De Gelijkenis van de verloren zoon
Lezen Lucas 15
Kijken naar Tim Keller – The Prodigal God (36 min) (Mag je van Nielco lenen)
Schrijf op wat je op valt, wat je mooi vindt of welke vragen in je op komen.
Bespreking
'Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2Maar zowel de
farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en
eet met hen. ' (Lucas 15:1,2)
1. Tot wie richt Jezus deze gelijkenis?
2. Wat heb jij gezien van religieuze en van niet religieuze levensstijl die tot geestelijke leegte leidt?
Vertel elkaar voorbeelden.
De Twee zonen
'Er is geen kwaad waarvoor de liefde van de vader geen vergeving en bedekking biedt, er kan
geen zonde tegen zijn genade op' (Tim Keller-de Vrijgevige God).
3. Hoe blijkt dit uit de gelijkenis, uit andere Bijbelverhalen, uit wat je zelf hebt beleefd?
4. De jongste zoon denkt dat hij het niet meer waard is om zoon van zijn vader te heten. Wat zegt dit
over zijn visie op wat er nodig is om geliefd te zijn en aanvaard te worden? Is dat een visie die je
tegenwoordig vaak tegenkomt?
5. Als Gods genade absoluut gratis is en wij er op geen enkele manier iets van kunnen verdienen,
wat voor motivatie heb je dan voor een leven in gehoorzaamheid?
6. Waar verschillen de jongste en de oudste zoon van elkaar? Waarin lijken ze op elkaar?
7. Waar vindt de oudste zoon zin en geluk? Waar zoeken wij vaak naar zin en geluk?
8. Vindt jij ook, of vind jij juist niet, dat oudstezoonschap als geestelijke toestand uitzichtlozer is
dan jongstezoonschap? Waarom?
De oudste zoon
'Het eerst signaal van oudstezoongeest is dat je, wanner het leven anders loopt dan je wilt, niet
gewoon verdrietig bent maar diep vertoornd en verbitterd.' (Tim Keller- De vrijgevige God)
9. Welke gedachten, gevoelens en vooronderstellingen leiden tot dit soort boosheid en verbittering?
10. Als jouw motivatie om goed te doen is dat je God gunstig wilt stemmen, wat betekent dit dan
voor het goede van wat je doet?
11. Hoe zou de oudste zoon het met zijn houding moeilijker voor de jongste zoon maken om thuis te
komen? Hoe kun je dit voorkomen in je eigen leven?

De Ware oudste zoon
'We zullen God nooit vinden tenzij hij eerst ons zoekt'. (Tim Keller - De Vrijgevige God)
12. Ben jij het hier mee eens? Hoe is dit in je eigen ervaring uitgekomen?
13. Wat kostte het de vader om zijn jongste zoon weer thuis te halen? Wat kostte het de oudste
zoon? Wat kostte het om ons thuis te halen?
14. Als Jezus onze ware oudste broer is, hoe verandert dit dan onze relatie met hem? Onze
lofprijzing? Onze dienst? Onze gehoorzaamheid? Onze visie op de toekomst?
De taak van de oudste zoon
15. Wat was volgens Tim Keller de taak die de oudste zoon had moeten vervullen? Betekent dit ook
iets voor ons?
'Gedragswijziging volgens de reglementen zonder verandering van het hart zal oppervlakkig en
vluchtig blijken.' (Tim Keller – De Vrijgevige God)
16. Hoe is dit uit jouw eigen ervaring gebleken? Hoe is echte, blijvende verandering mogelijk?
'... dat geestelijke groei op geen andere manier mogelijk is dan door intense betrokkenheid bij
een gemeenschap van gelovigen.' (Tim Keller – De Vrijgevige God)
17. Is dat zo? Waarom wel/niet?
18. Tim Keller zegt dat we vier dingen nodig hebben om een voorproef te krijgen van toekomstige
verlossing: Gebed, dienst aan anderen, verandering van ons innerlijk door het evangelie, en
herstelde relaties die Christus kan geven. Naar welke hiervan verlang jij het meest, en waarom?
Rondje delen
Afsluiten in gebed

