
Gebed

en de bidstond



Lucas 18:1-8
Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog 
daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet 
verslappen. En Hij zeide: Er was in een stad een 
rechter, die zich om God niet bekommerde en 
zich aan geen mens stoorde. En er was een 
weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en 
zeide: Verschaf mij recht tegenover mijn 
tegenpartij. 



Lucas 18:1-8

En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna 
sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet 
om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch 
zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk 
maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij 
mij ten slotte nog in het gezicht slaan.



Lucas 18:1-8

En de Here zeide: Hoort, wat de 
onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn 
uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag 
en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen 
wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht 
zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen 
komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?



De weduwe:

• Vrouwen hadden weinig aanzien

• Als weduw had ze geen man die haar 
belangen in de rechtbank kon behartigen

• Ze was arm en kon dus geen steekpenningen 
betalen



Gelijkenis in contrasten

• Bidden ‹—› verslappen

• Weduwe ‹—› Gods kinderen

• Rechter ‹—› onze hemelse Vader



Bidden  ‹—›  verslappen

• De moed verliezen

• Opgeven

• Flauwvallen 



Weduwe ‹—› Gods uitverkorenen
• vreemde ‹—› kinderen van God
• geen toegang ‹—› vrije toegang
• geen vriend ‹—› Voorspraak
• geen beloften ‹—› vele beloften
• rechtbank ‹—› troon der genade
• uit armoede ‹—› vanuit rijkdommen
• geen advocaat  ‹—›   de Heilige Geest



Rechter  ‹—›  hemelse Vader

• De rechter: vanwege angst voor zijn 
reputatie

• God: voor Zijn glorie en voor ons welzijn

• De rechter vond het vervelend

• God vindt het nooit vervelend als we komen



Gezamenlijk gebed



Mattheüs 18:19-20

Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee 
van u op de aarde iets eenparig zullen 
begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn 
Vader, die in de hemelen is. 
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn 
naam, daar ben Ik in hun midden.



Mattheüs. 18:19-20

Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee 
van u op de aarde iets eenparig zullen 
begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn 
Vader, die in de hemelen is. 
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn 
naam, daar ben Ik in hun midden.



Uitdaging:

• Beter leren luisteren naar Jezus stem in ons hart

• Met Hem, maar ook met elkaar in gesprek zijn

• Elkaar kunnen aanvullenen elkaar daarvoor de ruimte 
geven. Kortom: in symfonie met elkaar zijn.

• Niet van de hak op de tak bidden

• Korte gebeden, geen omhaal van woorden

• Gevoeligheid ontwikkelen voor de Heilige Geest


