
  De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. 
   ( of…over gebedsverhoring ) 
 
Eerst lezen. 
Daarna volgen er vragen en opdrachten. 
 
Gelijkenissen 
Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen 
veel dingen te leren. 
Iedere gelijkenis is ook een les voor jou en iedereen. 
Het is belangrijk om het licht van de Heilige Geest te ontvangen, om daardoor te 
leren wat de Heere Jezus ons te zeggen heeft met Zijn onderwijs. 
 

Onderwijs van de Heere Jezus 
Toen de Heere Jezus op aarde was, kwamen er vaak mensen met vragen tot Hem. 
Ook de discipelen van de Heere Jezus hadden hun vragen. 
Om een duidelijk antwoord te geven op de vragen, gaf de Heere Jezus onderwijs 
door het vertellen van gelijkenissen. 
De gelijkenis, die de Heere Jezus vertelde, paste precies bij de vraag. 
Iedere gelijkenis is weer anders, maar het onderwijs dat de Heere Jezus geeft zijn 
lessen over Zijn Koninkrijk. 
Het zijn de belangrijkste lessen voor het leven van alle mensen, dus ook voor jou!  
 

Onderwijs voor ons 
Wij hebben ook onze vragen. 
Als we in de Bijbel lezen, hebben we soms vragen. 
Als we naar een preek luisteren, hebben we soms vragen. 
Op catechisatie komen er soms plotselinge vragen naar boven, waar we nog niet 
eerder aan gedacht hebben. 
In ons leven van iedere dag hebben we onze vragen. 
In het onderwijs, dat de Heere Jezus aan de mensen gaf door het leren van 
gelijkenissen, zit ook onderwijs voor ons. 
Het onderwijs kan een antwoord zijn op vragen waar wij over denken. 
Daarom is het belangrijk om de gelijkenissen te onderzoeken. 
Wat hebben we nodig bij het onderzoeken van de gelijkenissen ? 
Bij het lezen en onderzoeken van de gelijkenissen hebben we het licht van de Heilige 
Geest nodig. 
Als de Heilige Geest ons hart verlicht, leren we de bedoeling van de gelijkenis, wat 
belangrijk is voor ons leven. 
Dan wordt het onderwijs gezegend aan ons hart. 
 
De Heere Jezus is nu niet meer op aarde, maar wij hebben de Bijbel, het Woord van 
God, waarin de Heere ons Zijn onderwijs geeft. 
Daarom moet je de Bijbel iedere dag lezen. 
En…bidden om een zegen voor je gaat lezen. 
  
 
 
 



De Heere Jezus en Zijn discipelen 
Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij vaak gebeden tot Zijn Vader in de 
hemel. 
 

Opdracht! 
Zoek plaatsen op in de Bijbel waarin je kunt lezen waar de Heere Jezus was, toen Hij 
tot Zijn Vader in de hemel bad. 
 
Lees : Lukas 3:21 
Waar bad de Heere Jezus ? 
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Lukas 5:16 
Waar bad de Heere Jezus ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Lukas 6:12 
Waar bad de Heere Jezus ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Lukas 9:18 
Waar bad de Heere Jezus ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Lukas 9:28 en 29 
Waar bad de Heere Jezus ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Een belangrijke vraag 
Op een keer had de Heere Jezus weer gebeden. 
Waar was Hij toen ? 
In de Bijbel staat dit :”En het geschiedde toen Hij ( de Heere Jezus )  in een zekere 
plaats was biddende.” 
Op een zekere plaats, dus. 
Op die plaats vraagt één van de discipelen, toen het gebed van de Heere Jezus 
afgelopen was :”Heere, leer ons bidden.” 
Als ze de Heere Jezus horen bidden, denken ze, o, wat hebben wij veel onderwijs 
nodig in het bidden. 
Hebben alleen de discipelen onderwijs nodig in het bidden ? 
Nee, ook wij hebben onderwijs in het bidden nodig. 
De vraag van de discipelen moet ook onze vraag zijn :”Heere, leer ons bidden.” 
 

Het antwoord van de Heere Jezus 
De discipelen krijgen antwoord op hun vraag. 
Als antwoord op hun vraag, leert de Heere Jezus het Onze Vader. 
 



Het Onze Vader wordt het volmaakte gebed genoemd. 
( Lees het Onze Vader in : Mattheüs 6:9-13 en in Lukas 11:2-4 ) 
In Mattheüs en Lukas staan een paar verschillen, maar het betekent hetzelfde. 
Het Onze Vader is volmaakt, omdat de Heere Jezus het geleerd heeft. 
Het Onze Vader is volmaakt, omdat er alles in staat wat we nodig hebben voor onze 
ziel en ons lichaam. 
Het Onze Vader heeft zes beden. 
De eerste drie beden gaan over : Gods eer, Gods Koninkrijk en Gods wil. 
De andere drie beden gaan over  alles wat we nodig hebben voor de tijd. Dat is : ons 
dagelijks brood, vergeving van zonden en onze bewaring. 
Moeten we altijd het Onze Vader bidden ? 
Mogen we nooit onze eigen woorden gebruiken ? 
Natuurlijk mogen we onze eigen woorden gebruiken in ons gebed. 
We mogen alles aan de Heere vragen en Hem alles vertellen. 
Maar in het Onze Vader leert de Heere Jezus ons wat het belangrijkste moet zijn in 
ons gebed. 
Het gaat niet om onze eer, maar om de eer van God. 
Het gaat niet om alles wat van ons is, maar om het Koninkrijk van God. 
Het gaat niet om onze wil, maar om de wil van God. 
Het gaat er om dat wij aan de Heere moeten vragen of Hij voor ons zorgen wil. 
Het gaat om de vergeving van onze zonden en de bewaring voor de zonden. 
 

De catechismus 
In de catechismus ( Zondag 45-52 ) kunnen wij veel leren over de beden van het 
Onze Vader. 
Zoek je oude werkboeken nog eens op en lees deze zondagen. 
Als je je werkboeken niet meer hebt, lees dan de zondagen uit de catechismus. 
 

Opdracht!  
Maak vragen en/of opmerkingen over de beden van het Onze Vader. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



Vragen!   
 
Wat is altijd het belangrijkste als de Heere Jezus een gelijkenis leert ? 
Waar gaat het over ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Vragen de discipelen ook wel eens iets aan de Heere Jezus ?__________________ 
 
Geeft de Heere Jezus altijd onderwijs op een vraag ?_________________________ 
 
Hebben wij ook onze vragen ?___________________________________________ 
 
Wanneer komen er soms vragen bij ons naar boven ? 
Schrijf op wanneer je vragen krijgt of hebt. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kan het onderwijs uit een gelijkenis ook een antwoord zijn op jouw vragen ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat hebben wij altijd nodig bij het lezen en onderzoeken van een gelijkenis ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat heeft de Heere Jezus vaak gedaan, toen Hij op aarde was ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat vroeg een discipel aan de Heere Jezus, toen Hij op een keer gebeden had ? 
___________________________________________________________________ 
 
Is die vraag ook voor ons nodig ?_________________________________________ 
Krijgen de discipelen antwoord op hun vraag ?______________________________ 
 
Welk gebed leert de Heere Jezus aan Zijn discipelen ? 
___________________________________________________________________ 
 
Hoeveel beden heeft het Onze Vader ?____________________________________ 
 
Waar gaan de eerste drie beden over ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



Waar gaan de laatste drie beden over ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Het Onze Vader is een formulier gebed. 
In een formuliergebed zeg je de woorden na. 
In een vrij gebed gebruik je je eigen woorden. 
Ken je nog meer formuliergebeden ? 
 

Opdracht! 
Schrijf op wanneer er soms formuliergebeden gebruikt worden. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Gevouwen handen 
Als je aan bidden denkt, denk je aan gevouwen handen. 
Gevouwen handen laten zien dat je eerbiedig bent onder het bidden. 
Bidden en eerbiedig zijn, horen bij elkaar. 
Als je gebaren moet maken onder het bidden, kun je ze niet vouwen natuurlijk. 
Dan weet de Heere waarom het niet kan. 
Bidden is spreken tot de Heere, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
Zou je voor zo’n almachtige God niet eerbiedig zijn ? 
In je gevouwen handen laat je zien dat je geen hulp van jezelf verwacht, maar alleen 
van de Heere. 
 

Gods handen 
 De handen van de Heere zijn veel sterker dan onze handen. 
Gods handen zijn almachtige handen. 
Wij mogen onze vragen, die we in ons gebed aan de Heere vertellen, overgeven in 
Zijn handen. Dat kan alleen door Zijn genade. ( iets wat de Heere alleen kan en wij 
niet van onszelf kunnen )  
Het overgeven in Gods handen betekent : Heere, ik kan niets van mijzelf, maar in U 
is kracht om te helpen. U weet alleen wat goed voor mij is. Leer mij vragen om 
dingen die U het beste voor mij vindt. Dan is het tot  Uw eer. En alles wat van U is, 
moet bovenaan staan. 
 

Horen en verhoren 
Om ons onderwijs te geven in het horen en verhoren van het bidden, geeft de Heere 
Jezus onderwijs door een gelijkenis te vertellen. 
De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. 
Onbeschaamd betekent in deze gelijkenis : iemand die blijft bidden, zoeken, kloppen, 
tot hij antwoord krijgt. 
 
 



 

Vragen! 
Waarom moet je je handen vouwen onder het bidden ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is bidden eigenlijk ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat laat je aan de Heere zien in je gevouwen handen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke handen zijn sterker dan onze handen ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent : je vragen overgeven in de handen van de Heere ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet er bovenaan staan in ons bidden ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend 
 ( of over de verhoring van het gebed ) 
 
Nog even denken over de woorden : onbeschaamde vriend. 
Onbeschaamde vriend betekent dat het over iemand gaat die niet stopt met iets te 
vragen aan een ander, maar blijft vragen. 
 
De Heere Jezus vertelt deze gelijkenis om ons belangrijke dingen over het gebed te 
leren. 
 
Nu volgt de gelijkenis. 
 

Er woont een man in een stad, die twee vrienden heeft. 
Eén vriend woont in dezelfde stad en de andere vriend woont buiten de stad. 
De vriend, die buiten de stad woont, maakt een reis. 
Wat gebeurt er ? 
Het wordt avond en de vriend heeft geen plaats gevonden waar hij kan slapen. 

Plotseling denkt hij: “Er woont een man in deze stad, die een vriend van mij is. 

Ik vraag of ik bij hem mag slapen.” 



Als hij het huis van zijn vriend gevonden heeft, mag hij binnen komen. 
Zijn vriend wil hem iets te eten geven, maar hij heeft niets in huis. 

Hij denkt:”Ik ga snel naar het huis van mijn vriend die in dezelfde stad woont en ik 

vraag aan hem of ik drie broden mag lenen. Dan kan ik mijn gast iets te eten geven.” 
Dus, wat doet hij ? 
Hij loopt middenin de nacht naar het huis van zijn vriend, klopt aan de deur, klopt nog 
een keer en nog een keer… Hij wacht tot zijn vriend naar de deur komt en vraagt 
:”Vriend, mag ik drie broden van je lenen ?  Ik krijg onverwachts een gast en ik heb 
geen brood in huis.” 
Het antwoord valt tegen. 
Zijn vriend roept :” Doe geen moeite. ( vraag maar niet ) Het is nacht. De deur is 
gesloten en mijn kinderen en ik zijn in de slaapkamer. Ik kan niet komen om brood te 
geven.” 
De deur blijft dicht. 
De man, die aan de andere kant van de deur staat, kan de  deur niet opendoen. 
Moet hij zonder brood naar huis ? Dat kan toch niet. 
Hij gelooft vast en zeker dat zijn vriend brood in huis heeft. 
Dus…wat doet hij ? Hij blijft roepen. Hij blijft aanhouden met vragen om brood. 
Hoelang ? Tot zijn vriend naar hem luistert, de deur open doet en doet nog meer. Hij 
geeft brood aan zijn vriend. Zoveel hij er nodig heeft. 
Het aanhouden van de man, die buiten de deur stond, was niet voor niets. 
Het was een onbeschaamde vriend. Een vriend, die niet stopte met vragen maar net 
zolang vroeg tot hij brood kreeg. Om zijn aanhouden kreeg hij wat hij nodig had. 
 

Vragen over de gelijkenis 
 
Lees : Lukas 11 : 5-13. 
 
Lees : Lukas 11:5 
Wat vraagt een man aan zijn vriend ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Lukas 11:6 
Wat heeft de man niet voor zijn vriend ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Lukas 11:7 
Krijgt de man direct brood van zijn vriend ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt de vriend die binnen is ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 



 
Lees : Lukas 11:8 
Gaat de vriend naar huis, of blijft hij aanhouden met vragen tot hij brood krijgt ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De vriend wordt een onbeschaamde vriend genoemd. Wat betekent dat ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

De betekenis van de gelijkenis 
 
In de gelijkenis gaat het over een man, die middenin de nacht bij zijn vriend om drie 
broden gaat vragen. 
De man heeft onverwachts een probleem. 
Hij krijgt een gast en heeft niets te eten voor hem. 
 

Aanhouden 
De man doet wat met zijn probleem. 
Hij gaat er mee naar zijn vriend, die vast en zeker kan helpen. 
Hij vraagt niet één keer om hulp, maar hij blijft vragen. 
Hij blijft aanhouden. 
 

Voorbeelden 
Met dit voorbeeld uit de gelijkenis, wil de Heere Jezus ons leren, dat wij ook 
onverwachts een probleem kunnen krijgen. Net als de man uit de gelijkenis. 
Wat kunnen onze problemen zijn ? 
We kunnen ziek worden. 
We kunnen problemen op school, of op ons werk krijgen. 
Onze doofheid kan een probleem zijn. 
Je kunt twijfelen aan de leiding van de Heere in je leven, dat kan een groot probleem 
zijn. 
Je kunt veel vragen hebben over de dingen van de Heere. Je hebt het moeilijk met 
de betekenis van de wedergeboorte, bekering, gebedsverhoring, het werk van de 
Heilige Geest. Allemaal vragen waar jij mee kunt lopen. En…nog veel meer. 
Wat moet je doen met al je problemen ? 
 

Een goede raad 
De vriend uit de gelijkenis bleef aanhouden met vragen, tot hij kreeg wat hij nodig 
had. 
Met dit voorbeeld geeft de Heere Jezus ons goede raad. 
Hij leert ons wat we iedere dag moeten doen, als we problemen hebben of niet. 
We moeten tot Hem bidden en aanhouden in het gebed. 
 



 
Eerst moeten we aan de Heere vragen of Hij ons Zijn Heilige Geest wil geven om te 
leren bidden en te leren aanhouden in ons gebed. 
Weet je nog wat we eerder geleerd hebben in dit werkboek ? 
We hebben geleerd dat we niets goeds van en in onszelf hebben, alleen lege 
handen. 
Maar…wat wij niet hebben is bij de Heere te krijgen, uit genade. 
Uit genade betekent: niet omdat wij gebedsverhoring verdienen,maar omdat er 
gebedsverhoring mogelijk is om het werk dat de Heere Jezus gedaan heeft. 
Daarom moeten wij altijd bidden ; om Jezus wil, Amen. 
 

Aanhouden en wachten 
In de gelijkenis leert de Heere Jezus dat de man niet gelijk kreeg wat hij vroeg. 
Hij bleef aanhouden en hij moest wachten. 
Zo kan dat ook gaan als wij iets aan de Heere vragen. 
De Heere helpt op Zijn tijd en Hij geeft alleen wat Hij goed vindt voor ons en niet wat 
wij graag willen hebben. 
Het is belangrijk om te leren bidden naar de wil van God. 
Wij willen soms iets hebben wat niet goed is voor ons. 
Dan zeggen we later : wat is de Heere wijs, dat Hij niet gegeven heeft waar ik om 
gevraagd heb, maar Hij gaf wat Hij wilde geven en dat is goed. 
De gedachten van God zijn veel wijzer dan onze gedachten. 
 

Vragen over het eerste stukje van de gelijkenis 
 
De man uit de gelijkenis heeft een probleem. 
Hij krijgt een gast en hij heeft geen brood in huis. 
Hij doet iets met zijn probleem. 
 
Wat betekent dat voor ons als wij problemen hebben ? 
Geeft de Heere Jezus ons raad, om iets met onze problemen te doen ? 

 
Wat moeten wij er mee doen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat kunnen bijvoorbeeld problemen voor ons zijn ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Krijgen we altijd direct antwoord op ons gebed ?_____________________________ 
 
Wat deed de man uit de gelijkenis ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



  
Is wachten op antwoord moeilijk ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar moeten we altijd eerst om vragen in ons gebed ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is de Heilige Geest nodig om ons te leren bidden ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Als we bijvoorbeeld om een nieuw leven bij de Heere vragen, moeten we dat dan 
één keer vragen of…moeten we aanhouden met vragen, net als die man uit de 
gelijkenis ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Drie woorden 
In Lukas 11:9, na de gelijkenis van de onbeschaamde vriend, zegt de Heere Jezus 
:”Ik zeg u ; bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal 
opengedaan worden. Want een iegelijk ( iedereen ) die bidt, die ontvangt; en die 
zoekt, die vindt; en die klopt, die zal opengedaan worden.” 

 
Het gaat over : bidden…zoeken…kloppen. 

Deze drie dingen zijn belangrijk voor ons gebed. 
Drie dingen die we zelf niet kunnen met ons hart. 
We kunnen wel met ons verstand bidden en dat moeten we ook doen. 
We kunnen wel met ons verstand in de Bijbel zoeken en dat moeten we ook doen. 
We kunnen wel met ons verstand kloppen ( vragen aan de Heere en aanhouden ) en 
dat moeten we ook doen. 
Maar bidden met ons hart, kan alleen de Heilige Geest ons leren.                
 
Vouw je handen. 
Vraag :”Heere, wilt U mij Uw Heilige Geest geven om mij te leren 
bidden…zoeken…kloppen. 
 
Als de Heere met Zijn Geest in je hart komt, leer je bidden in het geloof en naar de 
wil van God. 
Wat belooft de Heere, als je door het werk van de Heilige Geest leert bidden ? 
Dan belooft de Heere in Zijn Woord : Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij 
zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 
 
 
 
 



 

De zegen van de Heere 
Wat is de zegen van de Heere ? 
De zegen van de Heere is een geschenk voor je leven, wat Hij alleen kan geven. 
De zegen van de Heere, die maakt rijk. 
De grootste zegen is om een kind van Gods Koninkrijk te worden. 
Dat is een zegen voor je hart, de belangrijkste zegen. 
Maar we hebben de zegen van de Heere ook nodig voor het leven van iedere dag. 
Voor alles wat we doen. 
Zonder de zegen van de Heere zijn we niet echt gelukkig. 
De Heere leert in de Bijbel dat we om Zijn zegen moeten bidden, zoeken, kloppen. 
Het betekent dat je meestal niet direct krijgt waar je om vraagt. Maar we moeten 
blijven bidden, tot de Heere, uit genade, helpt zo Hij wil en op Zijn tijd. 
We moeten ook leren om tevreden te zijn met wat de Heere geeft. Ook al is dat 
anders dan jij wil. 
Het gaat niet om onze wil, maar de wil van de Heere moet bovenaan staan in ons 
gebed. 
Wij moeten vragen of de Heere ons wil leren dat Zijn wil alleen goed is. 
Als je dat mag leren, krijg je een zegen van de Heere, uit genade. 
 

Genade 
Het woord genade betekent eigenlijk een wonder. 
Het betekent dat we iets kunnen krijgen wat we zelf niet verdienen. 
Goed nadenken! 
Wij hebben de deur van de hemel dichtgedaan door onze zonden. Het is dus onze 
schuld dat de hemeldeur dicht is voor ons. 
Niemand van ons kan de hemeldeur opendoen. 
Maar nu het wonder!  
De deur kan van de andere kant opengedaan worden. 
God heeft Zelf de hemeldeur opengedaan door het zenden van Zijn Zoon naar de 
aarde. 
De Heere Jezus wordt de Deur genoemd. 
Het betekent dat alleen om Jezus wil de hemeldeur geopend kan worden. 
Dat is genade. 
De hemel heeft een Deur. 
De Deur is de Heere Jezus. 
In de hemel staat een troon. Het is een genadetroon. 
De Heere geeft onderwijs in de Bijbel om met ons gebed tot de genadetroon te 
vluchten, in de Naam van de Heere Jezus, en vergeving van onze grote schuld te 
vragen. Uit genade is er vergeving te krijgen en verhoring van onze gebeden die we 
bij de Heere brengen. 
Als er geen genadetroon was, was er ook geen gebedsverhoring mogelijk. 
Nu is er gebedsverhoring mogelijk, uit genade, om Jezus wil. 
Dit kan geleerd worden door het werk van de Heilige Geest. 
Bidt, zoekt, klopt tot de Heere, uit genade, Zijn zegen geeft. 

 
 
 
 
 



 

Vragen! 
 
Over welke drie woorden gaat het in het stukje wat je gelezen hebt ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moeten we doen met ons verstand ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leert alleen de Heilige Geest ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe leer je bidden, als de Heere met Zijn Heilige Geest in je hart gaat werken ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat belooft de Heere in Zijn Woord ?  ( Lukas 11:9 ) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is de grootste zegen, die je van de Heere kunt krijgen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar hebben we de zegen van de Heere ook voor nodig ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Krijg je altijd direct waar je om vraagt ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is het moeilijk om te leren dat de wil van de Heere altijd goed is en Hij geeft wat Hij 
wil ?_______________________________________________________________ 
 
 

 



 
Wat betekent het woord genade ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie is de Deur van de hemel ? 
___________________________________________________________________ 
 
In de hemel staat een troon. 
Hoe heet die troon ? 
___________________________________________________________________ 
 
Mogen we tot de genadetroon gaan in ons gebed, om te vragen of de Heere ons 
helpt, om Jezus wil ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

De tweede gelijkenis 
 
Er staat nog een gelijkenis in Lukas 11. 
In deze gelijkenis leert de Heere Jezus aan Zijn discipelen dat er vast en zeker 
gebedsverhoring te krijgen is. 
De zekerheid van gebedsverhoring leert de Heere Jezus door de volgende gelijkenis 
te vertellen : 
 
Hier volgt het voorbeeld! 
 

Er is een zoon, die om drie dingen vraagt bij zijn vader. 
Hij vraagt :”Vader, krijg ik brood, vis en een ei ?” 
De Heere Jezus zegt :”Wat denk je, zal de vader en steen geven als zijn zoon om 
brood vraagt ? 
Zal de vader een slang geven, als zijn zoon om vis vraagt ? 
Zal de vader een schorpioen ( giftige spin ) geven als zijn zoon om een ei vraagt ?” 
De Heere Jezus zegt tegen de discipelen : “Al is een vader een vader met een 
zondig hart, dan nog luistert hij naar zijn kind en geeft goede dingen. 
Nog meer luistert de hemelse Vader naar Zijn kinderen en geeft de Heilige Geest aan 
hen die er om bidden.” 
Het krijgen van de Heilige Geest is het belangrijkste. 
De Heilige Geest leert bidden om alles wat er nodig is voor de tijd en voor de 
eeuwigheid. 
 

Heere, leer ons bidden!  
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht ! 
 
Welke christelijke gebeden staan er achterin je psalmbijbel ? 
Lees deze gebeden. ( bijvoorbeeld op zondag ) 
Schrijf op wat er boven die gebeden staat. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


