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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Voor deze week behandelen Lukas 18:1-8 met de 5 W’s van de 
Bijbelleeswijzer. Het gaat hier over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter.  
 
Vooraf: het is belangrijk om op te merken dat het doel van de gelijkenis door de Heere Jezus 
gelijk genoemd wordt aan het begin. Namelijk: ‘dat men altijd bidden moet, en niet 
vertragen.’ Wat dit betekent zullen we zo zien. Dit doel is de bril waardoor we de rest van 
deze verzen moeten lezen. Daarnaast moeten we deze gelijkenis lezen in het licht van 
hetgeen we de afgelopen dagen lazen. Het eindgericht, het laatste oordeel. Het taalgebruik 
dat bij het eindoordeel past lezen we ook in ons tekstgedeelte. Dan denk ik aan woorden als: 
‘doe mij recht’ ‘recht doen’, de ‘rechter.’ 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Dit gedeelte leert ons hoe God Zijn uitverkorenen vertroost. We hebben aan het eind van 
hoofdstuk 17 gelezen dat er nog een moeilijke tijd zal volgen voor dat de Heere Jezus 
terugkomt. Deze gelijkenis sprak Jezus uit om Zijn uitverkorenen te bemoedigen. Hij zal 
komen om hen te verlossen uit deze wereld. Dit geldt niet alleen de uitverkorenen in de 
dagen van de discipelen. Maar dit geldt alle uitverkorenen van alle tijden en plaatsen. In 
Handelingen 14:22 lezen we ook dat de Kerk, door ‘vele verdrukkingen moet ingaan in het 
Koninkrijk der hemelen.’ Het gebed dat de Heere Jezus Zijn discipelen en ons leerde zegt ‘Uw 
Koninkrijk kome’? Er zal dus altijd een gebed zijn om de komst van de Zoon des mensen. Het 
laatste Bijbelboek, Openbaring leert ons dat ook. Johannes bidt: ‘Kom Heere Jezus!’ Omdat 
de Heere Jezus niet komt op onze tijd maar op Gods tijd, sprak Jezus deze gelijkenis. Vele 
gebeden waren reeds opgezonden, zoals genoemd, tot de dag van vandaag aan toe. Hij zal 
komen, Hij zal verhoren! Op Zijn tijd. Ik wil je een vraag voorleggen, bid jij al om de komst 
van het Koninkrijk van God? Bid jij om de wederkomst? Verlang jij naar die dag, met een 
groot verlangen? Een ware christen bidt dagelijks om de wederkomst. Of klinkt dat 
evangelisch? Dat is het ook, luister maar wat het Evangelie naar de beschrijving van Lukas 
zegt: ‘En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, 
en niet vertragen.’ Ben jij ook zo’n ware bidder?  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
We leren in dit gedeelte over de mens dat we een ongeduldig karakter hebben. We willen 
eigenlijk, ook na ontvangen genade, gelijk onze gebeden verhoord zien. Maar de Heere leert 
ons in deze gelijkenis op Hem te wachten. Daarbij leert Hij ons, te volharden in het gebed. 
Niet op te geven, al zien we nog niets van de uitkomst, het antwoord, op ons gebed. Dat is 
een les voor iedereen. Of je nu een kind van God bent of niet. Weetje wat het volharden in 
het gebed nu zo moeilijk maakt? De mens heeft van nature, zoals we geboren zijn, alles 
tegen om te volharden. We verwachten meer van onze inspanningen dan van Gods gaven. 
Daardoor raken we op den duur uitgeput. Want er komt een keer een eind aan onze 
krachten. Maar de werkelijke volharding wordt geschonken uit genade door de Heere Zelf. 
We zien hiervan een voorbeeld in het leven van Daniël. Ondanks de zware straf die stond op 
het bidden, bleef hij bidden, hij kon niet anders.  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 



Het Bijbelse thema volharding kwam reeds voorbij. We krijgen van de Heere Jezus in deze 
gelijkenis een heldere illustratie van volharding. Iedereen in die tijd, maar ook in onze tijd, 
begrijpt waar het over gaat. Een weduwe werd onrecht aangedaan. Weduwen en wezen 
hebben in de Bijbel een bijzondere plaats. De Heere heeft bijzondere zorg voor hen. Maar, 
wat wil nu het geval, deze weduwe krijgt niet waar ze recht op heeft naar de instellingen van 
Mozes. Waarom niet? Wel ze heeft te maken met een rechter die God niet vreesde en geen 
mens ontzag. Wat moet deze machteloze weduwe beginnen? Maar ze volhardt. Ja, in zo’n 
mate dat de rechter vreest dat het hem te veel wordt. Zo dat ze blijft aanhouden en blijft 
hameren op haar recht. Ze neemt geen genoegen met een ‘nee.’ Uiteindelijk laat de rechter 
zijn onmenselijke houding varen en doet haar recht. Wat wil de Heere Jezus hier nu mee 
zeggen? Wel, ‘Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen Zijn 
uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?’ Jezus 
bemoedigt Zijn discipelen, Zijn uitverkorenen. Hij zegt eigenlijk: Mijn Vader is het tegenbeeld 
van deze rechter, hij is lankmoedig. Dat wil zeggen, Hij luistert geduldig naar elke roep tot 
Hem. Hij hoort! Maar, de vervulling laat gewoon nog even op zich wachten. Net als de roep 
van de martelaren onder het altaar in Openbaring 6:10 en 11. Ze vragen wanneer hun bloed 
op de aarde gewroken zal worden. Dan wordt hun gezegd: ‘dat zij nog een kleine tijd rusten 
zouden.’ De vergelding voor hun bloed laat nog even op zich wachten. Het geroep is 
gehoord, maar de vervulling stelt de Heere nog even uit. Aanhouden, volharden dus! Dat kan 
ik niet zegt iemand misschien wel. Dat kan niemand. Maar Hij die vraagt om volharding, 
geeft volharding op het gebed. Bid de Heere veel om volharding in het gebed. We zijn vaak 
zo lauw en koud in onze gebeden. De Heere wil alles geven, we vragen Hem vaak zo weinig. 
Hij belooft het immers in Psalm 81? ‘Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen.’  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Vooral deze tekst kwam voor mijn aandacht toen ik het zat te lezen. Mattheus 7:7-11 ‘7 Bidt, 
en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. 
8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal 
opengedaan worden. 
9 Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal 
geven? 
10 En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? 
11 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal 
uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!’ Ook 
hier schittert weer de getrouwheid van de Heere in het horen en verhoren!  
We zouden in deze context ook nog kunnen denken aan wat 2 Petrus 3:9 zegt: ‘De Heere 
vertraagt de belofte (van Zijn wederkomst) niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is 
lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan maar dat zij allen tot bekering 
komen.’ 
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Hier wil ik tenslotte aandacht vragen voor vers 8b. ‘Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, 
zal Hij ook geloof vinden op de aarde?’  Een vraag waar geen antwoord op komt, in 
tegenstelling tot de voorafgaande vraag van vers 7. Waar beloofd wordt dat God zeker recht 
zal doen aan diegenen die dag en nacht tot Hem roepen. Dat hebben we reeds gehoord. 
Maar nu die laatste vraag. ‘Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden 
op de aarde?’ Om wat voor geloof gaat het hier? Allereerst Het geloof in het feit dat God zal 



komen om Zijn uitverkorenen recht te doen. Is er in het laatste der dagen nog geloof in het 
‘Uw Koninkrijk kome?’ Wordt er nog gebeden: ‘Kom Heere Jezus, ja kom haastelijk’? Het feit 
dat de Heere Jezus deze vraag niet beantwoordt duidt op niet veel goeds. Dat geeft 
stilzwijgend aan, nee dat roept ons toe, dat er maar weinig van dat geloof op aarde meer 
gevonden wordt als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Zelfs Gods kinderen zullen 
dan niet meer aangetroffen worden in de gestalte van de weduwe in de gelijkenis. De liefde 
tot de wereld en haar begeerlijkheden zal velen in slaap sussen. Wat is het toch nodig dat wij 
waken! Heb de wereld toch niet lief! In Lukas 21:33-36 geeft de Heere Jezus een indringende 
waarschuwing mee: ‘33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 
geenszins voorbijgaan. 
34 En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en 
dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens over 
kome. 
35 Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem 
gezeten zijn. 
36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al 
deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.’ 
 
Ten tweede gaat het hier ook om geloof in algemene zin. Daarvan geldt hetzelfde. In het 
laatste der dagen zal het bijna niet meer gevonden worden. Dat is aangrijpend, maar eerlijk 
onderwijs uit de hemel jongelui! Toch mag ons dit niet ontmoedigen. Denk aan wat we 
zojuist lazen uit Mattheus 7. God verandert niet! Hij zal geen enkele van Zijn beloften laten 
vallen. Ondanks het feit dat velen langs Zijn uitgestrekte armen lopen naar het eeuwige 
verderf, gaan er over de smalle weg tot de eeuwige heerlijkheid nog velen! Want er zal 
straks in de hemel een schare zijn die niemand tellen kan, zoveel! Zal de Heere geloof bij jou 
vinden? Het geloof in Zijn belofte? Is dat je nood geworden? Moet je zeggen, Heere ik ben zo 
biddeloos, ik ben zonder volharding, zo koud, lauw, uit de aarde aards, hoe moet ik ooit nog 
zalig worden…? Leer dan van deze weduwe! 
 
Dat was het voor deze keer. Tot de volgende keer zo de Heere wil en wij leven zullen.  
 


