de absolute zekerheid dat God gebeden zal beantwoorden! Hij bemoedigt christenen om te
geloven dat God op Zijn eigen tijd elk gebed zal beantwoorden!
Jezus zei, “Zij kwam voortdurend naar hem toe” met het verzoek recht tegenover haar
tegenpartij te doen. Op dit onderdeel legde Jezus de nadruk. Vers 1 zegt dat Jezus deze gelijkenis vertelde “met het oog
De volharding van de weduwe.
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daarop dat Zijn discipelen altijd moeten bidden en niet de moed verliezen!” “De weduwe” vertegenwoordigt
“uitverkorenen (christenen) die nacht en dag tot Hem roepen” (vers 7).
“Dat zij de onrechtvaardige rechter voortdurend lastig viel” vertegenwoordigt vrijmoedig en volhardend gebed! Het is
niet vrijmoedigheid en volharding in gebed dat tot meer geloof leidt, maar juist geloof in een God die echt bestaat en
naar gebeden luistert en die beantwoordt dat tot vrijmoedig en volhardend gebed leidt! In deze gelijkenis tekent Jezus
het contrast in karakter tussen een rechtvaardige, liefdevolle en almachtige God in de hemel enerzijds en een slechte,
zelfzuchtige en naar verhouding onmachtige rechter op de aarde.
Daarom vraagt Jezus of Hij wel dat geloof op de aarde zou vinden, namelijk het geloof dat God in de hemel volkomen
anders is dan deze aardse rechter! En het geloof dat God met spoed recht zal doen aan een christen die met
vrijmoedigheid en volharding tot Hem bidt. Dit geloof drukt zich uit in vrijmoedig en volhardend gebed! Jezus wil dat
elke christen zich afvraagt of hij wel dit geloof heeft; of hij wel gelooft dat God met spoed zal optreden als hij
vrijmoedig en volhardend blijft vragen.
4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
De gelijkenis van de volhardende weduwe in Lukas 18:1-8 gaat over “vrijmoedig en volhardend gebed in Gods
Koninkrijk.”
De belangrijke boodschap van de gelijkenis is de volgende: “Zelfs een onrechtvaardige, zelfzuchtige en naar
verhouding onmachtige rechter op de aarde kan op de lange duur bewogen worden om recht te doen tegenover
een onbeduidende tegenpartij. De volmaakte rechtvaardige, liefdevolle en almachtige God in de hemel kan, wil
en zal met veel grotere spoed recht doen aan christenen die met vrijmoedigheid en volharding bidden!”
Zal de rechtvaardige, liefdevolle en almachtige God dan blijven uitstellen recht te doen aan Zijn uitverkorenen
(christenen) zoals de onrechtvaardige rechter dat deed? “Nee!”, zegt Jezus. God zal het tegengestelde doen en met
spoed recht doen! Deze waarheid zou het geloof van christenen enorm moeten bemoedigen! God zal heel zeker met
spoed de gebeden van christenen verhoren die vrijmoedig en volhardend bidden (zie Hebreeën 11:6)!
Jezus beëindigt deze gelijkenis met een toepassing in de vorm van een uitdagende vraag. De vraag wordt gesteld, niet
om hierover te speculeren, maar om christenen te bewegen tot zelfonderzoek. “Als de Zoon des mensen komt, zal Hij
wel dat geloof op de aarde vinden?” Hij verwijst naar het geloof dat God vrijmoedig en volhardend gebed heel zeker zal
beantwoorden. Zijn discipelen moesten zich afvragen of zij deze waarheid wel echt geloofden.
Vrijmoedig en volhardend gebed (voorbede) is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware
burgers in Gods Koninkrijk bidden met onbevreesde vrijmoedigheid, overtuigde aandrang en onbeschaamde
volharding.
5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten.
(1) Hoe kunnen we deze Bijbelgedeelten vergelijken met wat deze gelijkenis leert?

Lees Exodus 22:22-23; Deuteronomium 10:17-18; Psalm 68:6.
Als mensen onbevoorrechte mensen als weduwen en wezen uitbuiten en zij roepen tot God, dan zal God hun horen en
optreden! God Die machtig en ontzagwekkend is, Die niet partijdig is, en geen geschenken in ontvangst neemt,
verschaft recht aan de wees en de weduwe! Op dezelfde wijze zal God zorgen voor christenen die vrijmoedig en
volhardend bidden!
(2) Wie zijn Gods uitverkorenen?

Lees Jeremia 31:3; Lukas 10:20; Johannes 6:44,37; Handelingen 13:48; Romeinen 8:28-30; 9:6-21; 11:1-8; Efeziërs
1:4; 2 Tessalonicenzen 2:13-14; 2 Timoteüs 1:9-10; 1 Petrus 1:1-2; 2:4-10; Openbaring 7:3; 13:8.
“Gods uitverkorenen” is een titel voor echte gelovigen in Jezus Christus. God zal Zijn uitverkorenen nooit in de steek
laten! Vóór de grondlegging van de wereld heeft God hen al op soevereine wijze uitgekozen (voorbestemd) tot
verlossing, tot Zijn dienst en tot Zijn heerlijkheid. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. Daarom zal Hij ook zorgen
dat zij in het gelijk gesteld zullen worden! Hij zal hun vrijmoedige en volhardende gebeden beantwoorden en recht aan
hen verschaffen.
(3) Welk soort beloften zal de Heere vervullen in de eeuwen vóór Zijn wederkomst?

Lees Psalm 34:18-19; Jesaja 43:2; Romeinen 8:28; 1 Korintiërs 10:13; 2 Korintiërs 4:17.
De Heere zal hen uit al hun benauwdheden redden, bij hen zijn wanneer zij door overstromende rivieren en felle
branden gaan. Al hun omstandigheden zal Hij ten goede keren. Hij zal niet toelaten dat zij boven hun vermogen
verzocht of beproefd worden, maar steeds een uitweg uit alle verleidingen en vervolgingen geven. Hun lichte
verdrukking zal van korte duur zijn en een allesovertreffende en eeuwig gewicht van heerlijkheid teweegbrengen.
Daarom moeten christenen vrijmoedig en volhardend bidden.
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C. EEN SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERWIJZINGEN OF LESSEN
VAN DE GELIJKENISSEN OVER
VRIJMOEDIG EN VOLHARDEND GEBED IN GODS KONINKRIJK
Bespreek. Wat leert Jezus Christus ons om te weten, te geloven, te zijn of te doen in de gelijkenissen over vrijmoedig en
volhardend gebed?
Aantekeningen. De Heere Jezus Christus beschouwt vrijmoedig en volhardend gebed als zo belangrijk dat Hij in de
Bijbel drie gelijkenissen erover vertelt:
• “de gelijkenis van de vragende zoon” in Matteüs 7:7-12
• “de gelijkenis van de biddende vriend” in Lukas 11:5-8
• “de gelijkenis van de volhardende weduwe” in Lukas 18:1-8.
In deze gelijkenissen leert Hij dat bidden (voorbede) niet gemakkelijk is en dat wij moeilijkheden moeten verwachten,
die alleen door vrijmoedige vasthoudendheid en vastberaden volharding overwonnen kunnen worden. Christenen
moeten moeilijkheden verwachten als zij bidden.
(1) Er bestaat een moeilijkheid met betrekking tot gebed van onze zijde.

Onze moeilijkheid met betrekking tot gebed wordt in Jesaja 59:1-2 samengevat, “Uw ongerechtigheden maken
scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.” Als
gevolg van bepaalde zonden die tussen ons en God in staan, worden bepaalde gebeden niet verhoord. De moeilijkheid
met betrekking tot gebed ligt dan bij de bidder!
Een ander moeilijkheid met betrekking tot gebed staat in “de gelijkenis van de vragende zoon” in Matteüs 7:7-12 (zie
Handleiding 11, supplement 9). Hoewel God meer bereid en in staat is ons te geven wat wij nodig hebben, staat ons
gebrekkig bidden (vragen), handelen (zoeken) en volharden (kloppen) tussen ons en God. De moeilijkheid met
betrekking tot gebed ligt dan ook bij de bidder! “U krijgt niet omdat u niet bidt” (Jakobus 4:2).
(2) Er bestaat een moeilijkheid met betrekking tot gebed van de zijde van de wereld.

In Efeziërs 6:12 staat geschreven: “Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de
hemelse gewesten.” De moeilijkheid met betrekking tot gebed ligt dan bij het kwaad in de wereld. Er zijn ook
moeilijkheden in de hemelse gewesten (Grieks: epouranios), de woonplaats van demonen, die overwonnen moeten
worden (zie Daniël 10:12-13; Markus 9:25-29).
(3) Er bestaat ook een moeilijkheid met betrekking tot gebed van de zijde van God.

In de gelijkenis van de biddende vriend en de gelijkenis van de volhardende weduwe, maakt Jezus Christus duidelijk dat
er met betrekking tot het beantwoorden van gebeden (voorbeden) ook een moeilijkheid ligt aan de zijde van “de rijke
vriend” of “de onrechtvaardige rechter” die niet bereid is om te helpen. De moeilijkheid met betrekking tot gebed ligt
dan bij God! Jezus maakt een onderscheid tussen deze onvolmaakte voorbeelden (de rijke vriend en de onrechtvaardige
rechter) en de volmaakte God, ten einde christenen aan te sporen te geloven dat vrijmoedige en volhardende gebed
moeilijkheden kan overwinnen.
Maar onze moeilijkheid met betrekking tot bidden wordt tegelijk Gods moeilijkheid om te antwoorden. Zijn wijsheid,
Zijn gerechtigheid en Zijn liefde durfen ons niets te geven wat ons kan schaden als wij het antwoord van God te gauw
of te gemakkelijk zouden ontvangen. Zonde en de gevolgen van de zonde maken het dikwijls onmogelijk voor God om
gebeden te beantwoorden of meteen te beantwoorden (Psalm 66:18; Jakobus 4:2-3). Om door de macht van de zonde in
ons eigen leven (Psalm 32:1-5) of in de levens van de mensen voor wie wij bidden (Daniël 9:1-23) heen te breken, is de
reden waarom strijd in gebed zo een groot realiteit is (Kolossenzen 4:12-13). Wanneer wij met God pleiten om deze
bekende of onbekende obstakels te verwijderen, zullen onze vrijmoedige en volhardende gebeden ons in een toestand
van gebrokenheid en hulpeloosheid voor God brengen (Psalm 51:1-17). Onze breuk met elke bekende zonde, onze
overgave aan God, onze instemming met Gods wil met onze hele hart en ziel, en ons groeiende geloof om Gods
beloften vast te grijpen, verwijderen tegelijk de hindernissen van onze zijde en de hindernissen van Gods zijde. Naar de
mate dat God ons overwint, overwinnen wij in onze gebeden. God zegeviert in ons en wij zegevieren in gebed!
(4) De weldaden van vrijmoedig en volhardend gebed zijn zeer groot.

Misschien denken we dat Gods eis dat we vrijmoedig en volhardend moeten bidden onredelijk of minstens
onbegrijpelijk is. Maar ook in het lichamelijke leven ontwikkelt oefening spieren, hard werken volharding en
moeilijkheden karakter. In het intellectuele leven ontwikkelt het overwinnen van intellectuele problemen inzicht en
wijsheid. Onze hoogste verworvenheden worden bereikt door onze moeilijkheden te overkomen.
In het geestelijke leven is het ook zo. Als we alleen maar hoeven te vragen (in gebed), meteen zouden ontvangen en
vertrekken, zouden we verlies lijden. De moeilijkheden in ons eigen levens, de moeilijkheden de levens van mensen
voor wie wij bidden en de moeilijkheden in de hemelse gewesten roepen ons tot vrijmoedig en volhardend gebed. Het is
in deze volhardende strijd in gebed dat de hemelse zegeningen verborgen liggen.
In onze strijd in gebed ontdekken we pas hoe weinig we ons verlustigen in God, hoe weinig geloof we hebben en hoe
weinig we God de Heilige Geest toelaten om ons leven te beheersen. Juist in volhardend gebed leren wij onze
zwakheden, tekortkomingen en onwaardigheid kennen. In volhardend gebed wordt onze eigen wil, kracht en goedheid
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gekruisigd. Maar in volhardend gebed leren we ook Gods genade kennen om te leven tot Gods eer, om Gods beloften te
geloven en op Gods kracht te vertrouwen. Zo worden onze moeilijkheden in gebed juist ons grootste voorrecht, omdat
de moeilijkheden die overwonnen worden ons de rijkste zegeningen brengen!

5

GEBED (8 minuten)

[REACTIES]
GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden
en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

6

VOORBEREIDING (2 minuten)
[OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.
1. Toewijding. Wijd je toe steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het
Koningschap van Jezus Christus te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de gelijkenis van “de vriend die voorbede doet” en de gelijkenis van “de
volhardende weduwe” samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Spreuken 6, 7, 8 en
10. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. Repeteer dagelijks serie K “De majesteit van God” die je uit je hoofd geleerd hebt. (1) God is
onvergelijkbaar: Jesaja 40:25-26, (2) God is majestueus: 1 Kronieken 29:11, (3) God is
besluitvaardig: Efeziërs 1:11-12. (4) God is alwetend: Hebreeën 4:13, (5) God is almachtig: Jeremia 32:17.
5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Romeinen 8:1-17.
Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, deze
gelijkenis en deze voorbereiding.
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