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Beste luisteraar, van harte welkom. 
 

De afgelopen dagen hebben we met elkaar Lukas 10:10 – Lukas 11:13 gelezen. In hoofdstuk 10 

gaat het over uitzending van de zeventig discipelen, het welbehagen van de Vader, de 

barmhartige Samaritaan en over Maria en Martha. In hoofdstuk 11 gaat het over het Gebed 

des Heeren en over gebedsverhoring. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Lukas 10:20 lezen we dat de Heere Jezus tegen Zijn discipelen zegt: Doch verblijdt u 
daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen 
geschreven zijn in de hemelen. De namen van de zeventig evangelisten staan in het ‘boek 

des levens’ geschreven. De kanttekening verwijst ons naar Filippenzen 4:3 waar we lezen: 

Welker namen zijn in het boek des levens. De kanttekening verklaart hierbij: Dat is in het 
register der uitverkorenen ten eeuwigen leven.  Wat leert dit gedeelte mij over God? De 
Heere kent degenen die Zijne zijn. (2 Timotheüs 2:19). De namen die in het ‘boek des levens’ 

staan, zijn bij de HEERE bekend. We lezen in het Hogepriesterlijk gebed dat de Heere Jezus 

bid: Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn 
Uwe. Wellicht vraagt iemand zich af: Kan ik weten of mijn naam ook in het ‘boek des levens’ 

staat? Het antwoord is: ‘ja’. Door het zaligmakend geloof kun je weten of je een kind van de 

HEERE bent. In Romeinen 8:16 lezen we – Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij 
kinderen Gods zijn. Ook lezen we in de NGB Artikel 22 – Wij geloven dat, om ware kennis 
dezer grote verborgenheid te bekomen, dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een 
oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, 
en niets anders meer buiten Hem zoekt. Zie je, dan weet je of jouw naam ook in het ‘boek 

des levens’ staat. Ken je deze blijdschap? Weet je wat er dan in je hart leeft? Waarom hebt 
Gij mij verkoren? Waarom was 't op mij gemunt? Daar er duizend gaan verloren, die Gij geen 
ontferming gunt?  Door de vereniging met Christus wordt de uiverkiezing een wonder. Vóór 

die vereniging blijft de uitverkiezing een steen des aanstoots.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Lukas 10 lezen we dat de Heere Jezus zeventig discipelen zendt om te gaan preken. Als 

de discipelen in een dorp of stad niet welkom zijn dan moeten ze daar weggaan. Wat leert 

dit gedeelte mij over de mens? Het staat verwoord in Job 21:14 – Nochtans zeggen zij tot 
God: Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust. We lezen in Lukas 

10 dat dit afwijzen niet vrijblijvend is. Degenen die Zijn discipelen, en daarmee ook de 

boodschap van het Evangelie afwijzen, wijzen daarmee ook de Heere Jezus af. Vandaar dat 

de Heere Jezus in Lukas 10:12 zegt: En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker 
wezen zal in dien dag, dan dezelve stad. Voor de Joden was er geen slechter voorbeeld van 

het voorbeeld van Sodom. We leren hieruit hoe kostbaar het Evangelie is maar ook dat het 

Evangelie niet vrijblijvend is. In onze tijd is dit niet anders. Tijdens het Evangeliseren 

gebeurt het dat erop Evangelisatie-lectuur wordt gespuugd. Tijdens kerkdiensten gebeurt 

het dat er diensten zonder gegronde reden worden verzuimd. Wat zeg je dan eigenlijk? Wijk 
van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust. Hoe is dit bij jou? Heb jij een 

verlangen om het Evangelie te horen? Een kerkdienst zonder reden overslaan betekent dat 

je niet wilt luisteren Zijn boodschap. En het niet willen horen naar Zijn boodschap betekent 

zoals we samen gelezen hebben in Lukas 10:16 – Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u 
verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene Die Mij gezonden 



heeft. En wat zegt de Heere Jezus tot eenieder die Zijn predikers niet willen horen? En Ik 
zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad. We 

leren hieruit dat een kerkdienst, het persoonlijk Bijbellezen, catechisatie niet vrijblijvend is. 

Het is óf tot oordeel óf tot voordeel. 

 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Lukas 10 lezen we over de barmhartige Samaritaan. Vanuit dit Bijbelgedeelte kun je 

denken aan het kernwoord ‘naaste’. In Lukas 10:33 en 34 lezen we: Maar een zeker 
Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke 
ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en 
wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. De 

priester liep voorbij. Hij mocht volgens de wet geen overledene aanraken. Wel zijn 

overleden kind, maar niet zijn vrouw. De priester houdt zich aan de wet door afstand te 

houden, want stel je voor dat die man overleden is! Dan heeft hij zich niet aan de wet 

gehouden. Om afstand te houden kiest hij ervoor om aan de overkant voorbij te gaan. Voor 

de Leviet gelden dezelfde wetten, maar wel minder streng. Ook hij liep door. Toen kwam de 

Samaritaan. Hij stopte en hield ook de wet; hij bracht Gods wet in de praktijk: “Heb uw 

naaste lief als uzelf”. De Heere Jezus wil ons leren dat we met onze mond wel kunnen 

zeggen dat we onze naaste liefhebben, maar hoe is dit in de praktijk? Heb jij je naaste lief, 

ten koste van alles? Zoals de Samaritaan? Het gaat niet om de vraag wie mijn naaste is, 

maar om de vraag wie je voor je naast bent! 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? 

In de Bijbel lezen we vaak een opdracht, een eis, een bevel met een belofte. In Lukas 11:9 

hebben we gelezen - En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult 
vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Welk ander Bijbelgedeelte bevat ook een 

opdracht, een eis, een bevel met een belofte en heeft daarom raakvlakken bij het gelezen 

gedeelte? Denk aan Handelingen 16:31 waar staat - Geloof in den Heere Jezus Christus, en 
gij zult zalig worden, gij en uw huis. Of Mattheus 6:33 - Maar zoekt eerst het Koninkrijk 
Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Tot slot, denk 

ook aan Jeremia 29:14 waar staat - En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij 
zult vragen met uw ganse hart. Heb jij de HEERE gevonden? Of heb je Hem nog niet 

gevonden? Wat is daarvan de oorzaak? Heb je de HEERE gezocht met je ganse hart? 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

In Lukas 10:38-42 lezen we dat de Heere Jezus in Bethanië op bezoek is bij Maria en 

Martha. Het is een overbekend gedeelte uit de Bijbel. Maria zit aan de voeten van de Heere 

Jezus. We lezen in Lukas 10:39 – En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, 
zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Maria luistert naar het onderwijs van 

haar Meester. Martha is druk bezig om de Heere Jezus te kunnen ontvangen. We lezen dat 

de Heere Jezus de inzet van Martha niet afkeurt, maar dat Hij Martha erop wijst dat het 

dienen slechts tijdelijk is. De Heere Jezus zegt dat Maria het goede deel heeft gekozen. Het 

goede deel heeft een blijvende waarde. We lezen in Lukas 10: 41 en 42: - En Jezus, 
antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. 
Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet 
zal weggenomen worden. Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? Stel 

jezelf eens de vraag: Zit ik net als Maria aan de voeten van de Heere Jezus? Is jouw 

zielenvraag hetgeen we lezen in Lukas 10:42 - Maar een ding is nodig? Luther drukte het uit: 

“Hoe krijg ik een genadig God”? Is dit ook jouw vraag? Het ene nodige is een nieuw hart. Als 

dit mag gebeuren in je leven dan mag je met veel blijdschap Psalm 119:29 zingen: De HEER’ 



is mijn genoegzaam Deel. Ook mag je van harte instemmen met vraag en antwoord 53 van 

de Heidelbergse Catechismus: Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerst, dat Hij tezamen 
met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat Hij ook mij gegeven 
is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, mij 
troost en eeuwig bij mij blijft. Dat is in de kern het ene nodige. 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer voor persoonlijk hart en leven? In Lukas 11 lezen we ‘Het 

gebed des HEEREN’.  Augustinus en Luther hebben gezegd dat er geen edeler, geen 

verhevener gebed is dan het Onze Vader. Er ligt veel onderwijs in dit gebed. We lezen in 

Lukas 11:2 – Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk 
kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. We leren hieruit dat het 

ons in de eerste plaats te doen moet zijn om Zijn eer. Dit gebed begint met ‘Onze Vader’. In 

geestelijk opzicht is de HEERE niet ‘onze Vader’. Alleen door wedergeboorte word je een 

kind van de HEERE. Dit gebed wordt ook weleens het ‘voorbeeld gebed’ genoemd. Je mag 

het meebidden, maar bidt tegelijkertijd mee of de HEERE de inhoud van dit gebed je wil 

leren verstaan. Ook leert dit gebed dat we afhankelijk zijn van Zijn zegen. Geef ons elke dag 
ons dagelijks brood. In onze westerse cultuur vinden wij volle koelkasten gewoon. Heb jij 

weleens met verwondering in je koelkast gekeken? En in oprechtheid mogen zien dat de 

HEERE het is geweest Die de koelkast heeft gevuld? En je broodtrommeltje tussen de 

middag? Wanneer heb je voor het laatst op school of in de kantine in de HEERE verblijd? 

Verblijd, omdat Hij je opnieuw een gevulde broodtrommel heeft meegegeven? Ook leert dit 

gebed over de zonde. We lezen in Lukas 11:4 – En vergeef ons onze zonden; want ook wij 
vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van den boze. Dit vers heeft alles te maken met de levensheiliging van Gods kinderen. 

Is dit ook jouw gebed? “En leid mij niet in verzoeking”? Leid mij niet in verzoeking achter 

mijn IPad”? Leid mij niet in verzoeking zodra straks het volgende filmpje op Youtube 

automatisch afspeelt? Stel je zelf eens de vraag: “Kan een hartelijk gebed - en leid ons niet 

in verzoeking - samengaan met het bekijken van TikTok filmpjes?” 
 

Het ‘Onze Vader’ gebed doet me ook denken aan een Russisch soldaat. Dit gebed is voor 

deze soldaat het middel geweest tot zijn bekering. Hij werd krijgsgevangene en kwam in 

een concentratiekamp in Duitsland terecht. Hij voelde zich eenzaam. Hem was geleerd dat 

er geen God bestond. Door de bizarre omstandigheden had het leven voor hem geen waarde 

meer. Op een dag was hij aan het werk in het bos en vond een smoezelig papiertje in het 

Russisch geschreven. Hierin zien we Gods leiding. In Duitsland, ergens in het bos, een 

Russisch papiertje, en ook nog door een Rus werd gevonden. Hij opende het en las het 

‘Onze Vader’. Blijdschap vervulde zijn hart. “Er is dus wel een God in de hemel”! “Er is dus 

wel Iemand die hem ziet”. Deze vondst was het middel dat hij ging bidden tot een onbekende 

God. De HEERE heeft dit papiertje willen gebruiken om deze soldaat te bekeren. Even later 

heeft deze soldaat de Heere Jezus leren kennen en met veel liefde en ijver heeft hij in de 

concentratiekampen Die Ene Naam, de Naam Jezus, aangeprezen! Hoe vaak heb jij het Onze 

Vader al gehoord? Of gelezen? En wat heeft het uitgewerkt? Is, door genade de vrucht: 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt! 

U zal ik loven tot in alle eeuwigheid! 

 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 


