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DE ONRECHTVAARDIGE RECHTER
DE STANDVASTIGE WEDUWE

Zondag 27 december 2015 – Lucas 18:1-8

Volhard in gebed

Lucas 18:1-8

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd 
te bidden en niet op te geven: ‘Er was eens een rechter in 
een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan 
de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een 
weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging 
met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn 
tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten 
slotte zei hij bij zichzelf: ‘Ook al heb ik geen ontzag voor 
God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 
toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last 
bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt 
ze me nog aan.’

Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al 
minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht 
verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot 
hem roepen? Of laat hij hen wachten? 
Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. 
Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden 
op aarde?’

HOOFDLIJN

• Conclusie eerst en dan de gelijkenis
Volhouden met gebed – steeds opnieuw

• Rechter
Geen ontzag voor God, onverschillig tegenover mensen

• Weduwe
Moeilijke positie, geen middelen van bestaan (denk aan 
Naomi en Ruth)
Ze blijft bij de rechter aandringen

• Zelfs zo’n rechter zal uiteindelijk recht doen
Misschien slaat ze hem een blauw oog

• God is heel anders (‘dan niet zeker’)
Geen uitstel
Wel geduld

• Zal er nog geloof zijn bij Jezus wederkomst?
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Want de HEER, uw God, is de hoogste God 
en Heer. Hij is de grote, de machtige, de 
ontzagwekkende God. Hij handelt zonder 
aanzien des persoons en is onomkoopbaar; 
hij verschaft weduwen en wezen recht, 
neemt vreemdelingen in bescherming en 
voorziet hen van voedsel en kleding. 
(Deuteronomium 10:17-18)
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U KRIJGT NIETS OMDAT U NIET BIDT
(JAC 4:2C)

Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, 
zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 
opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt 
vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. (Lukas 
11:9-10)

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig 
hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede 
van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 
gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4:6-7)

EN ALS U BIDT ONTVANGT U NIETS, 
OMDAT U VERKEERD BIDT (JAC 4:3)

• Gericht op eigen hartstochten (Jac. 4:3b)

• Om goede indruk te maken (Math. 6:5)

• Bidden met omhaal van woorden (Math. 6:7)

GEBEDEN DIE WORDEN VERHOORD

• In overeenstemming met Gods wil (1Joh 5:14, Joh 
14:14, 15:7)

• Van rechtvaardige (Jac.5:17, 1Joh 3:22)
• Wat 2 of meer eensgezind vragen (Math 18:19)

• Om de Heilige Geest (Lukas 11:13)
• Om wijsheid (Jac 1:5-6)
• Om vergeving (1Joh 1:8)
• Voor broeder of zuster die heeft gezondigd (1Joh 5:16)
• Gelovige gebed van de oudsten voor zieke (Jac 5:15)
• Gebed voor elkaar, om herstel (Jac 5:16)

BIDDEN DOOR DE GEEST

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; 
blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor 
mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik 
verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren 
van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid 
dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. (Efeziërs 6:18-20)

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in 
ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de 
Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen 
die hem toebehoren. (Romeinen 8:26-27)

HOE DOEN WE HET IN DE TERP?

• Noden en andere gebedspunten via de Bellijn en 
gebedskalender zendelingen

• Gemeentebidstond en Lighthouses

• Gebed in de dienst

• Gebedsteam

• Ziekenzalving door oudsten

Waar doe jij aan mee?

BIDDEN OM GERECHTIGHEID

• Laat uw Koninkrijk komen
en uw wil worden gedaan 
op aarde zoals in de hemel (Math 6:10)

• Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid 
(Math 6:33)

• Bid voor alle heiligen, verkondiging van het evangelie, 
vrijmoedigheid in verdrukking en gevangenschap (Ef
6:18-20)

• Bid voor koningen, hooggeplaatsten,.. Vervolgers

• Kom, Here Jezus, kom (Openb. 22:20b)


