
Antwoordmodel basiscursus ‘Leer de Bijbel kennen’  
 

Les 1: Wat voor Boek is de Bijbel? 
 

1.1 AUTEUR EN ONTSTAAN 

Vraag 1: Wie heeft de Bijbel geschreven?  

God. Hij heeft daarvoor verschillende mensen ingeschakeld.  

Vraag 2: Wat kun je zeggen over de schrijvers van de Bijbel? 

Zij zijn door God Zelf geïnspireerd om Zijn woorden en gedachten op te schrijven.  

  

Vraag 3: Welke gedachten heb je over de God van de Bijbel?   

Persoonlijk antwoord.  

 

1.2 INDELING EN GEBRUIK 

Vraag 1: Wat kun je over de indeling van de Bijbel zeggen?   

De Bijbel is opgedeeld in twee delen. Deel één is het Oude Testament en deel twee is het Nieuwe 

Testament. Elk deel bestaat vervolgens uit een aantal afzonderlijke boeken, die bij elkaar weer één  

geheel vormen. 

Vraag 2: Zoek het Bijbelboek Johannes op. Wat staat er in hoofdstuk 3 vers 16? 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

 

Vraag 3: Heb je weleens in de Bijbel gelezen? Wat vond je daarvan?  

Persoonlijk antwoord. 

 

1.3 VERSPREIDING  

Vraag 1: Hoe is de Bijbel verspreid?   

God gaf de opdracht om Zijn Woord aan alle volken bekend te maken. Dat is vanuit Israël steeds 

verder verspreid over de wereld. Ook de vertaling van de Bijbel in allerlei verschillende talen heeft hier 

aan bijgedragen.  

Vraag 2: Lees het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 16 vers 6 t/m 10. Hoe is de Bijbel in 

Europa gekomen?  

Paulus kreeg een visioen waarin hij een Macedonische man zag die zei: Kom naar Macedonië en help 

ons. Paulus maakte daar uit op dat God hem naar Macedonië (Europa) riep om daar Zijn Woord te 

brengen.  

 

Vraag 3: Hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met de Bijbel?   

Persoonlijk antwoord. 

 

 

1.4 UNIEK  

Vraag 1: In welke opzichten is de Bijbel uniek?   

Vanwege de ontstaansgeschiedenis, vanwege de eenheid, vanwege de blijvende actualiteit, vanwege 

de verspreiding en vanwege de overlevering.  

 



Vraag 2: Wat in de Nederlandse cultuur is terug te leiden tot het christelijke geloof en Bijbelse 

normen en waarden?  

Verschillende antwoorden mogelijk. Onder andere: schilder- en muziekkunst (bijv. Rembrandt en 

Bach), wetgeving (bijv. strafrecht), zorg voor armen en zieken. 

 

Vraag 3: Over welke (actuele) onderwerpen zou je meer willen weten en heb je een idee of daar 

iets over in de Bijbel staat?  

Persoonlijk antwoord.  

 

1.5 DOEL  

Vraag 1: Wat is het hoofddoel van de Bijbel?  

In de Bijbel maakt God aan mensen bekend Wie Hij is, wat Zijn wil is en wat Hij doet. God maakt in de 

Bijbel duidelijk waar wij vandaan komen en wat de oorzaak is van de moeite en het verdriet én de 

blijdschap die wij ervaren in ons leven. We lezen in de Bijbel dat God het beste met ons voorheeft en 

dat wij van Hem eeuwig geluk (zaligheid) kunnen ontvangen. In de Bijbel maakt God de belofte van de 

komst van Zijn Zoon Jezus bekend. Ook wordt de vervulling van die belofte beschreven. 

 

Vraag 2: Wat vind je van het hoofddoel van de Bijbel? 

Persoonlijk antwoord.  

 

Vraag 3: Hoe vind je het dat God Zich op deze manier -via een boek- bekend maakt aan 

mensen?  

Persoonlijk antwoord.  

  

1.6 DE BIJBEL OPEN  

Vraag 1: Over wie gaat het in dit stukje? (vers 26 en 27)  

Over een Moorman (kamerling) en Filippus 

 

Vraag 2: Welk Bijbelboek leest de Moorman (vers 28) en wat blijkt uit zijn antwoord? (vers 29 

tot 31)  

Jesaja. Hij begrijpt niet wat hij leest. Hij heeft uitleg nodig.  

 

Vraag 3: Wat gebeurt er als de Moorman uitleg krijgt? (vers 32 tot 40) 

Dan hoort hij dat dit gedeelte over Jezus gaat. De Moorman gelooft het woord dat hij hoort en wil 

gedoopt worden. Dat mag als hij met heel zijn hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dan 

wordt de Moorman gedoopt en reist hij vervolgens verder met blijdschap.   

 

Vraag 4: Welke dingen kun jij leren van dit Bijbelgedeelte? 

Persoonlijk antwoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 2: Wie is God? 
 

2.1 HET BEGIN: GOD SCHEPT, SPREEKT EN HANDELT  

Vraag 1: Wat vertelt het begin van de Bijbel over God en het ontstaan van de aarde? 

Dat God er altijd geweest is en dat Hij de aarde gemaakt heeft. Dit deed Hij door slechts te spreken.  

 

Vraag 2: Lees Genesis 2. Hoe zijn Adam en Eva geschapen?  

God heeft Adam gemaakt uit het stof en hem tot leven gebracht door in zijn neus te blazen. Eva is 

gemaakt uit een rib van Adam.  

 

Vraag 3: Heb je er wel eens over nagedacht dat God -de Schepper van alle dingen- ook jou 

gemaakt heeft? Wat vind je daarvan?    

Persoonlijk antwoord.  

 

2.2 HET BEGIN: GOD BELOOFT 
Vraag 1: Welke afspraak (verbond) heeft God met Adam gemaakt?  

Dat Adam en Eva van alle bomen in het paradijs mochten eten, behalve van één boom. De boom van 

kennis van goed en kwaad. Als ze gehoorzaam zouden zijn, zouden ze voor altijd blijven leven. Als ze 

ongehoorzaam zouden zijn, volgde de dood.  

 

Vraag 2: Hoe denk je dat jij op de slang gereageerd zou hebben? 

Persoonlijk antwoord.  

 

Vraag 3: Nadat Adam en Eva ongehoorzaam waren, straft God hen. Tegelijk geeft Hij ook een 

belofte van hoop en redding. Wat vind je daarvan? 

Persoonlijk antwoord.  

 

2.3 HOOFDLIJN VAN HET OUDE TESTAMENT: GOD GRIJPT IN, BELOOFT EN BEVRIJDT 

Vraag 1: Wat is kenmerkend voor de periodes na Genesis 3? 

Dat God ingrijpt als het misgaat, belooft dat Hij redden zal en ook werkelijk bevrijdt. 

  

Vraag 2: Hoe zie je deze kenmerken concreet terug in het leven van Mozes?  

Mozes wordt gered van de dood in de Nijl. Vele jaren later wordt hij geroepen om het volk Israël te 

bevrijden en daarna wordt hij geleid door God zodat het volk Egypte kan verlaten.  

 

Vraag 3: Herken je van deze kenmerken iets in je eigen leven of in de wereld om je heen? 

Persoonlijk antwoord.  

 

2.4 HOOFDLIJN VAN HET OUDE TESTAMENT: GOD LEIDT, REGEERT EN VERZOENT 

Vraag 1: Wat doet God nadat het volk Israël uit Egypte is bevrijd?  

God geeft het volk de Tien Geboden en Hij geeft de opdracht om een tabernakel te bouwen. 

  

Vraag 2: Wat staat er in de Tien Geboden? Wat vind je van deze geboden? 

De Tien Geboden van God kun je samenvatten in: God liefhebben met heel je hart en heel je verstand 

en je naaste liefhebben als jezelf.  

 

Vraag 3: Waarom moest het volk Israël offers brengen? Waar wezen deze offers heen?  

Omdat de mensen steeds weer de geboden van God overtraden. En daarvoor was er verzoening nodig 

tussen God en Zijn volk. Dit kon alleen door het brengen van het offer. Deze offers wezen heen naar 

Jezus.  
 

 



2.5 HOOFDLIJN VAN HET OUDE TESTAMENT: GOD IS WIJS 
Vraag 1: Wat staat er naast de geschiedenisverhalen nog meer in de Bijbel? 

Geestelijke liederen (Psalmen) en wijsheidsliteratuur.  

 

Vraag 2: Kent u uitspraken, gezegdes etc. die uit de Bijbel komen? 

Verschillende antwoordmogelijkheden, zie uitgebreide lijst op 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_uitdrukkingen_en_gezegden_ontleend_aan_de_Bijbel 

 

Vraag 3: Door wie, of wat, laat u zich onderwijzen?  

Persoonlijk antwoord.  

 

2.6 DE BIJBEL OPEN 

Vraag 1: Wat zegt de slang tegen Eva? (vs. 1, 4 en 5)  

Jullie mogen van God toch niet eten van alle bomen van deze hof? Eva zegt dat dat niet klopt, maar 

dat ze van alle bomen mogen eten behalve van één. Dan zegt de slang: jullie zullen niet sterven; 

Maar God weet dat als jullie daarvan eten jullie als God zullen zijn en het goede en het kwade 

kennen. 

 

Vraag 2: Wat is er zo listig aan de vraag van de slang?  

Hij verdraait Gods woorden. Ze mogen van álle bomen eten behalve één. Hiermee doet hij alsof God 

hen maar heel weinig geeft, hij trekt Gods goedheid in twijfel.  

 

Vraag 3: Bij Eva zie je: zien, verlangen en doen. De weg van ongehoorzaamheid. Herkent u dit? 

(vs. 6)   

Persoonlijk antwoord.  

 

Vraag 4: Hoe reageren Adam en Eva op de vraag van God? Wat valt op? (vs. 10, 12 en 13)  

Ze verbergen zich, schamen zich en beschuldigen de ander.  

 

Vraag 5: Wat kunt u uit dit Bijbelgedeelte leren over God?   

Hij ziet de zonde niet door de vingers en geeft straf (God is rechtvaardig). Tegelijk belooft Hij dat er 

een Verlosser zal komen die het kwaad zal overwinnen (God is barmhartig).  

  



Les 3: Wie is Jezus? 
 

3.1 HOOFDLIJN VAN HET NIEUWE TESTAMENT 

Vraag 1: Over Wie gaat het in het Evangelie en wat weet u al over Hem?  

Jezus Christus.  

 

Vraag 2: Wat betekent Evangelie?  

Blijde/goede boodschap 

 

Vraag 3: Denk je dat het Evangelie ook voor jou relevant is? 

Persoonlijk antwoord.    

 

3.2 JEZUS’ GEBOORTE 
Vraag 1: Wat zegt de Bijbel over de aankondiging en geboorte van Jezus?    

Er komt een engel bij Maria om te zeggen dat zij bevrucht zal worden en een zoon zal krijgen met de 

naam Jezus, die de Zoon van de Allerhoogste God genoemd zal worden. Hij wordt geboren in 

Bethlehem; in een beestenstal.  

 

Vraag 2: Jezus wordt geboren in een stal. Niet in een prachtig paleis. Waarom is dat, denk je? 

Verschillende antwoordmogelijkheden, o.a.: 

Hiermee laat Hij zien dat Hij alles op wilde geven en zonder pracht en praal naar deze wereld is 

gekomen. 

Naar een koning gaan in een prachtig paleis, dat durft misschien niet iedereen. Jezus is gekomen om 

allerlei soorten mensen te verlossen (rijk/arm, gezond/ziek, etc.).  

Hij kwam om te dienen, niet om gediend te worden.   

   

Vraag 3: Hoe vier jij kerstfeest en heeft de geboorte van Jezus hierin een plek? Waarom wel, 

niet?  

Persoonlijk antwoord.   

 
3.3 JEZUS’ LEVEN 

Vraag 1: Wat heeft Jezus tijdens Zijn leven op aarde gedaan?   

Hij trekt het land door. En overal waar Hij komt, zoekt Hij mensen op. Hij geneest zieken, opent ogen 

van blinden en wekt zelfs mensen op uit de dood. Ook geeft Hij onderwijs over wie er zalig zijn en hoe 

je bij Zijn Koninkrijk kan horen. 

 

Vraag 2: Waarom verlieten veel mensen Jezus weer? 

Velen willen Hem alleen maar volgen om aardse redenen. Om brood. Of om het zien van de wonderen. 

Jezus confronteerde Zijn hoorders met hun zonden. Hij legde de vinger bij de zere plek: ‘Jullie leven 

alleen voor jezelf in plaats van voor God en je medemens.’ Ze vinden dit een harde boodschap en 

haken af.  

 

Vraag 3: ‘Niemand kan tot God komen, dan door Mij (Jezus)’. Wat zou Jezus hiermee bedoelen? 

En wat vind je daarvan?  

Alleen door in Jezus te geloven, worden je zonden vergeven en wordt de relatie met God hersteld.  

 

3.4 JEZUS’ LIJDEN EN STERVEN 
Vraag 1: In de tweede alinea lezen we over de voetwassing. Wat kunnen wij leren van Jezus?  

Dat we als mensen elkaar moeten dienen. Als Jezus, de Zoon van God, de voeten wil wassen van 

zondige mensen, zouden wij dan niet onze naasten moeten helpen en dienen?  

  



Vraag 2: Waarom moest (en wilde) Jezus lijden en sterven? 

Jezus wilde uit liefde tot Zijn Vader en tot al Zijn volgelingen deze straf dragen. Dit is de enige manier 

waarop mensen weer bij God kunnen horen. 

 

Vraag 3: Denk je dat het lijden en sterven van Jezus ook voor jou belangrijk is?  

Persoonlijk antwoord.  

 

3.5 JEZUS’ OPSTANDING EN HEMELVAART 
Vraag 1: Wat is er met Pasen gebeurd?   

Jezus stond op uit de dood.  

 

Vraag 2: Als Jezus teruggaat naar de hemel, spreekt Hij Zijn laatste woorden. Drie dingen vallen 

op. Welke? 

Hij bemoedigt Zijn discipelen, Hij geeft ze een opdracht en Hij belooft met hen te zijn.  

     

Vraag 3: Jezus leeft nog. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij 

gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven.’ Wat zou dat betekenen?  

Dat betekent dat als je in Jezus gelooft (op Hem vertrouwt), je ook ná je dood bij Hem zult horen in de 

hemel.  

 
3.6 DE BIJBEL OPEN 

Vraag 1: Welke opdracht geeft Jezus aan Zijn discipelen? 

Laat ons naar de overkant varen.  

 

Vraag 2: Wat gebeurt er als ze midden op het meer zijn? 

Het gaat stormen.  

 

Vraag 3: Waar is Jezus op dat moment? 

Aan het slapen in het achterschip.  

 

Vraag 4: Wat doet Jezus als de discipelen Hem roepen? 

Hij bestraft de wind en stilt de storm.  

 

Vraag 5: Wat bedoelt Jezus met: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? 

Waar zijn jullie bang voor? Geloven jullie niet dat Ik jullie beschermen zal?  

 

Vraag 6: Welk antwoord zou jij geven op de vraag: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee 

Hem gehoorzaam zijn? 

Persoonlijk antwoord.  

 

Vraag 7: Wat doe jij als het stormt in je leven?  

Persoonlijk antwoord.  

  



Les 4: Wat gebeurt er als mensen over God en Jezus horen? 
 

4.1. INTRO: GOD VERZAMELT, ONDERWIJST, BEWAART EN VOLTOOIT 

Vraag 1: Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? 

De Heilige Geest is ook God. Hij zorgt voor nieuw geestelijk leven. Hij zal de wereld overtuigen van 

zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.  

 

Vraag 2: Waarom moet de hele wereld bereikt worden met het Woord van God? 

Omdat dat Gods opdracht is en omdat God de wereld wil behouden (redden) door Zijn Zoon.  

 

Vraag 3: Heb jij ook bekering nodig?    

Persoonlijk antwoord. -> Wij hebben allemaal bekering nodig. 

 

4.2 GOD VERZAMELT 
Vraag 1: Hoe zorgt God voor de verbreiding van het Evangelie?  

God roept mensen om Zijn Woord door te geven.  

 

Vraag 2: Wat zijn de reacties van mensen op het christelijk geloof? Hoe komt dit? 

De mensen reageren op twee manieren: of ze geloven deze boodschap en bekeren zich of ze keren 

zich juist van deze boodschap af.  

Dat komt omdat mensen vanuit zichzelf niet naar God willen luisteren, alleen de Heilige Geest 

overtuigt ons hiervan.   

  

Vraag 3: Hoe ben jij in aanraking gekomen met het christelijk geloof?   

Persoonlijk antwoord.  

 

4.3 GOD ONDERWIJST 

Vraag 1: Over welke twee kernzaken gaat het in de brieven?  

De christelijke leer en de christelijke levenswandel.  

 

Vraag 2: Wat is volgens jou een christelijke levenswandel?  

Persoonlijk antwoord. -> Tien geboden 

 

Vraag 3: Ken je christenen in je eigen omgeving? Wat valt je aan hen op?  

Persoonlijk antwoord.  

 
4.4 GOD BEWAART EN VOLTOOIT 

Vraag 1: Op welke manieren wordt de verbreiding van het Evangelie tegengehouden?  

1. Onderdrukking en vervolging van christenen   

2. Dwalingen (theorieën die niet overeenkomen met de Bijbelse boodschap en de wil van God) in 

christelijke gemeenschappen laten heersen   

3. Allerlei verleidingen waardoor christenen God vergeten en niet in overeenstemming met Zijn wil en 

Woord leven.  

 

Vraag 2: Hoe beschermt en bewaart God de gelovigen?  

Op verschillende manieren, maar in het bijzonder door te troosten en te onderwijzen vanuit Zijn 

Woord. 

 

Vraag 3: Ervaar jij ook Gods bescherming en bewaring? Waarom wel, niet?  

Persoonlijk antwoord.  

 



4.5 JEZUS KOMT TERUG 
Vraag 1: Aan welke tekenen kunnen we merken dat Jezus terugkomt?   

Jezus heeft gezegd dat er valse profeten zullen komen die grote tekenen en wonderen zullen doen en 

zullen zeggen dat ze Jezus zijn, maar ze zijn het niet. Ook zullen we horen van oorlogen, spanningen en 

conflicten. En het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Daarnaast zullen er hongersnoden, 

epidemieën en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Tegelijk is dit nog maar het begin van alle 

ellende die, vanwege de zonde (leven zonder God), over de aarde komen zal. Verder zal het onrecht zich 

vermenigvuldigen en de liefde van veel mensen verkillen (toename van egoïsme en individualisme).  

 

Vraag 2: Wat zegt de Bijbel over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?  

Hierop is geen plek meer voor de dreigende macht van de zonde, ook is er geen opstand en 

ongehoorzaamheid meer. God zal bij de mensen wonen en zij zullen bij Hem horen. God zal alle 

tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen pijn. Geen moeite en 

verdriet. 

 

Vraag 3: Hoe denk jij over leven na dit leven?  

Persoonlijk antwoord. 

 

4.6 DE BIJBEL OPEN 

Vraag 1: Over wie gaat het? 

Paulus en de mannen van Athene 

 

Vraag 2: Wat zegt Paulus? 

Kern van antwoord: dat alle mensen zich moeten bekeren (vers 30) 

 

Vraag 3: Roept deze boodschap herkenning op? 

Persoonlijk antwoord.  

 

Vraag 4: Hoe reageren de mensen en waarom? 

Sommigen spotten, sommigen willen meer horen en sommigen geloven Paulus’ woorden.  

 

Vraag 5: Waar hebben de mensen moeite mee? 

Met de opstanding van de doden. 

 

Vraag 6: Hoe zou dat komen? 

Daar geloofden ze niet in.  

 

Vraag 7: Reageert iedereen zo?  

Nee. Sommigen willen er meer van horen en sommigen geloven.  

 

Vraag 8: Wat is jouw reactie op deze boodschap? 

Persoonlijk antwoord. 

  



Les 5: Welke betekenis heeft de Bijbel voor ons?   
 
5.1 INTRO: WAT IS EEN BIJBELSTUDIE?  
Vraag 1: Wat helpt om de Bijbel beter te begrijpen?  

Het is belangrijk om na te denken over wat je leest en op zoek te gaan naar de diepere betekenis. De 

vraag: ‘Begrijp je ook wat je leest?’ staat hierbij centraal. 

 

Vraag 2: Heb jij iemand (in de buurt) met wie je samen de Bijbel zou kunnen lezen? 

Persoonlijk antwoord.  

 

Vraag 3: Hoe zou het komen dat de man uit het verhaal met blijdschap zijn weg vervolgt?  

Door het lezen van Gods Woord en de uitleg van Filippus leert deze man wie God is én gaat hij ook in 

Hem geloven. De Bijbel krijgt dus persoonlijk betekenis voor hem.  

 
5.2 BIJBELSTUDIE -DEEL I- LUKAS 15 VERS 1 T/M 3 
Vraag 1: Wat zeggen de farizeeën en schriftgeleerden over Jezus? 

Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen. 

    

Vraag 2: Waarom zouden zij hierover murmureren?  

Dat zijn in hun ogen slechte mensen. En daar moest je volgens hen bij uit de buurt blijven. Zeker als 

serieus godsdienstig persoon.  

 

Vraag 3: Wat vind je ervan dat Jezus tollenaars en zondaars ontving en met hen at?  

Persoonlijk antwoord.   

 
5.3 BIJBELSTUDIE -DEEL II- LUKAS 15 VERS 11 T/M 19 
Vraag 1: Wat wil de jongste zoon en wat doet hij vervolgens? 

Hij wil alvast zijn deel van de erfenis van zijn vader. Nadat hij vervolgens alles verzameld heeft, gaat hij 

op reis naar een ver land om daar alles uit te geven in een leven van overdaad.  

 

Vraag 2: Welke crisis breekt er uit, wat betekent dit voor hem en hoe gaat hij hiermee om?  

Er komt een hongersnood in dat land. Hij heeft een groot probleem, want al zijn geld is op. Hij komt in 

dienst van een varkensboer en zou het voer voor de dieren wel zelf willen eten om zijn maag te vullen.   

 

Vraag 3: Wat betekent: ‘tot je zelf komen?’ Wat zegt de jongste zoon als hij tot zich zelf komt? 

Wat bedoelt de jongste zoon met: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u?’    

a. Tot jezelf komen betekent in deze context: Je realiseren in welke situatie je je werkelijk bevindt/bij 

zinnen komen.  

b. Hij zegt: ‘Hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!  Ik 

zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den 

Hemel en voor u; En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw 

huurlingen. 

c. Vader, ik heb verkeerd gehandeld ten opzichte van God en ten opzichte van u.  

 

Vraag 4: Welke indruk krijg je van deze jongste zoon? Zijn er elementen die je herkent?  

Persoonlijk antwoord.  

  

Vraag 5: Hoe denk je dat de vader zal reageren op de terugkeer van zijn zoon? Hoe zou je zelf 

reageren?  

Persoonlijk antwoord.  



5.4 BIJBELSTUDIE -DEEL III- LUKAS 15 VERS 20 T/M 24 
Vraag 1: Wat gebeurt er als de jongste zoon bijna thuis is? Wat lees je hierin over de vader? 

Dan ziet zijn vader hem. Zijn vader wordt met innerlijke ontferming bewogen.  

  

Vraag 2: Welke reactie krijgt de jongste zoon op zijn bekentenis?  

Geen enkele. Hij wordt juist feestelijk onthaald.  

 

Vraag 3: Wat bedoelt de vader met: ‘Want deze mijn zoon was dood en is weder levend 

geworden; hij was verloren en is gevonden?’  

Hij was weg (dood/verloren) en nu weer terug (levend/gevonden).  

 

Vraag 4: Hoe zou je de houding van deze vader kunnen verklaren? En hoe zou de jongste zoon 

dit ervaren hebben?  

a. De vader hield nog steeds ontzettend veel van zijn zoon.  

b. De jongste zoon was waarschijnlijk overrompeld door deze ontvangst: na alles wat hij zijn vader had 

aangedaan werd hij toch voluit als zoon ontvangen en werd er feest gevierd.  

 

 

5.5 BIJBELSTUDIE -DEEL IV- LUKAS 15 VERS 25 T/M 32 
Vraag 1: Hoe reageert de oudste zoon op de terug keer van zijn jongere broer? 

Toornig (boos).  

 

Vraag 2: Wat is opnieuw opvallend aan de houding van de vader hierop? Wat blijkt hieruit? 

a. ‘Zo ging dan zijn vader uit en bad hem.’ Hij smeekt zijn oudste zoon om ook naar het feest te 

komen.  
b. Hij hield ook heel veel van zijn oudste zoon.  

 

Vraag 3: Waarom wil de oudste zoon geen feest vieren? Wat is het probleem van deze oudste 

zoon? 

a. Hij is jaloers en gunt het zijn jongste broer niet.   

b. Hij houdt niet van zijn broer.  

 

Vraag 4: Waar wijst de vader zijn oudste zoon op?  

Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. 

Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood en is weder levend 

geworden; en hij was verloren en is gevonden. 

 
 
5.6 BIJBELSTUDIE - VERDIEPING 

Vraag 1: Wat was ook alweer de aanleiding voor dit verhaal? Tot wie richt Jezus zich met dit 

verhaal? 

Het gemopper van de farizeeën en Schriftgeleerden (de religieuze leiders).  

 

Vraag 2: Je zou kunnen zeggen dat de personen die in het verhaal naar voren komen een 

identificatiefiguur zijn. Als je denkt aan het gezelschap dat bij Jezus was, wie zou Jezus dan 

bedoelen met de jongste zoon? En wie met de oudste zoon?  

Jongste zoon: de zondaars. 

Oudste zoon: de farizeeën en de schriftgeleerden.  

 

Vraag 3: En wie zou Jezus bedoelen met de vader in het verhaal?  

God.  

 



Vraag 4: In wie van de personen in het verhaal herken je jezelf?  

Persoonlijk antwoord.  

 

Vraag 5: Wat zou Jezus ons nu willen vertellen met dit verhaal? 

Dat Jezus juist op zoek is naar al die ‘jongste zonen’ (zondaren) die hun ‘vader’ (God) hebben verlaten. 

En dat de ‘oudste zonen’ (religieuze leiders) hier juist blij om zouden moeten zijn . Maar in de praktijk 

blijkt dat zij niet willen dat de ‘jongste zonen’ weer terugkeren tot God , en gaan mopperen en jaloers 

zijn.    

 

 


