N Bijbelstudie

Verloren en gevonden
Gelijkenis van de twee zonen  Lukas 15:11-32

De Heere Jezus vertelde in Zijn tijd op aarde veel gelijkenis-

Met innerlijke ontferming

sen. Hij wilde de mensen belangrijke lessen leren. Jezus wist



wat er leefde in de samenleving. Daar paste Hij Zijn preken

Hoe lang de jongen heeft nagedacht staat er niet. Er staat

op aan. Maar deze gelijkenissen staan ook voor jou in de

dat hij opstaat en gaat.

Bijbel. De Heere wil jou ook iets leren. In deze gelijkenis is het

N	Wat betekent het voor het leven van deze jongen dat hij

kernthema “de goedwillendheid van God om de zondaren,

Lukas 15:20-24

opstaat en teruggaat?

als zij zich bekeren, in genade te ontvangen” (kanttekeningen

N	Wat betekent dat voor jouw leven?

7, Lukas 15). God wil zondaren die zich bekeren in Zijn goed-

N	Hoe reageert de vader op zijn teruggekeerde zoon?

heid in genade ontvangen. Hoe? Pak je Bijbel erbij!

Vervolgens gebeurt wat de zoon niet voor mogelijk had

Vader, geef mij het deel


Lees Lukas 15:11-13

gehouden. De vader geeft zijn bevelen aan zijn knechten en
de zoon wordt weer helemaal in het gezin opgenomen en
aangenomen als zijn kind. Dit is een voorbeeld dat er door

Een vader en zijn twee zoons, samen leven ze in één huis.

Gods genade na schuldbelijdenis herstel komt voor zonda-

Misschien runnen ze samen een bedrijf. Op een gegeven

ren, ook al zijn ze dit niet waard.

moment besluit de jongste zoon zijn deel van de erfenis op

N	Hoe zou je in dit geval het woord ‘vergeving’ kunnen

te eisen.
N Wat valt je op aan de woorden die hij gebruikt?

uitleggen?
N	Hoe zal de jongste zoon zijn thuiskomst hebben erva-

N Wat doet de vader? Welk beeld krijg je van hem?

ren? Zie je de verbinding met de woorden van Paulus uit

De jongste zoon reist ver weg. De erfenis brandt hem in zijn

2 Korinthe 7 vers 10?

zak. Hij laat zich leiden door de lokroep van een vrij leven.
N Wat betekent het woord ‘doorgebracht’?

Men behoorde vrolijk en blij te zijn

N Wat of wie beïnvloedt jou? Welke keuzes maak jij?



Alles verteerd


Lukas 15:14-19

Lukas 15:25-32

Dan volgt een gesprek tussen de oudste zoon en zijn
vader. Je zou kunnen zeggen dat de oudste zoon verhaal
komt halen. Er is veel onbegrip bij hem. Hij vindt het

‘En hij begon gebrek te leiden’. Je zou bijna zeggen: dit is het

onrechtvaardig.

begin van het einde. Want vanaf dat moment komt er bij de

N	Van welke mensen in Jezus’ tijd is dit vooral een beeld?

zoon een bezinning op gang. Hij probeert het nog even vol te

N	Snap jij de reactie van die oudste zoon? Waarom?

houden met wat werk. Maar dan…

N	Op wie lijkt jij? Op de jongste zoon of de oudste zoon?

N	Wat betekenen de woorden: ‘En tot zichzelf gekomen
zijnde’? Lees de Bijbel met Uitleg evt. bij dit vers.
N	Wat wil de zoon tegen zijn vader zeggen? Waarom wil hij
dat?
N	Paulus zegt: “Want de droefheid naar God werkt een
onberouwelijke bekering tot zaligheid” (2 Kor. 7:10). Hoe
zie je bij de zoon de droefheid naar God terug?
N	De jongste zoon wil zijn zonden belijden. Welke concrete

Leg uit.
De vader reageert ‘met een zacht hart’. Hij noemt zijn
oudste zoon net zo goed zijn kind. Maar hij wijst hem ook
terecht.
N	Lees vers 32. Wat vind je van de laatste woorden?
N	Wat betekenen de woorden ‘dood’ en ‘levend’ in
deze gelijkenis. Betrek in je antwoord ook het thema
‘Verslaving’.

zonden van de afgelopen dagen moet jij voor de Heere
belijden?
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