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BLIJVEN BIDDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Ze zijn wereldberoemd. We hebben allemaal wel eens van hen gehoord. De 

moeders en grootmoeders uit Argentinië. Ze demonstreerden. Want ze wilden 

weten wat er met hun kinderen gebeurd was. In de z.g.n. vuile oorlog zijn er zo’n 

30.000 mensen opgepakt. Die zijn spoorloos verdwenen. Hun moeders lieten het er 

niet bij zitten. Ze vroegen om onderzoek. Waar zijn onze kinderen? Ze wilden 

recht. Daar demonstreerden ze voor. Er was niemand die luisterende. Toen 

demonstreerden ze de volgende donderdag weer. De overheid reageerde niet. Die 

hield zich doof. Iemand noemde hen spottend ‘dwaze moeders.’ Maar volgende 

week waren die dwaze moeders er weer. En weer. En weer. Dertig jaar lang elke 

donderdag hielden ze het vol. Na dertig jaar werd de stem van de rechtlozen 

tenslotte gehoord. Er kwam en president die wel luisterde. De overheid beloofde 

grondig onderzoek.  

 

De Here Jezus heeft het ook over zo’n dwaze vrouw. Geen moeder, maar een 

weduwe die haar recht zocht. Het hielp allemaal niets. De rechter luisterde niet. 

Riep ze niet voor niets? Was ze niet dwaas dat ze steeds weer bij die rechter 

aanklopte? Maar ze hield vol. Tenslotte gaf de rechter toe. Ze kreeg haar recht. 

Zo is het ook met God.  

Met het voorbeeld van die dwaze weduwe maakt de Here je duidelijk dat je altijd 

moet blijven bidden en niet moet opgeven (vs.1).  De gelijkenis gaat over die 
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weduwe. Maar het gaat eigenlijk over God. De Here laat zien hoe God is. Want als 

je God kent dan blijf je altijd bidden.  

 

WIE GOD KENT BLIJFT ALTIJD BIDDEN. 
1. je overwint de moeite van het gebed. 
2. je beseft de noodzaak van het gebed. 
3. je vindt rust door het gebed 

 
1. Je overwint de moeite van het gebed. 

Heb je die vraag gezien aan het einde van die gelijkenis? Wat een spannende 

vraag! Zal de mensenzoon nog geloof op aarde vinden als Hij komt? Stel je voor! 

De Here Jezus komt terug en er is niemand meer die gelooft. Als je ziet hoeveel 

mensen er niet in de Here geloven kun je daar wel eens bang voor zijn. Maar als 

dat nu ook eens echt gebeurt?  

Dat wordt nog veel spannender als je aan jezelf denkt. Nu geloof je wel. Of je vindt 

het misschien moeilijk om te geloven. Maar als de Here b.v. over tien jaar komt 

ben je het geloof kwijt. Niet van de ene op de andere dag. Zo gaat het meestal niet. 

Het siepelt langzaam weg. Bijbellezen schiet er steeds vaker bij in. Je bidt steeds 

minder. Je merkt het niet eens zo dat het geloof je minder gaat zeggen. Het glijdt 

haast ongemerkt van je af. En dan komt de Here ineens.  

Of sta je er nooit zo bij stil of je wel blijft geloven? Je bent daar misschien niet zo 

bewust mee bezig. Het geloof heb je gewoon. Je gaat er van uit dat je ook wel zult 

blijven geloven.  

Zal de Here Jezus nog geloof vinden? Dat is een vraag waarmee de Here je wakker 

schudt. Als Hij dat vraagt gaat het vast en zeker niet vanzelf om te blijven geloven.  

Denk eens aan die weduwe of aan die moeders. Als je zo lang moet vragen en zo 

vaak wordt je teleurgesteld. Ben je dan niet dwaas dat je doorgaat? Je geeft de 

moed toch op? Er komt toch niks van. Als je zo vaak niet merkt dat God reageert, 

dan geloof je er toch niet meer in? Jongelui zeggen dat wel eens. Bidden helpt toch 

niet. Je merkt er niets van. Het maakt niets uit of je bidt of niet, of je gelooft of niet 

gelooft. Jullie zijn heus niet de enigen die dat denken. Ook als je ouder bent kan het 

zo lijken dat bidden niet helpt. Waarom zou je dan blijven bidden? Trouwens, de 

Here Jezus vertelt natuurlijk over die weduwe omdat Hij ook wel weet dat het 

moeilijk is om bidden en geloven vol te houden. Zal Hij geloof nog vinden als Hij 

komt? Zal Hij jou als gelovige vinden? 

 

Vlak voor deze gelijkenis gaat het over de komst van de Here. De farizeeën vragen: 

‘Wanneer komt  het koninkrijk van God? Dat vragen ze vast niet omdat ze daarnaar 

verlangen. Ze geloven niet dat de Here Jezus het koninkrijk van God brengt. Ze 

spotten ermee. Als de mensen er mee spotten blijf jij dan geloven dat de Here Jezus 
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komt? Je kunt je dan zomaar dwaas voelen. De Here Jezus herinnert ook aan de tijd 

vlak voor de zondvloed. Er was niets waar je aan kon zien dat de zondvloed kwam. 

Nou ja, Noach met z’n ark en met z’n gepreek. Die dwaas.  

Zo ging het ook in  Sodom. Het leven ging z’n gang. Niets wees op de komende 

ramp. De schoonzonen van Lot vonden hem maar dwaas toen hij hen kwam 

waarschuwde. Je bent toch dwaas als je in God gelooft? Als je gelooft dat Jezus 

komt? Dat de wereld vergaan zal? Je ziet er niets van. Het leven gaat gewoon door. 

Dwaas als je bidt. Dat helpt toch niet. Daarom vertelt de Here over die dwaze 

weduwe.  

 

Over die weduwe? Het gaat nog meer over God. Kijk eens hoe Hij naar voren 

komt. Je ziet Hem via het beeld van de rechter in het verhaal. Is dat niet raar?  

God wil dat de rechtspraak eerlijk is. Een rechter mag arme mensen niet benadelen. 

Hij mocht een weduwe haar recht niet afpakken. God noemt zich zelf de man van 

weduwen, hun beschermer. Daar zie je bij deze rechter niets van terug. Die stoort 

zich totaal niet aan God. Het kan hem niet schelen hoe de mensen over hem 

denken. Hij gaat alleen voor z’n eigen belang. Ook als hij toegeeft doet hij dat 

alleen uit eigen belang. Hij geeft haar alleen maar haar zin omdat hij bang is dat ze 

hem zal aanvliegen! Maar als die goddeloze rechter al luistert, dan doet God dat 

zeker! Hij zal recht spreken. Hij zal je in het gelijk stellen met je geloof en met al 

je gebeden. De mensen vinden je dwaas. God zal de hele wereld laten zien dat jij 

met je geloof en je gebed wijs was. Hij zal dat zelfs spoedig doen. Hij wacht er niet 

mee. Hij schuift het niet nodeloos op de lange baan. Hij spreekt recht zo gauw als 

het kan. Die goddeloze, egoïstische rechter is de donkere achtergrond waartegen 

het licht van de goede God scherp afsteekt.  

Als je God kent dan weet je dat bidden zin heeft en dat je moet blijven bidden. Als 

je afgaat op wat je om je heen ziet en wat de mensen zeggen kan het moeilijk zijn. 

Je kunt je belachelijk voelen. Je kunt je zelfs afvragen of ze geen gelijk hebben. 

Met deze gelijkenis helpt de Here Jezus je om die moeite te overwinnen. Hij tilt je 

uit boven alle menselijke redeneringen en je boven eigen gevoel uit.  Hij wijst je op 

God. Als Hem kent hoef je nooit moedeloos te worden. Zoek je zekerheid, je 

houvast niet bij jezelf. Je mag het buiten jezelf zoeken. God zoals Hij is, is je 

zekerheid. Als je Hem kent overwin je de moeite om te bidden. 

 

1. je beseft de noodzaak van het gebed. 

De Here Jezus spoort je dus aan om dwaas te zijn en te blijven bidden. Zo dwaas 

was Hij zelf ook. Verschillende keren lees je in de bijbel dat de Here Jezus ging 

bidden. Dat deed Hij soms in de nacht. Of Hij zocht een eenzame plek. Lukas 
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vertelt in hoofdstuk 5 dat de Here zich geregeld terug trok om te bidden. De Here 

Jezus ging geregeld met zijn Vader in de hemel om. Dat had een vaste plaats in zijn 

leven.  

Hij deed dat ook als Hij iets moest doen wat belangrijk was. Op een dag koos Hij 

12 leerlingen uit. Maar eerst ging Hij bidden. Daarna maakte Hij zijn keus. Voordat 

Hij naar het kruis ging bad Hij in Getsemané. Hij zocht eerst zijn hemelse Vader 

voordat Hij dat vreselijke lijden op zich nam. Als Hij dat al deed, de Zoon van 

God, zoveel machtiger dan wij, hoe vaak moeten wij dan niet bidden, zwak als wij 

zijn! Voel je daar maar niet te goed voor. Je mocht je eens verbeelden dat je beter 

bent en meer kunt dan de Zoon van God.  

Kijk hoe het in Getsemané ging. De Here Jezus zei tegen zijn leerlingen: waak en 

bidt dat je niet in verzoeking komt. Maar ze waakten niet. Ze vielen in slaap. Ze 

baden niet. Toen kwam de verzoeking. En ze sloegen allemaal op de vlucht. Zie je 

wel: als je denkt dat het niet zo nodig is om te bidden houdt je geloof het niet uit. 

 

Als je in God gelooft ga je bidden. Zonder geloof geen gebed. Tegelijk is dat gebed 

ook nodig om te blijven geloven. ‘Zal ik straks nog geloof vinden?’ Met het oog op 

die vraag laat de Here met die weduwe zien dat je moet blijven bidden. Dan alleen 

kan Hij je als gelovige vinden wanneer Hij komt. Zonder geloof geen gebed. Maar 

zonder gebed ook geen geloof. Als je niet blijft bidden kun je het geloof verliezen.  

Welke plaats heeft het gebed dus in je leven? Hoe blijf je geloven? Hoe wordt jouw 

geloof sterk? Dan moet je niet denken: dat lukt mij wel. Ik kan het wel. Ik hou het 

wel vol. Het is verleidelijk om zo op jezelf te vertrouwen. Het lijkt zo passief om je 

handen samen te doen om te bidden. Het voelt beter om je handen uit de mouwen 

steken en er goed tegen aan te gaan. Nee, zegt de Here: doe maar net als ik. Vouw 

telkens je handen maar. De dwaasheid van geloof en gebed hou je alleen vol als je 

blijft bidden.  

Waarom moet je bidden? Natuurlijk laat je daarmee aan de Here zien dat je zijn 

kind bent. Als je daar dankbaar voor bent wil je ook Gods kind blijven. Zo is het 

toch? Ga dan met God om. Dan blijft jouw relatie met de Here open en goed. Als je 

van elkaar houdt ga je toch ook met elkaar om? En doordat je met elkaar omgaat 

blijft je relatie goed. Anders groei je uit elkaar. Je wordt steeds meer een vreemde 

voor elkaar. Maar de liefde groeit doordat je in liefde met elkaar omgaat. Zo groeit 

het geloof doordat je in geloof met God om gaat. Door het gebed laat God je delen 

in zijn genade en in zijn heilige Geest.  

 

Je bent voor alles in je leven afhankelijk van God. Ook voor je geloof.  
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Vader ik kan zelf niet geloven. Geef mij uw genade. Geef mij uw Geest. Vader, ik 

kan niet blijven geloven. Laat Uw Geest in mij werken. Laat uw Geest mij leren 

om uw kind te zijn en te blijven. Laat Hem mij helpen om zo dwaas te zijn en zo 

dwaas te blijven dat ik in u geloof en blijf geloven en blijf bidden. Je mag van God 

alles vragen wat je nodig hebt. Maar het meest moet je bidden om zijn Geest. De 

Here Jezus vergelijkt God in Luk. 11 met onze aardse vaders. Hij noemt die aardse 

vader slecht.  Ook hier zijn noemt Hij, net als bij die rechter, als de donkere 

achtergrond voor de schitterende reactie van God. Als die slechte vaders al 

luisteren dan zal God je zeker geven wat je nodig hebt, en wel het meest de gave 

van zijn Geest.  

 

Zal de Here nog geloof vinden? Zal Hij jou als gelovige vinden? Zoek je het  

antwoord op die vraag bij jezelf dan is het negatief. Je vindt het antwoord alleen bij 

God: doordat je telkens naar Hem toe gaat. Wees maar net zo dwaas als die 

weduwe. Als je God kent dan besef je hoe nodig het om te blijven bidden. En al 

biddend mag je blij en vol verwachting toeleven naar de komst van Gods Zoon. 

 

2. je vindt rust door het gebed 

Tenslotte ben je veel beter af dan die dwaze moeders of als die weduwe. Die 

moeders hadden een overheid die heel die vuile oorlog het liefst wilde vergeten. 

Die weduwe had een rechter die zich totaal niet voor haar interesseerde. De Here 

Jezus heeft het over de uitverkorenen van God. Het zijn mensen die God zelf heeft 

uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Voor hen heeft Hij zijn eigen Zoon gegeven. 

Wat een enorm verschil. Die overheid en die rechter zijn absoluut niet 

geïnteresseerd. Maar God is met al z’n liefde bij jou betrokken. Het laat Hem laat 

het niet onverschillig hoe jij eraan toe bent. Hij ziet de spot waar je mee te maken 

hebt. Hij weet van jouw moeite. Hij kent jouw hart met alle twijfel en onzekerheid. 

Hij weet wat je nodig hebt. Als je God kent dan ken je ook zijn liefde. In Christus 

heeft Hij jou lief.  

Dan kun je met een gerust hart jouw leven voor Hem neerleggen. Wat je tegen 

Hem zegt is in goede handen. Want Hij heeft je lief. Dat geeft rust als het lijkt dat 

het niet helpt. God vergeet je heus niet. Het geeft ook rust als de Here je gebeden 

op een andere manier verhoort dan jij graag ziet. God vergist zich niet. Het geeft  

rust in je zorgen. God is er toch? Het geeft rust als Hij geduld vraagt. Hij vergeet 

heus zijn liefde niet. En als jij het in je leven soms niet weet. God weet alles. Hij 

zal wel wijzen welke weg je kunt gaan. En maak je maar niet ongerust, zelfs niet 

als het lijkt dat er niemand meer gelooft en dat de wereld gewoon maar doordraait. 

Denk maar aan Elia. Die was moedeloos en hij zag geen gelovigen meer. Maar 
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God wist dat er nog 7000 waren die niet voor Baäl knielden. Ik bedoel maar: Al 

biddend vind je rust in God en alle onrust die er in je kan groeien mag weer rustig 

worden wanneer je blijft bidden en biddend met God leeft.  

Als je God kent blijf je bidden.  

Amen 


