
 De gelijkenis van de verloren zoon. 
 
Eerst lezen. 
Daarna volgen er vragen en opdrachten. 
 
 
Gelijkenissen 
 
Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen 
veel dingen te leren. 
Iedere gelijkenis is ook een les voor jou en iedereen. 
Het is belangrijk om het licht van de Heilige Geest te ontvangen, om daardoor te 
leren wat de Heere Jezus ons te zeggen heeft met Zijn onderwijs. 
 
De hoorders  ( mensen die luisteren ) 
Hoorders zijn mensen die luisteren naar de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. 
Onder de hoorders zijn tollenaren en zondaren, Farizeeën en Schriftgeleerden. 
In werkboek 2 ( het verloren schaap ) hebben jullie meer over deze mensen kunnen 
lezen. Lees het nog maar eens na als je het vergeten bent.  
De Farizeeën en Schriftgeleerden kunnen niet begrijpen dat de Heere Jezus met 
tollenaren en zondaren eet en drinkt. Wie wil er naast zulke zondige mensen zitten 
en met hen eten ? Dat wil de Heere Jezus. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te 
maken wat verloren is. 
De Farizeeën en Schriftgeleerden zijn er niet aan ontdekt, dat ze zelf ook verloren 
zondaren zijn als ze de Heere Jezus niet kennen met hun hart. Ze denken dat ze 
door hun eigen werk vrede met God kunnen krijgen. Maar die gedachte is helemaal 
verkeerd. Er is bekering nodig. 
Door de gelijkenis van de verloren zoon te vertellen, wil de Heere Jezus drie dingen 
leren. 

1. de liefde van God de Vader voor verloren zondaren. 
2. de bekering tot God 
3. een waarschuwing tot bekering 

 
Lees uit de Bijbel : Lukas 15:11-32. 
In dit gedeelte staat de gelijkenis van de verloren zoon. 
 
Vragen ! 
 

Waarom vertelt de Heere Jezus gelijkenissen ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat is belangrijk voor ons ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zijn hoorders ? 
___________________________________________________________________ 

 



Wie zijn er onder de hoorders, als de Heere Jezus de gelijkenis van de verloren zoon 
vertelt ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke drie dingen wil de Heere Jezus leren door de gelijkenis van de verloren zoon 
te vertellen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
De Heere Jezus vertelt 
    De verloren zoon 
 
Een vader heeft twee zonen. 
De vader is rijk. Hij heeft  een grote boerderij met alles wat er bij hoort. 
Zijn twee jongens helpen hem. 
Maar er zijn ook nog knechten en huurlingen die helpen. 
De knechten zijn er altijd. Ze horen ook bij de familie. 
De huurlingen werken soms maar een dag, of kortere tijd op de boerderij. Ze horen 
niet bij de familie. 
 
Als de vader sterft, is alles voor de twee jongens. 
De oudste krijgt meer dan de jongste. Dat staat in de wetten van Israël Dus dat is 
eerlijk. 
 
Op een dag zegt de jongste zoon :”Vader, geeft u mij nu mijn goed, mijn erfdeel 
maar.” Het betekent, geeft u mij nu alles maar wat ik eigenlijk pas krijg als u sterft. 
Waarom wil de jongste zoon zijn geld nu al hebben ? 
Kan hij niet wachten tot zijn vader sterft ? 
De jongste zoon maakt een plan. Hij wil weg van huis. Hij wil naar een ver land. 
Hij wil van andere dingen genieten. 
Als hij ver weg is, kan hij doen wat hij zelf wil. Dat is zijn plan.  
Hij wil niet meer naar zijn vader luisteren. 
 
De jongste zoon denkt dat hij een goed plan maakt. 
Maar het is een verkeerd plan, waar zijn vader groot verdriet van heeft. 
 
De jongste zoon denkt dat hij pas echt gelukkig is als hij ver van huis leeft. 
Wat een verkeerde gedachte. Het plan komt uit zijn zondig hart. 
 
Met een verdrietig hart deelt de vader het geld uit. 
Maar de jongste zoon kijkt  niet eens naar zijn vader. Hij doet wat hij zelf wil. 
Hij wil niet gehoorzaam zijn aan zijn vader. 
 
De jongste zoon gaat vrolijk opreis .op reis 
Zijn vader kijkt hem verdrietig na, met pijn in het hart. Zijn jongen gaat weg, maar het 
blijft zijn jongen. En voor die wegloper heeft hij liefde in zijn hart. Dat is een wonder! 



De jongste zoon kiest voor een leven van plezier maken en feesten. 
Als het ene feest voorbij is, komt het volgende feest. 
Hij heeft genoeg vrienden en vriendinnen. Hij betaalt de feesten wel. Hij heeft geld 
genoeg. 
 
Maar…wat gebeurt er ? 
Op een dag heeft hij geen geld meer. 
Hij heeft alles opgemaakt aan grote, zondige feesten. 
Betalen zijn vrienden nu ? 
Nee, zijn vrienden gaan weg. 
Nu heeft de jongste zoon niets meer. 
Hij heeft geen geld en geen vrienden meer. 
En eten ? Dat heeft hij ook niet, want er is grote hongersnood in het land waar hij nu 
woont. 
 
Nu gaat het niet goed. 
Gaat hij terug naar huis ?    Nog niet. 
Hij zoekt werk bij iemand die varkens heeft. 
Die man kan wel iemand gebruiken die voor zijn varkens zorgt. 
Zo’n vies werkje heeft hij nog nooit gedaan bij zijn vader. 
De varkens krijgen eten. Hij zou dat eten ook wel willen hebben, maar niemand geeft 
hem er iets van. Hij heeft zo’n erge honger!  
Was hij maar nooit van huis weggegaan. 
 
De jongste zoon gaat in zichzelf denken. 
Als je in jezelf denkt, denk je aan wat je gedaan hebt en nog doet. 
Hij denkt aan zijn vader. Wat had hij het goed bij zijn vader. 
De jongen denkt bij zichzelf : de huurlingen van mijn vader hebben het nog beter dan 
ik. 
Hoe meer hij aan zijn vader denkt, hoe meer hij aan de goedheid van zijn vader 
denkt en aan zijn eigen slechtheid. 
Hij komt tot inkeer. Het betekent dat hij berouw krijgt en zich schuldig voelt. 
Hij zegt : ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen  vader, ik 
heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard uw zoon 
genoemd te worden;maak mij als één van uw huurlingen. 
Hij kan het niet langer uithouden in het verre land. 
 
De jongen staat op en loopt de weg terug naar huis. 
Een jongen met een schuldig hart. 
Hij voelt zich veloren, omdat hij tegen God en zijn vader gezondigd heeft. 
Zou hij nog bij zijn vader terug mogen komen ? 
Hij heeft het niet verdiend. 
Toen hij naar het verre land ging, dacht hij aan feesten. Nu denkt hij aan zijn zonden. 
Maar hij blijft niet zitten onderweg. 
Hij heeft heimwee naar zijn vader. 
 
Denkt vader nog wel eens aan zijn zoon ? 
Vader denkt iedere dag aan zijn jongen. 
 
 



De liefde in het hart van de vader, verlangt naar de terugkomst van zijn zoon. 
De vader kijkt iedere dag in de verte, of zijn zoon terugkomt.  
Op een dag ziet de vader zijn zoon komen. 
Hij loopt er snel heen. 
Als ze elkaar ontmoeten, neemt de vader zijn zoon in de armen en kust hem. 
Vader is niet boos, maar blij, omdat zijn zoon weer terug gekomen is. 
De zoon doet weer een schuldbelijdenis. Hoort eens wat zijn schuldbelijdenis is. Hij 
zegt :”Vader, ik heb gezondigd, tegen de hemel en voor u en ben niet meer waard 
uw zoon genoemd te worden.” 
 
Krijgt de zoon straf ? Dat heeft hij wel verdiend, maar er gebeurt iets anders. 
Vader geeft bevel aan zijn knechten om een feest klaar te maken. 
Maar eerst krijgt de zoon nieuwe kleren, want zijn kleren zijn kapot en vies. 
Hij krijgt ook een ring aan zijn vinger en nieuwe schoenen. Wat ziet hij er nu feestelijk 
uit. Maar het feest is nog niet klaar. Vader zegt tegen zijn knechten :”Haal het beste 
kalf en slacht het; en laten wij eten en drinken en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon  
was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden.”En zij 
begonnen  vrolijk te zijn. 
 
Is de oudste zoon ook blij als zijn broer weer thuis is ? 
Nee, hij wil niet op het feest komen. Hij is boos. 
Vader gaat naar zijn oudste zoon en roept hem. 
Maar de oudste zoon zegt :”Ik werk al zoveel jaren voor u en voor mij hebt u nooit 
feest gevierd. Maar als deze uw zoon gekomen is, die in zonde geleefd heeft, maakt 
u een feest.” 
Wat is de oudste zoon boos en ontevreden. 
Vader zegt :”Kind, jij hebt het toch altijd goed bij mij ? Laten we toch vrolijk zijn omdat 
je broer weer thuis is. Hij was zover weg, maar hij is weer terug. Hij was verloren en 
is gevonden.” 
 
 
Vragen over de gelijkenis! 
 

Over wie gaat het in de gelijkenis ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat vraagt de jongste zoon aan zijn vader ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat wil de jongste zoon ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 



Waar gaat de jongste zoon heen ?________________________________________ 
 
Hoe leeft de jongste zoon in het verre land ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wanneer is het feesten afgelopen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat doen zijn vrienden ? 
___________________________________________________________________ 
 
Heeft de jongste zoon genoeg te eten ?____________________________________ 
 
Welk werk doet de jongste zoon in het verre land ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat wil hij graag hebben voor de honger ?__________________________________ 
 
Geeft iemand hem varkens eten ?________________________________________ 
 
Wat gaat de jongste zoon nu doen ? 
___________________________________________________________________ 
 
Krijgt hij berouw ?_____________________________________________________ 
 
Wat zegt de jongen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De jongen zegt dat hij gezondigd heeft, Wie noemt de jongen eerst en wie daarna ? 
___________________________________________________________________ 
 
Hoe zag de jongen er uit toen hij van huis wegliep en hoe ziet hij er nu uit ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Denkt zijn vader nog aan hem ?__________________________________________ 
 
Wat heeft vader in het hart voor zijn zoon ?_________________________________ 
 
 



Ziet de zoon vader eerst, of vader zijn zoon ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er als vader zijn zoon ontmoet ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Krijgt de zoon straf ?___________________________________________________ 
 
Wat krijgt de zoon ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moeten de knechten doen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt vader over zijn zoon ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wil de oudste zoon op het feest komen ?__________________________________ 
 
Wat zegt vader ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
De betekenis van de gelijkenis 
 
In de gelijkenis van de verloren zoon, wordt het geheim van Gods Koninkrijk duidelijk 
gemaakt. 
De Heere Jezus doet dat, door de gelijkenis van de verloren zoon te vertellen.  
Het gaat in deze gelijkenis over de grote liefde van God voor wat verloren is. 
Het gaat over de bekering van zondaren en vergeving van de zonden. 
Het gaat over blijdschap van God over de bekering van zondaren.  Ja, zelfs van 
één zondaar. 
 
Met onze rug naar God 
Het gaat in deze gelijkenis over een vader en twee zonen. 
De jongste zoon verlaat het huis van zijn vader en gaat de wereld in. 
Maar zijn vader blijft aan hem denken, dat is grote liefde. 
 
Het verlaten van het huis van vader, is een voorbeeld van de mens die God verlaat. 



Wie is die mens ? 
Zeg je eigen naam maar. 
Wij zijn allemaal weglopers van God, door onze zonden. 
Nu staan wij met onze rug naar God. 
Wij lopen weg van God. 
 
De jongste zoon gaat de wereld in en leeft in de zonde. 
 
Een leven in de zonde, is een leven zonder God. 
Een leven zonder God, is een leven zonder echt geluk. 
Een leven zonder God, is een gevaarlijk leven. 
Als er in een verloren leven geen wonder van bekering gebeurt, eindigt een verloren 
leven in de eeuwige dood. 
 
De jongste zoon wil genieten van dingen die hij ziet. 
De jongste zoon geeft zijn geld uit aan feesten, lekker eten en drinken en doet niet 
anders dan zondigen met vrienden en vriendinnen. 
Hij gebruikt alles, wat hij gekregen heeft van zijn vader, op een verkeerde manier. 
 
Wie alleen wil genieten van dingen die voorbijgaan, vergeet het belangrijkste, dat is 
de eeuwigheid. 
Zondaars, die weglopen van God, gebruiken ook alles op een verkeerde manier. 
Je kunt je verstand verkeerd gebruiken, je wil, je denken en je talenten. 
Door deze dingen verkeerd te gebruiken, vergeet je je ziel en dat is heel erg. Dan lig 
je verloren, buiten God. 
 
Arm en ellendig 

Op een dag is het geld op van de jongste zoon. 
Zijn vrienden en vriendinnen gaan weg en er is hongersnood in het land. 
Nu heeft hij niets meer. 
Hij komt als een bedelaar bij de varkens te zitten. 
Allemaal eigen schuld. 
Hij is arm en ellendig, buiten het huis van zijn vader. 
 
Als wij buiten God leven, zijn we net zo arm als deze jongen, die niets meer heeft. 
 
Inkeer. ( in jezelf denken ) 

Op een dag gaat de jongste zoon in zichzelf denken en krijgt berouw over zijn 
zonden. Hij leert zien wie hij is. Hij is een verloren zoon. 
Hij kijkt niet meer om zich heen, maar hij kijkt naar binnen. 
Zijn hart is zwart van zonden. 
Hij krijgt berouw over zijn zonde en schuld. 
Wat is hij ongelukkig, buiten het huis van zijn vader. 
Dan zegt hij dat hij zal opstaan en teruggaan naar zijn vader. 
Hij zal eerlijk zeggen dat hij tegen God en zijn vader gezondigd heeft. 
 
Zo gaat het ook als de Heilige Geest gaat werken in het hart van een verloren 
zondaar. 
Dan leer je dat je tegen God gezondigd hebt en krijg je berouw over je zonden. 



Wie berouw krijgt over zijn zonden, wordt eerlijk gemaakt tegen God en zegt dat hij 
tegen Hem gezondigd hebt, maar Hem niet kan missen. 
Wie God niet kan missen, roept uit zijn verdrietig hart tot God :” O, God, wees mij, 
zondaar genadig.” 
 
Liefde en vergeving 
De jongste zoon loopt de weg terug naar zijn vader. 
Zijn vader ziet hem in de verte aankomen en loopt naar zijn zoon toe. 
Hij neemt zijn zoon in de armen en kust hem. 
Vader is zijn zoon nooit vergeten. 
De zoon zegt tegen vader dat hij tegen God en zijn vader gezondigd en het niet 
verdiend heeft dat hij kind van zijn vader mag zijn. 
Maar de vader ontvangt de zoon in liefde en vergeeft hem zijn foute dingen. 
Er wordt een groot feest gemaakt. 
De vader is blij. Hij zegt :”Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij 
was verloren en is gevonden.” 
De zoon was niet gestorven, maar hij was zo ver bij de vader vandaan, dat het leek 
of hij gestorven was. 
 
Zo gaat het ook met een verloren zondaar, die zich, door het werk van de Heilige 
Geest omkeert. Niet meer met zijn rug naar God toe, maar met heel zijn leven naar 
God terug gaat. 
Zo’n zondaar leert dat hij de dood verdiend heeft en gaat zijn zonden belijden voor 
God en om vergeving bidden. 
Laat God zo’n verloren zondaar buiten Hem staan ? 
Nee, de liefde van God trekt  een verloren zondaar, die met berouw tot Hem terug 
gaat, naar Hem toe. Hoe ? Om Jezus wil. Zijn werk is genoeg, om een verloren 
zondaar weer bij God te brengen. Dat wonder leert de Heilige Geest in het hart. 
Als dat wonder gebeurt in je leven, is er blijdschap in de hemel, over één zondaar die 
zich bekeert 
Feest, omdat er een verloren zondaar tot bekering komt. 
 
Ik kom niet 

Wie zegt dat : ik kom niet ? 
Dat zegt de oudste zoon, als vader hem roept om ook op het feest te komen. 
De oudste zoon heeft van een knecht gehoord waarom er feest gevierd wordt in het 
huis van zijn vader. 
Is zijn broer thuisgekomen ? Nee, die wil hij niet zien. 
Als zijn vader hem nog eens roept zegt hij :”Denkt u dat ik op het feest kom van uw 
zoon die in de zonde geleefd heeft ?” 
Hoe kan vader voor zo’n zondige zoon een feest maken. 
De oudste zoon zegt :”Ik ben toch veel beter dan deze uw zoon ? Ik verdien eerder 
een feest.” 
Hij zegt niet eens : mijn broer. Hij wil er niets mee te maken hebben. 
De vader zegt dat de oudste zoon blij moet zijn omdat zijn broer, die zover van huis 
was, weer terug gekomen is. 
Ver van huis noemt de vader : verloren. 
Weer thuis noemt de vader : gevonden. 
Verloren en gevonden en daarom feest!  
 



Eigenlijk is de oudste zoon neteender als de Farizeeën en de Schriftgeleerden. 
Die willen ook niets te maken hebben met zondige mensen. Ze kunnen niet begrijpen 
dat de Heere Jezus met zondaren eet en drinkt. 
Als ze goed naar de Heere Jezus luisteren, zegt Hij : Farizeeën en Schriftgeleerden, 
jullie willen ook niet komen als ik jullie roep. Jullie denken dat je hart niet zo zondig is 
als van tollenaren en zondaren. Jullie denken dat je door je eigen werk de zaligheid 
kunt verdienen. Dat kan nooit. Ook niet omdat jullie joden zijn. Ook niet omdat jullie 
zeggen dat je familie van Abraham bent. 
De zaligheid is voor verloren zondaren, die door God getrokken worden uit de 
duisternis van de zonde tot Zijn licht. 
De zaligheid is een werk van Gods liefde en genade, om het werk van Zijn Zoon, de 
Heere Jezus. 
Dat wonder wordt geleerd door het werk van de Heilige Geest in het hart van 
verloren zondaren, die God aan Zijn Zoon gegeven heeft en voor wie de Zoon Zijn 
werk doet. 

 
Herhalen ! 

De verloren zoon is een voorbeeld van tollenaren en zondaren. 
De oudste zoon is een voorbeeld van de Farizeeën en Schriftgeleerden. De vader is 
een voorbeeld van God, bij Wie verloren zondaren terug mogen komen, die Hij Zelf 
trekt door Zijn liefde en genade. En…die alleen zalig kunnen worden om het werk 
van de Heere Jezus. 
Dat wonder leert de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen. 
 
 

 
 
Vragen over de betekenis van de gelijkenis 
 
Wie wordt er in de gelijkenis met de verloren zoon bedoelt ? bedoeld 
___________________________________________________________________ 
 
Wie wordt er in de gelijkenis met de oudste zoon bedoelt ? bedoeld 
___________________________________________________________________ 
 
Wie wordt er in de gelijkenis met de vader bedoelt ? bedoeld 
___________________________________________________________________ 
 
Zijn wij ook  weglopers van God door onze zonden ?_________________________ 
 
Staan wij met onze rug naar God toe ?____________________________________ 
 
Zonder God 
Wat is een verloren leven ? 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
Arm en ellendig 

Wanneer zijn we arm en ellendig ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Inkeer ( in jezelf denken ) 

Wat leert de Heilige Geest, als Hij in het hart van een verloren zondaar gaat  
werken ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zeg je tegen God, als de Heilige Geest je eerlijk maakt tegenover Hem ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Liefde en vergeving 
Wat leert een verloren zondaar, die in zichzelf gaat denken ? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Is dat werk ook in ons hart nodig om zalig te worden ?_______________________ 
 
Wat moeten wij iedere dag aan de Heere vragen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is Gods liefde en genade groot, dat Hij zonden kan en wil vergeven aan verloren 
zondaren om Jezus wil ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Als wij onszelf goed vinden en geen bekering nodig hebben, op wie lijken wij dan ? 
___________________________________________________________________ 
 
Is er blijdschap in de hemel, als verloren zondaren zich tot God bekeren ? 
___________________________________________________________________ 
 
Als wij in de Bijbel lezen, roept God ook tot ons :”Bekeer je tot Mij.” 
Wie kan ons bekeren ?_________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

Met de gelijkenis van de verloren zoon leert de Heere Jezus ons wat bekeren tot God 
betekent. 
 
Uit de Dordtse Leeregels gaan we leren wat we over de bekering moeten weten met 
ons verstand en leren met ons hart. 

 
 
 
De Dordtse Leeregels 
 
De Dordtse Leerregels geven ons onderwijs over de leer van de Bijbel. 
 
Zoek op : hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse Leerregels en lees artikel 11. 
 
In artikel 11 gaat het over de waarachtige bekering. 
De waarachtige bekering, kun je ook een nieuw begin in je leven noemen. 
Dat nieuwe begin is nodig, om een kind van God te worden 
Het betekent dat we een nieuw hart nodig hebben. 
Als we onbekeerd zijn, zijn we geestelijk dood. 
Als je geestelijk dood bent, ken je God niet met je hart, dan lig je verloren voor God. 
Maar…er kan een wonder gebeuren, bij God vandaan. 
Geestelijk dode mensen kunnen levend worden. 
We kunnen onszelf niet van dood levend maken. 
Maar dit wonder is wel mogelijk door de kracht van Gods Woord en het werk van de 
Heilige Geest. 
Daarom moeten we het Woord van God biddend lezen en naar Gods Woord 
luisteren. 
De kracht van de Heilige Geest is zo sterk, dat Hij een hart open kan maken dat 
gesloten is door de zonde. 
Als dat gebeurt, krijgen we berouw over onze zonden en heimwee naar God. 
Weet je wat David zegt ? 
David zegt :”Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken…” 
 
In de bekering leert de Heilige Geest willen wat God wil. 
In de bekering maakt de Heilige Geest van een boze wil en goede wil. 
De Heilige Geest zorgt ervoor dat een wedergeboren mens in heel zijn leven laat 
zien dat God hem vernieuwd heeft. 
Wat hierboven staat, doet God in het hart van mensen waar Hij de waarachtige 
bekering in werkt. 
 
Vragen over artikel 11 
 
Waar gaat het over in artikel 11 ? 
___________________________________________________________________ 
 
Hoe kun je de bekering ook noemen ? 
___________________________________________________________________ 
 
 



 
Wat betekent het om geestelijk dood te zijn ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kunnen wij onszelf van dood levend maken ? 
( kunnen wij onszelf bekeren ?)__________________________________________ 
 
Wie kan ons wel van geestelijk dood, levend maken ?_________________________ 
 
Wat kan er gebeuren onder het lezen van Gods Woord en de kracht van de Heilige 
Geest ? 
 
De Heilige Geest kan en hart openmaken dat_______________________________ 
De Heilige Geest leert willen wat_________________________________________ 
De Heilige Geest maakt van een boze wil een______________________________ 
 
 
Lees artikel 12 van hoofdstuk 3 en 4 
 
In dit artikel gaat het over de wedergeboorte 
 

Wat is de wedergeboorte ? 
De wedergeboorte is een vernieuwing van je hart. 
In de Dordtse Leerregels wordt de wedergeboorte een nieuwe schepping genoemd, 
een opwekking uit de doden, een levendmaking. 
Over deze dingen wordt heel mooi in de Bijbel geschreven. 
Ook in de gelijkenis van de verloren zoon. 
De wedergeboorte is een werk van God zonder ons, in ons. 
God begint. 
God werkt de vraag in het hart om bekering. En dan ga je om bekering vragen met je 
hart. Als je nog niet weet of de Heere in je hart werkt, moet je beginnen om met je 
verstand om bekering te bidden. 
 Bekering is: een eenzijdig werk van God. 
God doet, wat wij niet kunnen. 
Wij weten allemaal dat de Heere Jezus gestorven is om mensen zalig te kunnen 
maken. 
Maar om te leren dat de Heere Jezus Zijn werk voor ons gedaan heeft, is Zijn werk in 
ons hart nodig. 
Dat is de wedergeboorte. 
Je kunt niet zalig worden zonder wedergeboorte. 
 
Als je het wonder van de wedergeboorte mag beleven, krijg je geloof om te geloven 
dat de Heere in je hart werkt door Zijn Heilige Geest. 
Wat is de genade van God groot, dat Hij mensen kan en wil bekeren. 
Bekeerde mensen hebben ook genade nodig om altijd om het werk van de Heilige 
Geest in hun hart te blijven vragen. 
 
 



Vragen over artikel 12 
 
Wat is wedergeboorte ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe wordt de wedergeboorte in de Dordtse Leerregels genoemd ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie begint er in de wedergeboorte, God of de mens ? 
___________________________________________________________________ 
 
Kun je zalig worden zonder wedergeboorte ?________________________________ 
 
Wat betekent een eenzijdig werk van God ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat krijg je in je hart, als je het wonder van de wedergeboorte mag beleven ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Moeten bekeerde mensen ook nog iedere dag om het werk van de Heilige Geest 
vragen in hun hart ? 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
  Einde werkboek over de verloren zoon 

 


