
Hoeveel te Meer:  
Jezus aan het woord over gebed, onze Hemelse Vader en de Heilige Geest 
  
Tijdens dit Pinksterseizoen staan we stil bij de komst van de Heilige Geest. Hans leerde ons vorige 
week dat de Heilige Geest ons helpt om Jezus op aarde te vertegenwoordigen. Als we nadenken over 
wat Jezus zijn leerlingen leerde over de Heilige Geest, kunnen we denken aan, zeg maar, twee 
categorieën.  
 
De eerste categorie is wat Jezus over de Geest vertelde. Bijvoorbeeld in zijn gesprek met 
Nicodemus. De tweede categorie is voorbeeldgedrag. Jezus belichaamde hoe het eruit ziet om 
te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Vandaag wil ik deze twee ‘categorieën’ ingaan.  
Al in het begin van zijn bediening vertelde Jezus aan zijn leerlingen over de Heilige Geest. 
Lukas 11:1-13 NBV 

11:Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn 
leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd 
heeft.’ Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd 
worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En 
breng ons niet in beproeving.”’ 

Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in 
de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, want een 
vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En 
veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en 
mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik 
zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel 
opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij 
nodig heeft.  

Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop 
en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en 
voor wie klopt zal worden opengedaan.  

Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis 
een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn 
jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de 
hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 
 

Een overzichtje: De discipelen komen naar Jezus omdat ze willen dat Jezus hun geeft wat ze de 
discipelen van Johannes al zien krijgen. Daarom geeft Jezus hun een richtlijn, die we het Onze Vader 
noemen. Hoe goed deze gebedsrichtlijn ook is, Jezus is daarmee nog niet klaar met zijn onderwijs 
over gebed. Bidden gaat namelijk niet over het zeggen van de juiste dingen. Gebed is een gesprek 
van hart tot hart tussen twee levende personen die elkaar vertrouwen. 

Ons vertrouwen in iemand is gebaseerd op twee dingen: onze ervaring, en de informatie die 
we over deze persoon hebben. Wat ervaring betreft, mogen de leerlingen niet klagen! Ze hebben 
dagelijks contact met Jezus. Maar om hun ervaring aan te vullen, geeft Jezus hun ook onderwijs over 
hun Hemelse Vader. Zo hebben we twee verhalen vandaag die uit het gewone leven gegrepen zijn.  
 
Verhaal één:  

verzen 5-8 in eigen woorden: laat op de avond arriveren onverwacht oude vrienden van mij bij 
mij thuis. Ik ben totaal onvoorbereid en de winkels zijn dicht! Ik ga snel naar het huis van een 
vriendin die in de buurt woont en vraag haar om me wat brood enz voor boterhammen te 
lenen. Ik moet mijn gasten toch wat kunnen geven! Maar mijn vriendin ligt al in bed en wil 



niet gestoord worden. Ik bons op de deur, ik stuur ze sms'jes !". He he, eindelijk staat mijn 
vriendin op, om me te geven wat ik nodig heb. 
 

Wat is de les die we gewoonlijk uit dit verhaal trekken? Zoiets van, 'Mijn volharding loont!' Dit is 
een goede les, maar is dat de enige les? En, Hoe zit het met mijn ‘terughoudende vriendin’?  
Betekent die terughoudendheid dat God terughoudend is om ons te helpen? We denken dat 
misschien wel eens. Maar als je leest wat Jezus vervolgens in vers 9 zegt, krijg je een heel ander 
indruk. Jezus zegt dat het de bedoeling is dat we vragen wetende dat we zullen ontvangen, dat we 
moeten kloppen, zeker wetende dat de deur voor ons opengedaan wordt. 

Met andere woorden, zegt Jezus: 'We hoeven niet te twijfelen. God is niet terughoudend; Hij 
wil ons graag helpen.’ Er kunnen momenten zijn dat zelfs een vriend onze roep om hulp weerstaat.  
Maar God aarzelt niet om ons bij te staan. Onze gebeden zijn dus niet ‘irritante duwtjes’ die we 
inzetten om God over te halen. Nee, hij antwoord onze gebeden omdat hij ons graag wil helpen.  

Dat is het eerste verhaal, en Jezus vervolgt Zijn onderwijs. Hij geeft ons nog meer informatie 
over Gods hart in het tweede verhaal in verzen 11-13. Het begint met een vraag: 'wie van jullie 
vaders...' wiens zoon hem om een vis vraagt, geeft hem in plaats daarvan een slang?' wilde Jezus dat 
mensen hierop reageerden? Handen laten zien? Nee, het is een retorische vraag.  

Waarom komt Jezus hiermee? Hij vertrekt vanuit wat we kennen (namelijk relatie tussen 
ouders en kinderen) om ons te leren wat we nog niet goed kennen (de relatie met God als liefdevolle 
vader). En dat is erg hoopvol. Jezus kijkt ons aan, en zegt: 'Gods goedheid in de zorg voor zijn 
kinderen leeft OOK in jullie’. Vers 13 

Als jullie dan, gekwetst door het leven en beperkt als je bent, goede gaven aan je kinderen 
weet te geven, HOEVEEL te MEER zal je Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan 
degenen die hem erom vragen.  
 

Even onze focus richten op de uitdrukking "hoeveel te meer". Jezus geeft ons dit verhaal als het 
beste voorbeeld van goedheid dat we in ons leven kennen, hoe onvolkomen ook. Als het ware zegt 
hij dan, “rek je verbeelding op! Op dezelfde manier dat God ‘de beste vriend ooit’ is, is God ook ‘de 
beste Vader ooit”. Hij overtreft alle goeds die we van mensen ervaren hebben of ooit zelf hopen te 
zijn.  En hier is nog iets met het 'hoeveel te meer': Gods overvloedigheid heeft twee aspecten. Hij 
WIL ons veel geven en hij KAN ons veel geven, als we erom vragen. Paulus zegt in efeziers: 

‘God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of 
bedenken..’ Efeziërs 3:20 

God wil je het dagelijkse brood geven waar je om vraagt, want het is essentieel voor ons lichaam.  
Maar hoeveel te meer wil hij ons ook geven wat essentieel is voor ons geestelijk leven. Hij wil 
ons Zijn Aanwezigheid geven door de inwonende Heilige Geest. Jezus liet ons een mensenleven 
zien vol van de Heilige Geest, in liefde verbonden met de Vader. Er zijn veel manieren waarop Jezus 
Zijn onderwijs over de Heilige Geest voorleefde (zodat de leerlingen Gods liefde konden ervaren).  
 
Hier zijn een paar gedachten:  
1. Jezus belichaamde ‘hoeveel te meer’: vandaag zagen we hoe de discipelen hem vroegen, ‘leer ons 
bidden zoals Johannes zijn discipelen leerde’. Jezus verdiepte gebed van een formule, naar een 
levende relatie met onze hemelse vader.  
2. Jezus belichaamde het vertrouwen van een zoon in zijn hemelse Vader.  
In de tekst vandaag begon Jezus met ‘onze vader’, en eindigde met ‘onze vader zal ons alles geven—
de Heilige Geest—als we Hem erom vragen’.  
Het is de taak van de Heilige Geest om te bevestigen dat we Zijn geliefde kinderen zijn. Zo kunnen 
we iedere dag sterk in onze schoenen staan. Wat zagen we in Jezus’ leven? Toen de Heilige Geest bij 
zijn doop op Jezus kwam, riep de Vader: 'Hier is hij, mijn geliefde zoon!' 
3. Jezus bleef bidden. Hij wist dat zijn Vader de BESTE vriend voor alle mensen is. Hij heeft ons 
lief en hij heeft een overvloed om ons te geven als we er om vragen.  



Bedenk hoe Jezus de woestijn inging, vervuld met de Heilige Geest. De vijand wilde dat hij allerlei 
slechte dingen over de Vader dacht. De vijand wilde dat hij eraan twijfelde dat hij een geliefd kind 
was. Maar nee! God zij dank: Jezus kende de Vader en bleef daarom op zijn goede en machtige 
Vader vertrouwen. Jezus bleef bidden niet omdat hij de vader moest overtuigen om hem te 
helpen. Nee, Jezus ging er vanuit dat de Vader zijn gebed zou beantwoorden omdat hij van hem 
houdt.  
 
Wat hebben we vandaag geleerd?  
In lucas 11 willen de leerlingen leren bidden. Wat zat allemaal achter hun verzoek?  
Belangrijke Vragen zoals,  
* Wat moet ik doen dat hij mijn gebed verhoord?  
* Wat wil hij ons wel en niet geven?  
* Is God wel te vertrouwen?  
 
Om hen te helpen, ging Jezus op zoek naar een gelijkenis om mensen uit te leggen wie God is. Want 
als we God beter leren kennen, kunnen we antwoorden krijgen op deze vragen, en een relatie met 
God opbouwen. Jezus kiest dus twee verhalen die aansluiten bij onze ervaringen met relaties. Want 
vaak hebben we dingen nodig van elkaar. We durven vrienden te vragen om hulp, ook als het niet 
uitkomt. We zijn ook goed bekend met de ouder-kind relatie. In beide voorbeelden laat Jezus zien 
dat er veel moois is, maar er zijn ook beperkingen.  
 
Wat blijkt?  
1. Onze hemelse vader is beter dan onze beste vriend. Hij wil en kan opstaan voor ons, als we hem 
erom vragen. En  
2. onze hemelse vader is ook de allerbeste vader die we ons kunnen indenken. 
Zo’n kennis moet zakken door ervaring tot diep in ons hart.  
 
En even terug te komen bij de vragen achter het verzoek, ‘leer ons bidden’? Het zijn vragen die ieder 
mens wel eens heeft. Ook christenen  
Mogelijke antwoorden 
* Wat moet ik doen opdat hij mijn gebed verhoord? Komen bij hem vol vertrouwen. Blijf verbonden, 
leer van Hem. 
* Wat wil hij ons wel en niet geven? Alle goeds wil hij ons geven: ook de heilige geest, zijn 
aanwezigheid in ons leven 
 * Is God te vertrouwen? Ja zeker. Veel meer dan we kunnen beseffen en ons kunnen indenken.  

  
God wil zichzelf openbaren -- iets dat verder gaat dan alleen hoofdkennis. De Geest van God wil 
Gods karakter keer op keer aan jou openbaren zodat je Gods goedheid daadwerkelijk ervaart in je 
dagelijkse uitdagingen! Zodat de mensen om ons heen kunnen proeven hoe Goed God is! God wil 
graag dat we hem vragen voor wat we nodig hebben—> hij wil en kan ons zoveel geven. 
 
 


