
Lukas 18:1-8 

Agtergrond 

Onthou dat Jesus steeds vasbeslote op pad is na Jerusalem.  Sy gesprekke en gelykenisse het dus ’n 

dringendheid en skerpheid om sy boodskap finaal tuis te bring.  Hy praat oor: 

 volharding in gebed (18:1-8 – gelykenis van die weduwee en die regter), 

 nederigheid teenoor God (18:9-14 – gelykenis van die Fariseër en die tollenaar), 

 kinders wat welkom is by Hom en in die koninkryk (18:15-17) en oor 

 die ewige lewe wat ’n geskenk van God is vir elkeen wat Jesus navolg (18:18-30 – die verhaal 

van die ryk jongman). 

Inleiding 

Eerwaarde Moffat het vir jare sendingwerk gedoen in die Kuruman omgewing. Dit is ook waar die 

Moffat sendingstasie is. Hy het die nuwe Christene die belangrikheid van gebed geleer. Die gebruik 

was dat die gelowiges daar in die Kalahari die bosse ingaan as hulle gaan bid. Wanneer Moffat 

gedink het dat hulle gebede ongereeld geword het, of selfs opgehou het, het hy hulle aangespreek: 

“Die gras groei op julle paadjies na gebed.” 

 

Vanoggend kry ons kans om te kyk of die gras nie dalk ook ons gebedspaadjies  toe groei nie. Ons 

tema is: Hou aan bid. 

1. Volhard in gebed 

Jesus se doel met die gelykenis van die weduwee en die regter is om mense aan te spoor om aan te 

hou bid en nie moedeloos te word nie. 

Hy vertel van ’n regter wat geen eerbied vir God en geen ontsag vir enige mens gehad het nie. 

Vreemd dat so iemand ’n regter was. Die regstelsel in die Bybelse tyd – en seker ook maar vandag – 

is juis gebou op eerbied vir God en ontsag vir mense. Daar was ook ’n weduwee wat op een of ander 

manier te nagekom is en skade gely het. As gevolg van die regter se gebrek aan eerbied vir God en 

ontsag vir mense het die regter nie reg aan haar laat geskied nie. Die weduwee het egter nie die saak 

daar gelaat nie en aangehou om geregtigheid te vra. Uiteindelik het die regter ingegee – steeds nie 



uit eerbied vir God of ontsag vir die weduwee nie, maar doodgewoon omdat hy verder gepla wou 

word nie. 

Daar word baie keer na hierdie gedeelte verwys asof Jesus hiermee wil leer dat ’n mens maar net 

moet aanhou bid vir ’n saak en dan sal God uiteindelik toegee. So asof ons God kan manipuleer en 

ompraat met ons aanhoudende gebede. So asof ons God kan pla tot Hy toegee. 

Dit is nie wat hierdie gelykenis wil leer nie. Wat hier ter sprake is iets van ’n vergelyking tussen God 

en die regter. Selfs iets van ’n kontras tussen die onregverdige regter en Jesus. Jesus wil uitwys dat 

as die onregverdige regter in sy miskenning van God en die mense tog laat reg geskied, hoeveel te 

meer sal God dit nie doen nie. God is immers nie soos die onregverdige regter nie. Hy is veel beter. 

As die onregverdige regter in sy domastrantheid reg doen, hoeveel te meer sal God dit doen. 

Jesus leer dat as ’n mens na God toe gaan in die gebed, dan help God. God versterk die wat tot hom 

roep. Hy verhoor gebede. Jesus sê selfs dat God hulle gou sal help. 

En dit is die rede waarom gelowiges moet volhard in gebed. Ons het ’n God wat luister as ons bid en 

ons gebede verhoor. As dit so is – en dit is so – sal ons mos dom wees as ons dan nie gereeld bid nie. 

George Failing het gesê: “Moenie dink dat jy God benadeel as jy nie bid nie; jy doen dit aan jouself.” 

God gee aan ons die geskenk om enige tyd en enige plek met Hom te praat. Hy beloof dat HY luister 

en dat Hy gee wat ons vra. As ons gebedspaadjies toegroei met gras, is ons dom. 

Daar is verskeie redes waarom gelowiges nie volhard in gebed nie. 

 Die sleur van die daaglikse lewe: mens raak so vasgevang in die roetine en eise van elke dag 

dat jy nooit meer kans kry om verder te dink as die uitdagings wat jy nou die hoof moet bied 

nie; 

 Gemaklik en tuis: Soos Lot se vrou kan mens die teenswoordige wêreld so liefkry, so 

gemaklik wees in jou knusse bestaan, so tuis in jou groewe, dat jy nie meer die verlange na 

meer ervaar nie; 

 Moedeloosheid: Mens kan so afgesloof raak, so vasgeval in die krisisse van elke dag; jy kan 

so wegteer as gevolg van die onreg en lyding wat jy verduur, of rondom jou sien, dat jy hoop 

en geloof op God se toekoms verloor. 

 Afvalligheid beteken dat mens volgens 'n ander ritme as God se ritme begin leef. Wat jy kan 

sien, beleef en ervaar stuur jou in 'n ander rigting, weg van God af. Dan verruil jy God vir 

ander prioriteite. 

En onthou: God verhoor alle gebede. Dalk nie altyd soos ons dit wil hê nie. In sy wysheid weet Hy 

wat die beste is vir ons en dit gee Hy. Dag Hammerskjöld het dit mooi gestel: “Hou aan bid, maar 

hou ook daarmee rekening dat se antwoorde wyser sal wees as jou versoeke – en dat dit nie altyd vir 

jou so sal lyk nie.” 

2. Gebed en geloof 

Jesus sluit die gelykenis van die onregverdige regter en die weduwee af met ’n vraag. Hy wonder of 

daar nog geloof op aarde gaan wees gaan wees as Jesus weer terugkeer aarde toe. Dit is nogal ’n 



moeilike vraag om te verstaan. Dit lyk asof Jesus verskriklik skepties is oor gelowiges se geloof en 

hulle vermoë om te volhard. En as Jesus daaraan twyfel, wonder ’n mens, wat se hoop het ons dan? 

Daar is baie gewonder en navorsing gedoen oor wat die geloofsvraag met volhardende gebed met 

mekaar te doen het. En al die resultate sê dat gebed en geloof eintlik nou met mekaar te doen het. 

Geloof word gevoed en in stand gehou deur gebed. Op  manier skep gebed geloof. 

Die maklikste om dit te verduidelik is met die teenoorgestelde. Iemand wat nie bid nie, se geloof 

kwyn en verdwyn mettertyd. Die rede daarvoor is dat gebed in sy wese nie net ’n vra-aksie by God is 

nie. Gebed gaan nie oor ’n lysie dinge wat ek van God vra en Hy moet voorsien nie. Gebed gaan oor 

’n verhouding wat ’n mens skep met God. Dit is praat met God, saam leef met God. Dit is 

kommunikasie met God. 

En as ’n mens God so ken, dan glo jy in God. 

Ek wil ’n hele paar aanhalings daaroor gee om dit te illustreer. 

William Barclay sê:  “Gebed is nie ’n manier om van God gebruik te maak nie; dit is ’n manier om 

ons aan God te gee sodat Hy ons kan gebruik.    

Adam Barmenthlo sê: Kyk, dit is wat gebed is: Jy ontmoet jou beste vriend.” 

George Buttrick sê:  Gebed is nie ’n poging om God se wil te probeer verander nie; veeleerder is 

dit ’n kinderlike poging om sy wil te verstaan.” 

Oswald Chambers sê:  “Die waarde van gebed is nie noodwendig dat ons by ’n antwoord uitkom nie, 

maar wel by God.”  

Soren Kierkegaard sê: Gebed verander nie vir God nie; dit verander die bidder.” 

As ons in ons geloof wil volhard, as ons in die geloof wil groei, dan moet ons bid. 

3. Gebed en die koninkryk van God 

Vanaf Lukas 17 speel die koninkryk van God ’n groot rol in Lukas se evangelie. Dit word ingelui met ’n 

vraag van die Fariseërs aan Jesus: Wanneer kom die koninkryk van God?  

Die Fariseërs het ons der die koninkryk van God iets heel anders as Jesus verstaan. Hulle het gedink 

aan ’n aardse koninkryk met ’n Joodse leier wat hulle verlos van die Romeinse juk.  Jesus antwoord 

hulle vraag met die woorde: Die koninkryk is hier in julle midde. Vir Jesus is die koninkryk God se 

teenwoordigheid in die wêreld. Daarom dat Hy sê dit is in hulle midde. 

In hierdie hoofstukke wat Lukas die koninkryk beklemtoon en verder daaroor uitbrei, stel hy ook 

gebed aan die orde. Hy koppel gebed aan die koninkryk van God. Gebed herinner ons aan God se 

koninkryk. Gebed beklemtoon God se koninkryk. Gebed bevestig God se koninkryk.    

God se koninkryk is hierdie wêreld waarin ons woon. Hy regeer as Koning oor sy ryk. Hy is 

teenwoordig in wêreld. En deur gebed met God te kan praat beleef en verstaan ons iets daarvan. 

Ons het ’n oop kanaal na die God van alles. Ons kan enige tyd en enige plek met Hom praat. 



Aan die een kant is dit ’n heerlike versekering. Dit is so. Ons kan daaruit leef. 

Aan die ander kant is dit ’n opdrag. Ons weet ons moet God se koninkryk laat kom. Ons moet Hom 

Koning maak in sy wêreld. En dit is juis waar gebed inkom. Deur met die Koning in ’n verhouding te 

leef, deur met die Koning te kan praat, kan ons Hom Koning maak. Die Koning is vir ons ’n 

werklikheid. 

Deel van God Koning maak is ons daaglikse lewe. En juis daarin help gebed ons. Ons leer God ken in 

die gebed. Ons leer God se wil ken deur gebed. Ons leer God gehoorsaam in gebed. Ook hier wil ek 

dit verduidelik met ’n paar aanhalings:    

John Vincent sê:  “Gebed is om met vreugde te erken dat God uitreik na ons ... en dus uit 

dankbaarheid onsself beskikbaar te stel om te help voorsien in die behoeftes 

van ander.” 

Dirkie Smit sê:  Gebed is ’n dodelik ernstige saak. Om waarlik te bid is om die lewende God 

ernstig te neem, en dit beteken om self te sterf ten einde te kan opstaan in ’n 

nuwe lewe.” 

Abba Moses sê: As ’n mens se dade nie verband hou met jou gebede nie, is daar min sin om te 

bid.” 

Gebed is ’n lewenswyse. Dit is nie maar net ’n sporadiese praat met God nie. Dit is ’n lewe in 

teenwoordigheid van God, in diens van God. St Francis de Sael het gesê: “Miskien is ware gebed om 

so ingestel te wees op God dat jy nie eers agterkom jy bid nie. 

’n Nader faset van God se koninkryk is natuurlik die volmaakte koninkryk wat ons eendag gaan 

ontvang. Dit is as ons volhard. Ook hierdie faset funksioneer sterk in die paar hoofstukke van Lukas. 

Ook dit word aan gebed gekoppel. Gebed moet ons voortdurend herinner aan die belofte dat ons 

eendag permanent in God se teenwoordigheid gaan wees. 

Slot: 

Volhardende gebed wat deur God beantwoord word,  

volhardende gebed wat ons geloof voed en versterk omdat ons in verhouding met God leef, 

volhardende gebed wat ons herinner aan en laat leef in God se koninkryk, 

  hoe kan ons anders as om te bid. 

 

Ons gebedspaadjies mag nie toegroei nie. 

  

 


