Wie is je een feesje waard?
Bijbelstudie Groep `Sjoerd’ 3 februari 2009
Lz.

Ter voorbereiding: luister rustig naar de Prodigal Son Suite van Keith Green; daarnaast
Lucas 15:1-2 (NBG’51)
Potloden en/of stiften meenemen

Lz.

Lucas 15:12-32 (NBG’51)

O

“Zijn oudste zoon was op het land, ...”
Wat doet hij?
I
Waarom?

O

“Hij werd boos”
Op wie?

O
I

“Zie, zovele jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar mij hebt gij
nooit een geitebokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.”
Hoe omschrijft hij zich hier?
Wat verwijt hij zijn vader nou precies?

O
I

“Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, heb gij
voor hem het gemeste kalf laten slachten.”
En hoe omschrijft hij zijn broer?
Wat verwijt hij de vader nou precies?

Lz
I

Lucas 18:10-14a
Wat scheelt er aan de houding van de oudste zoon?

O
I

“Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe.”
Wat zegt de vader?
Wat zegt de vader nu precies over de oudste zoon?

O

“Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij
was verloren en is gevonden.”
Wat zegt de vader?

Lz
O
I
O
I

Lucas 5:27-32 (Levi is de latere apostel Mattheüs)
Waarom zijn de Farizeeën en hun schriftgeleerden verbolgen?
Wat zegt dat over hun houding?
Wat zegt Jezus dat Hij komt doen op aarde?
Wat betekent dat voor de houding die de Farizeeën en hun schriftgeleerden dienen te hebben?

I

Wat zegt de vader nu precies over de jongste zoon?

Lz
I

Lucas 15:7, 10
Waarom ‘moesten’ ze feestvieren?
Stel, jij bent de oudste zoon: je bent aan het werk, zoals het een zoon betaamt; in de verte, uit de
richting van je ouderlijk huis, komt ineens muziek en lawaai. Je begint je af te vragen wat er aan de
hand is en ziet een knecht aankomen. Je hoort wat er aan de hand is.

T

Wat is jouw houding ten opzichte van – de vader?
– de Vader? (zie nogmaals Lucas 18:10-14a)
– ‘die zoon van de vader’?
– buitenkerkelijken in de wereld?
 (zie nogmaals
– buitenkerkelijken in de kerk?
 Lucas 5:27– Marc Dutroux die zich ineens bekeert?  32)

