KONINKRIJK.

SUPPLEMENT 9

[DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS]
DE VRAGENDE ZOON
“De gelijkenis van de vragende zoon” in Matteüs 7:7-12 en Lukas 11:9-13 is een gelijkenis over
VRIJMOEDIG EN VOLHARDEND GEBED IN GODS KONINKRIJK.
Lees Matteüs 7:7-12 en Lukas 11:9-13.
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.
Het verhaal van deze gelijkenis is in de vorm van een vraag. Wanneer kinderen hun vaders om goede dingen vragen,
geven gewone vaders in de wereld nooit slechte dingen aan hen! Hoewel de vaders in de wereld niet volmaakt zijn,
zelfs zondig en soms kwaadaardig zijn, weten ze goede gaven aan hun kinderen te geven! In Matteüs spreekt Jezus over
“een brood en een steen”, “een vis en een slang”, maar in Lukas spreekt Hij over “een vis en een slang”, “een ei en een
schorpioen”. Al deze elementen van het verhaal kunnen mensen goed begrijpen.
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.
In Lukas 11 verschilt het verband, het verhaal en de uitleg of toepassing van het verband, het verhaal en de uitleg of
toepassing in Matteüs 7. Dit toont aan dat Jezus Christus dezelfde waarheden in verschillende omstandigheden heeft
geleerd, zoals leraren vandaag nog doen.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 5-7.

Het bestaat uit de Bergrede en de eisen voor een rechtvaardige manier van leven. Deze eisen zijn niet gemakkelijk.
Zonder God zouden de burgers in Gods Koninkrijk niet in staat zijn aan de vereisten van Gods Koninkrijk in hun leven
te voldoen. Daarom spoort Jezus zijn toehoorders aan om de noodzaak van vrijmoedig en volhardend gebed serieus te
nemen. Hij leerde hen te vragen, te zoeken en te kloppen. Elk van deze vermaningen impliceert meer dan de
voorgaande vermaning.
Het woord “vragen” betekent: als een
kind zijn vader vraagt of als een dienaar zijn meester vraagt. Jakobus 4:2 leert dat mensen die niet vragen ook niet
ontvangen! In Lukas 18 vroeg de Farizeeër niets en ontving daarom ook niets! In plaats van te vragen, ging hij God
vertellen hoe goed hij was. Maar de tollenaar vroeg God om genade voor zijn zonden en ontving Gods vergeving
(rechtvaardiging). “Vragen” veronderstelt geloof in een persoonlijke God met wie je kunt omgaan. Als je vraagt,
verwacht je ook een antwoord. En dit impliceert dat je gelooft in een God die kan, wil en zal antwoorden!
Vragen impliceren nederigheid en een besef van een behoefte of nood.

Het woord “zoeken” betekent: zoeken ten einde te vinden, onderzoeken ten
einde te ontdekken, verlangen ten einde te bezitten. Bijvoorbeeld, als je God vraagt om de Bijbel beter te kunnen
begrijpen, behoor je ook de Bijbel te bestuderen, met andere christenen de Bijbel te bespreken en te streven om in
overeenstemming met de Bijbel te leven. Of als je voor een behoeftig mens bidt, behoor je ook zijn nood te begrijpen, te
onderzoeken wat je eraan zou kunnen doen en daadwerkelijk er iets aan doen.
Zoeken impliceert vragen en handelen.

Het woord “kloppen” betekent: kloppen totdat de deur geopend
wordt. Het impliceert bidden totdat je een antwoord ontvangen hebt. Alle drie werkwoorden staan in de onvoltooid
tegenwoordige tijd en impliceren: “Vraag volhardend!”, “Zoek volhardend!” en “Klop volhardend!”
Kloppen impliceert vragen, handelen en volharding.

De drie vermaningen worden gevolgd door drie beloften. Als je de voorwaarden vervult, zal God Zijn beloften ook
vervullen. Ieder mens die oprecht vraagt, zal ontvangen! Ieder mens die aanhoudend zoekt, zal vinden! Voor ieder mens
die volhardend klopt, zal de deur geopend worden! God belooft dat geen enkele christen teleurgesteld zal worden! Op
dit punt vertelde Jezus de gelijkenis van de vragende zoon.
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(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 7:9-10.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Matteüs 7:11-12.

In het Matteüs Evangelie zegt Jezus dat als aardse vaders die zondig en van nature onvolmaakt zijn aan hun vragende
kinderen goede dingen geven die hen geen kwaad doen, hoeveel te meer zal de hemelse Vader niet goede dingen geven
aan Zijn kinderen? In Lukas 11:13 zegt Jezus dat de hemelse Vader de Heilige Geest zal geven aan hen die daarom
vragen. Er is geen tegenstellingen in de toepassingen van deze twee gelijkenissen, omdat de Heilige Geest de Bron van
alle goede gaven op de aarde is (Jakobus 1:17)!
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.
Uit de toepassing blijkt dat “de vader” en “de zoon” de hemelse Vader en een christen
vertegenwoordigen. Maar de vergelijking gaat niet helemaal op, omdat aardse vaders zondig, onvolmaakt en zwak zijn,
maar God de Vader heilig, absoluut volmaakt en almachtig is!
De vader en zijn zoon.

Het brood en het vis.

Zij vertegenwoordigen “de goede gaven” die God de Vader aan een christen in zijn gebed geeft.

Een steen en een slang.

Zij vertegenwoordigen “de slechte dingen” die God de Vader nooit aan een christen zal

geven!
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 vragende zoon in Matteüs 7:7-12 gaat over “vrijmoedig en volhardend gebed in Gods
Koninkrijk.”
De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “God, de hemelse Vader, zal Zijn kinderen die
dingen in gebed vragen, niet teleurstellen. Hij zal vragen die gepaard gaan met zoeken en kloppen, dat wil
zeggen, die gepaard gaan met geloof dat handelt en volhardt, beantwoorden.
God de Vader zal nooit een van Zijn kinderen teleurstellen als zij bidden. Dit betekent niet dat God altijd alles zal geven
waar Zijn kinderen om vragen. Hij zal nooit iets geven dat slecht voor hen is en hen kwaad zal doen. Hij zal hen de
Heilige Geest en alle weldaden van de Heilige Geest geven. De vrucht van de Geest zal hun karakter veranderen
(Galaten 5:22-23); de wijsheid van de Geest zal hun vijanden niet kunnen weerstaan (Matteüs 10:19-20; Handelingen
6:10); en Hij zal deuren openen die geen mens kan sluiten (Openbaring 3:7-8). God de Vader heeft Zijn kinderen lief en
zorgt voor hen, maar Hij wil wel dat zij hem vragen om wat zij nodig hebben!
Gebed is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in Gods Koninkrijk bidden
volhardend voordat zij handelen en bidden volhardend terwijl zij handelen.
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.
Zie “de gelijkenis van de biddende vriend” in Lukas 11:5-10 en “de gelijkenis van de volhardende weduwe” in Lukas
18:1-8 in les 29 van handleiding 11.
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