Vertelschets 21.6: Help mij
Bijbelgedeelte: Lukas 18:1-8
Beginzin
De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. Een weg die zal eindigen op Golgotha. Hij vertelt
nog een paar gelijkenissen. Misschien zitten de discipelen wel weer in een kring om Hem heen.
Ze luisteren graag naar Hem.
Een onrechtvaardige rechter
De Heere Jezus wijst hen erop dat ze niet moeten stoppen met bidden als Hij is weggegaan.
Het is nodig om elke dag te bidden. Daarom vertelt Hij een gelijkenis. In een klein stadje woont
een rechter. Dat was in de tijd van de Bijbel niets bijzonders, want in elke stad woonde een
rechter. Wij gaan tegenwoordig naar de politie als er iets oneerlijks is gebeurd, maar vroeger
gingen de mensen eerst naar de rechter.
Deze rechter is oneerlijk en hij dient de Heere niet. Hij is niet bang voor God en ook niet voor
de mensen. Hij geeft altijd gelijk aan de persoon, die hem het meeste geld kan betalen.
Een weduwe
In het stadje woont ook een weduwe. Ze is arm en erg oneerlijk behandeld. Misschien heeft
iemand geld van haar gestolen of een stuk land van haar afgepakt. Het staat niet in de Bijbel.
Ze gaat naar de rechter. Hij moet haar helpen en de persoon straffen die haar oneerlijk
behandeld heeft. Ze gaat elke dag naar de rechter. Niet alleen op dag 1, maar ook op dag 2 en
dag 5 en dag 26. Steeds maar weer roept ze: ’Behandel mij eerlijk, doe mij recht.’ Ga jij ook
elke dag naar de Heere? ‘Help mij Heere. Wat wilt U dat ik zal doen?’
Een tijd van wachten
De weduwe moet heel lang wachten. De rechter wil niet naar haar luisteren. Misschien wil hij
die andere persoon te vriend houden. Die tegenpartij zal wel rijk en machtig zijn. De rechter
is dus oneerlijk.
Op een gegeven moment wordt hij het echt zat. De weduwe blijft maar komen en dan ineens
besluit hij haar toch te helpen. Ze zal hem het leven anders helemaal zuur maken. Wat zal ze
gaan doen als hij niet luistert? Hij kan er niet meer tegen. Hij luistert naar haar om eindelijk
van haar af te zijn. Nu hij haar helpt, wordt ze eindelijk eerlijk behandeld.
Betekenis
De Heere Jezus zegt, als deze onrechtvaardige rechter zelfs luistert, zal God zeker luisteren
naar het gebed van Zijn kinderen. Wat is het een heerlijke/rijke bemoediging dat de Heere
Jezus dit Zelf zegt. Je mag alles aan Hem vragen en/of vertellen. God is immers een
rechtvaardige Rechter. Hij laat iemand misschien wel eens wachten, maar Hij zal zeker horen
als het is naar Zijn wil. Daarom moeten we nooit stoppen met bidden, voor onszelf of een

ander, als we bidden om wat God beloofd heeft. Bid jij zoals deze weduwe. Ga je ook elke dag
naar Hem?
Slotzin
De Heere Jezus vraagt Zich wel af of er nog mensen zullen geloven als Hij terugkomt.
Als Hij terugkomt, is er dan nog wel geloof? Geloof jij in Hem? Als Hij morgen nu eens
terugkomt, hoe is het dan met jou?

