
De gelijkenis van de twee zonen 
 
   Lees : Mattheüs 21:28-32 
 

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. 
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. 
 

Van voorbeelden kun je leren 
Echt waar, van voorbeelden kun je leren. 
Daarom gebruikte de Heere Jezus vaak gelijkenissen, uit het leven van elke dag, om 
de mensen te leren. 
Bij de Heere Jezus ging het altijd om de betekenis van de gelijkenis. 
Door goed na te denken moesten de mensen erachter zien te komen wat de les was 
die in de gelijkenis zat. 
De les, uit de gelijkenis, was niet alleen voor de mensen uit de tijd dat de Heere 
Jezus op aarde was, maar ook voor nu. 
Daarom staan de gelijkenissen in de Bijbel. 
In de gelijkenis die nu volgt, zit ook een les voor jou. 
Van lessen kun je leren. 
Het is wel moeilijk om de les uit een gelijkenis direct te begrijpen. 
Om de betekenis echt te leren, heb je het licht van de Heilige Geest nodig. 
Vraag daar eerst om, voor je de gelijkenis straks gaat lezen. 
 

Bekering nodig 
Elke gelijkenis heeft te maken met het Koninkrijk van God. 
Niet iedereen is onderdaan van Gods Koninkrijk. 
Onderdaan van Gods Koninkrijk kun je worden als er een wonder gebeurt in je leven. 
Het wonder van de wedergeboorte, dat is een geboorte uit God. 
Een onderdaan is een mens die een nieuw hart gekregen heeft, uit genade. 
De Heere Jezus leert, ook in gelijkenissen, wat er nodig is om een onderdaan van 
Gods Koninkrijk te worden. 
Er is bekering nodig. 
Er is geloof in de Heere Jezus nodig. 
 

Vijandschap 
Als de Heere Jezus gelijkenissen vertelt, gelooft niet iedereen dat Hij de Zoon van 
God is, de Zaligmaker. 
De joodse leiders geloven ook niet dat de Heere Jezus de Zaligmaker is. 
Als de Heere Jezus leert dat je alleen maar zalig kunt worden door Zijn werk, worden 
de joodse leiders boos. 
 

 



De joodse leiders denken dat ze door netjes te leven,de geboden van de Heere te 
onderhouden en er zelf ook nog geboden bij te maken, de hemel kunnen verdienen. 
Het lijkt wel goed aan de buitenkant, maar vanbinnen in hun hart is het niet goed. 
Ze zeggen met hun mond: ja, we zijn gehoorzaam, maar ze doen nee, ze zijn niet 
gehoorzaam. 
Ze zijn ongehoorzaam aan de Heere, want de Heere vraagt gehoorzaamheid aan 
Zijn Zoon, de Heere Jezus. 
En…daar geloven de joodse leiders niet in. 
Het hart van de joodse leiders is vol vijandschap tegen de Heere Jezus. 
Als je hart vol vijandschap is, is je hart boos. 
In een hart dat vol vijandschap is, woont een vijand, de duivel. 
De vijandschap van de joodse leiders is zo groot, dat ze de Heere Jezus willen 
doden. 
De joodse leiders zijn ook boos als ze zien dat de Heere Jezus tussen tollenaren en 
zondaren zit. En hen onderwijst. 
Ze noemen tollenaren en zondaren verloren mensen, daar moet niemand zich mee 
bemoeien. 
Maar de Heere Jezus is juist gekomen om verloren mensen te zoeken en zalig te 
maken. 
Verloren mensen zijn eerst niet gehoorzaam aan God, omdat ze in zonde leven. 
Maar als ze door God bekeerd worden, laten ze de zonde en worden gehoorzaam. 
Je kunt ook zeggen : tollenaren en zondaren doen nee, niet gehoorzaam. Maar na 
hun bekering wordt nee…ja, wel gehoorzaam. 
 

Twee vragen 
Als de Heere Jezus in de tempel leert, komen de joodse leiders op Hem af met een 
vraag. 
Ze horen wat de Heere Jezus leert en zien dat Hij wonderen doet. 
Ze vragen:”Wie heeft U macht gegeven om te leren en wonderen te doen? 
De leiders denken, nou, van ons heeft Hij geen macht gekregen om te leren. Die 
opdracht moet van ons komen, anders is het niet goed. 
De Heere Jezus had al dikwijls gezegd dat Hij een Leraar was van God gezonden, 
maar ze geloofden Hem niet. 
De Heere Jezus geeft niet direct antwoord, maar stelt ook een vraag. 
Hij zegt:”Als jullie antwoord geven op Mijn vraag, zal Ik zeggen door wat macht Ik 
Mijn werk doe.” 
Nu komt de vraag van de Heere Jezus. 
Hij vraagt:”Was de doop van Johannes uit God of van mensen?” 
De leiders praten met elkaar, welk antwoord ze zullen geven. 
Ze zeggen:”Als wij zeggen dat de doop van Johannes uit God was, zal Jezus 
zeggen: Waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? En als wij zeggen: De doop 
van Johannes was van mensen, zullen de mensen boos worden op ons, want die 
geloven dat Johannes een profeet was.” 
Wat moeten ze nu zeggen? 
Ze zeggen :”Wij weten het niet.” 
Op dit antwoord zegt de Heere Jezus:”Dan zeg Ik ook niet door wat macht Ik Mijn 
werk doe.” 
 
 
 



Vragen 
 
Waarom vertelde de Heere Jezus gelijkenissen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf op welke gelijkenissen jij geleerd hebt in de vorige werkboeken. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom gebruikte de Heere Jezus voorbeelden uit het leven van elke dag als Hij een 
gelijkenis vertelde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar ging het om bij de Heere Jezus, om de gelijkenis, of om de betekenis van de 
gelijkenis? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Was het onderwijs uit de gelijkenis alleen een les voor toen, of ook voor nu? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie heb je nodig, om de betekenis van de gelijkenis goed te begrijpen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar heeft elke gelijkenis mee  te maken? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is iedereen een onderdaan van Gods Koninkrijk? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is een onderdaan? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



Wat is er nodig, om een onderdaan van Gods Koninkrijk te worden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Geloven de joodse leiders dat de Heere Jezus de zoon van God is? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat denken de joodse leiders? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zeggen de joodse leiders met hun mond en wat doen ze? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Het hart van de joodse leiders is vol vijandschap tegen de Heere Jezus, wat betekent 
dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar zijn de joodse leiders nog meer boos over? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noemen de joodse leiders tollenaren en zondaren? 
___________________________________________________________________ 
 
Waarom gaat de Heere Jezus tussen tollenaren en zondaren zitten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er in het leven van tollenaren en zondaren als de woorden van de Heere 
Jezus gezegend worden aan hun hart? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 

Een antwoord 
De Heere Jezus wil de joodse leiders toch een les leren. 
Voor Zijn onderwijs gebruikt de Heere Jezus een gelijkenis, wat gelijk een antwoord 
is voor de joodse leiders en…voor ons. 
 

De gelijkenis van de twee zonen 
 
De Heere Jezus begint met deze vraag:”Wat denken jullie?” 
En dan komt de gelijkenis. 
 
Een vader heeft twee zonen. 
De vader gaat naar de eerste zoon en zegt: “Zoon, ga heen, werk in mijn wijngaard.” 
De zoon zegt:”Nee, ik wil niet.” 
Hij is ongehoorzaam. 
Na een poosje wordt de zoon boos op zichzelf. 
Ik heb mijn vader beledigd, door mijn antwoord, denkt hij. 
Hij zegt niets tegen zijn vader en gaat toch in de wijngaard werken. 
Zijn ongehoorzaamheid is gehoorzaamheid geworden. 
Hij zei nee en hij doet ja. 
De vader heeft nog een zoon. 
Hij gaat naar de tweede zoon en geeft dezelfde opdracht :”Zoon, ga heen, werk in 
mijn wijngaard.” 
De tweede zoon zegt:”Ik ga heer.” 
Hij spreekt zijn vader aan met heer, om te laten horen hoe gehoorzaam hij wel is aan 
zijn vader. 
Maar het verandert. 
Zijn gehoorzaamheid wordt ongehoorzaamheid. 
Hij zei ja en hij doet nee. 
 

Een denkvraag 
Na het uitspreken van de gelijkenis, stelt de Heere Jezus een denkvraag aan de 
joodse leiders. 
De Heere Jezus vraagt:”Wie van de twee zonen heeft de wil van de vader gedaan?” 
De leiders zeggen:”De eerste zoon.” 
De Heere Jezus zegt:” Voorwaar, Ik zeg u, dat tollenaren en zondaren u zullen 
voorgaan in het Koninkrijk van God. Zij bekeren zich en nemen Mijn woorden aan. 
Jullie, joodse leiders, bekeren je niet en nemen Mijn woorden niet aan. Johannes 
wees u de weg naar God, de weg van de gerechtigheid, de weg van Gods wil, de 
weg van de zaligheid, maar jullie hebben hem niet geloofd. Jullie kregen geen 
berouw, toen hij leerde over de zonde. Bekeerde tollenaren en zondaren zullen in de 
hemel mogen komen. Als jullie Mijn woorden niet aannemen, moeten jullie buiten de 
hemel blijven.” 
 

Opdracht 
De gelijkenis kun je lezen in Mattheüs 21:28-32. 
Na elk vers uit dit gedeelte komen er vragen. 
Lees de tekstverzen rustig door en geef daarna antwoord op de vraag of vragen. 
Gebruik de kanttekeningen van de Statenbijbel. 



Als je de kanttekeningen gebruikt, leer je de betekenis van de Bijbel beter. 

 
Lees: Mattheüs 21:23 
Wie komen er tot de Heere Jezus, als Hij in de tempel leert? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat vragen ze aan de Heere Jezus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Lees: Mattheüs 21:24 
Geeft de Heere Jezus direct antwoord, of stelt Hij een vraag? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 21:25,26 en 27 

Welke Johannes bedoelde de Heere Jezus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De Heere Jezus vraagt waar de doop van Johannes vandaan komt. Doopte hij in 
opdracht van mensen, of had hij een opdracht uit de hemel gekregen? 
Wat betekent : uit de hemel?  ( kijk naar kanttekening 27) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekenen de woorden : bij zichzelven overleggen? ( kijk naar kanttekening 28) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Geven de joodse leiders een duidelijk antwoord?_____________________________ 
 
Wat zeggen ze? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welk antwoord geeft de Heere Jezus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



 
Lees: Mattheüs 21:28 
Met welke vraag begint de Heere Jezus aan de gelijkenis? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt een mens tegen zijn eerste zoon? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees: Mattheüs 21:29 

Wat zegt de eerste zoon en wat doet hij? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees: Mattheüs 21:30 

Wat zegt een mens tegen zijn tweede zoon? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt de tweede zoon en wat doet hij? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees: Mattheüs 21:31 

Wat vraagt de Heere Jezus aan de joodse leiders? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt de Heere Jezus na het antwoord van de joodse leiders? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees: Mattheüs 21:32 
De Heere Jezus zegt tegen de joodse leiders dat Johannes tot hen gekomen is in de 
weg van de gerechtigheid. 
Welke weg is dat? ( lees kanttekening 34) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



Hebben de joodse leiders het onderwijs van Johannes geloofd? 
___________________________________________________________________ 
 
Wie hebben Johannes wel geloofd? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

De betekenis van de gelijkenis 
 
Waar gaat het over in de gelijkenis? 
In de gelijkenis gaat het over twee zonen. 
Met de twee zonen bedoelt de Heere Jezus twee groepen mensen. 
Met de eerste zoon bedoelt de Heere Jezus tollenaren en zondaren. ( nee zeggen en 
ja doen) 
Met de tweede zoon bedoelt de Heere Jezus de leiders van de joden. ( ja zeggen en 
nee doen)  
 
Twee groepen 

De twee groepen behoorden allemaal tot het volk dat de Heere had gekozen om Zijn 
volk te zijn. 
Het volk van de joden. 
Het verbondsvolk. 
Mensen die besneden waren. 
Mensen die apart genomen waren van de heidenen. 
Mensen die gehoorzaam moesten zijn aan de Koning van Gods Koninkrijk, Koning 
Jezus. 
 
Boodschap voor jou 

Als je gedoopt bent, heeft God je ook apart gezet. 
Gedoopte kinderen zijn geen heidenen. 
De Heere wil dat je gehoorzaam zult zijn aan alles wat met Zijn Koninkrijk te maken 
heeft. 
Gehoorzaam aan Koning Jezus. 
Hoe kan dat? 
Dat kan door een nieuwe geboorte. 
Een nieuwe geboorte is werk van God. 
Door een nieuwe geboorte maakt God je van ongehoorzaam, gehoorzaam met je 
hele hart aan Hem. 
Dan ga je de wil van God doen. 
Dan wonder kan gebeuren. 
Daar is al om gevraagd bij je doop. 
En God heeft beloofd dat Hij je gehoorzaam aan Hem kan maken door Zijn werk. 
Hij kan en wil doen wat Hij beloofd heeft. 
Het staat op je gedoopt voorhoofd. 
Maar er moet wel een wonder gebeuren. 
Een wonder kan God alleen. 
Maar jij moet wel vragen aan de Heere of er een wonder in jouw leven mag 
gebeuren. 
 



 
Ik wil niet 
De eerste zoon uit de gelijkenis was eerst ongehoorzaam aan zijn vader. 
Maar hij kreeg berouw en werd gehoorzaam 
 
Met de eerste zoon bedoelt de Heere Jezus tollenaren en zondaren. 
Iedereen weet dat tollenaren en zondaren verkeerde dingen doen en tegen de 
geboden van de Heere zondigen. 
De leiders van de joden noemen deze mensen verloren mensen. 
Ze willen er niet eens mee praten of naast zitten. 
Een tollenaar en zondaar laat zien met hun leven dat ze niet gehoorzaam aan God 
zijn. 
Ze reageren neteender als de eerste zoon. 
Maar in de gelijkenis leert de Heere Jezus dat er een wonder kan gebeuren in het 
leven van zondige mensen. 
De Heere Jezus zoekt deze mensen op. 
De leiders van de joden zeggen dat deze mensen verloren mensen zijn, maar de 
Heere Jezus leert dat Hij juist gekomen is om verloren mensen te zoeken en zalig te 
maken. 
Als het woord van de Heere Jezus gezegend wordt aan het hart van een tollenaar of 
zondaar, krijgt hij berouw over zijn zonden en kan er niet meer in leven. 
Dan worden ze van ongehoorzaam gehoorzaam. 
Dat is het werk van de Heere. 
De zondige mensen hebben eerst tegen de Heere gezegd:”Nee, wij willen U niet 
dienen.” 
Dus…nee  zeggen en ja doen. 
Door het werk van God worden ze van ongehoorzaam gehoorzaam. 
 
Nu jij 

Zo, nu jij. 
Praat maar eens met je eigen hart. 
Kan dat, met je eigen hart praten? 
Ja, dat kan. 
Weet je hoe dat moet? 
Nou, dan lees je een zin en vraag je aan jezelf : doe ik zo, of doe ik zo niet? 
 
We beginnen 

De eerste zoon wilde eerst niet gehoorzaam zijn. 
Denk eens aan het woord : willen. 
Je hebt dit woord nu nodig. 
Je ouders willen bijvoorbeeld dat jij door de week mee naar de kerk gaat als er een 
kerkdienst ( dovendienst) gehouden wordt. 
Wat is je antwoord als je op de eerste zoon lijk? 
Praat eens met jezelf. 
Dan zeg je : Ik wil niet. 
Nog iets. 
Er wordt tegen jou gezegd : Zul je meer in de Bijbel lezen? 
Maar je gebruikt je tijd ergens anders voor. 
Wat is je antwoord op de vraag? 
Praat eens met jezelf. 



Nog één opdracht. 
Zeg, wees eens bezig met de dingen van Gods Koninkrijk. 
Moeilijk?  Geen tijd?  Geen zin? 
Dus…ik wil niet.  Ik zeg : nee. 
 
Om Jezus wil 
Maar…jouw wil kan nieuw worden, als er een wonder gebeurt in je leven. 
Welk wonder? 
Het wonder van de bekering. 
Als de Heere zegt:”Ik ga dat meisje, of die jongen, bekeren, dan doet Hij je hart open 
en komt er binnen met Zijn Heilige Geest. 
Dan wordt alles anders. 
Dan wordt alles nieuw. 
Je wil wordt nieuw. 
Je denken wordt nieuw. 
Je verstand, dat donker is door de zonde, wordt verlicht. 
Ja gaat anders luisteren naar het Woord van God. 
Je krijgt berouw over je zonden. 
Wat je eerst niet wilde doen, ga je nu wel doen. 
Je zei eerst tegen een heleboel dingen : nee, maar dat wordt nu : ja. 
Door het werk van God leer je dat je tegen Hem gezondigd hebt. 
Je leert ook dat zonden gestraft moeten worden, anders is het niet goed tussen God 
en jou. 
Hoe het nog goed kan komen, leert de Heere door Zijn Woord en de Heilige Geest. 
Er is er Eén, Die jou kan verlossen van je zonden. 
Het is de Heere Jezus. 
De Koning van het hemels Rijk. 
Je hebt Hem nodig voor je hart. 
Omdat Hij de Redder is van verloren zondaren, heeft Hij macht om jou een plaats te 
geven in zijn Rijk. 
Als je een plaats krijgt in zijn Rijk, gebeurt er een groot wonder in je leven. 
Het grootste wonder voor jongens en meisjes die eerst ongehoorzaam waren, maar 
nu gehoorzaam worden, om Jezus wil. 
Praat nu met de Heere en vraag:”Heere, wilt U mij leren wat ik nodig heb om 
gehoorzaam te worden aan U?” 
 
Ik wil 

De tweede zoon deed alsof hij gehoorzaam was, maar hij was ongehoorzaam. 
Hij zei:ja en hij deed : nee. 
 
Met de tweede zoon bedoelt de Heere Jezus de leiders van de joden. 
De leiders denken dat ze beste mensen zijn. 
Ze denken dat ze niet zondigen tegen de wet van God. 
Verloren mensen? O nee, dat zijn ze niet. 
Verdriet over hun zonden? O nee, dat hebben ze niet. Ze leven toch netjes? 
Ze danken God dat ze niet zo slecht zijn als andere mensen. 
Ze zeggen tegen God :”God, wij leven helemaal voor U.” 
Dat is toch mooi? 
Wat ze zeggen lijkt mooi, maar ze zeggen het alleen met hun mond. 
Het is vanbinnen in hun hart niet goed. 



 
Weet je Wie ze niet nodig hebben? 
Ze hebben de Heere Jezus niet nodig, als Verlosser voor hun zonden. 
Ze zeggen gewoon nee tegen Hem. 
Ze doen ja met hun mond en zeggen nee met hun hart. 
Ze geloven niet in de Heere Jezus. 
Dat is erg. 
 
Ieder een eigen plaats 

Als een tollenaar of zondaar tot bekering komt en gehoorzaam wordt aan het woord 
van de Heere Jezus, krijgen ze een plaats van Koning Jezus in Zijn Rijk. 
Als de leiders van de joden niet willen geloven in de Heere Jezus, moeten ze voor 
eeuwig buiten het Koninkrijk van Koning Jezus blijven. 
Dan gaan de bekeerde tollenaren en zondaren hen voor naar binnen. 
 
Nu jij 
Misschien leef je wel net zo netjes als de leiders van de joden. 
Jij doet alles op tijd, bidden, danken, bijbellezen. 
Dat is natuurlijk goed, dat moet je altijd doen. 
Je gaat met je ouders mee naar de kerk. Je zegt altijd ja. Goed!  
Maar nu moet je weer eens met je eigen hart praten. 
Vraag eens aan je hart: Heb ik genoeg aan alles wat ik doe, of heb ik bekering 
nodig? 
Denk ik, net als de leiders van de joden dat ik zalig kan worden door alles wat ik 
goed doe, of heb ik het werk van de Heere Jezus nodig in mijn hart? 
Als je echt met deze vragen bezig bent, vraag je nog meer. 
Dan vraag je ook:”Heere, wilt U met Uw Heilige Geest in mijn hart werken en mij 
bekeren?” 
Als je genoeg hebt aan alle goede dingen die je doet en meer niet, kom je nog alles 
tekort voor je zaligheid. 
Het moet vanbinnen in je hart goed worden. Daar moet het nieuw worden. 
En dat kan het worden…omdat God het kan doen bij jou, om het werk van de Heere 
Jezus. 
 
Voorgaan 

De Heere Jezus zegt:”Joodse leiders, luister eens, als jullie niet in Mij willen geloven 
en tollenaren en zondaren wel, zullen die jullie voorgaan in het Koninkrijk van God. 
Joodse leiders, jullie moeten je ook bekeren. 
Ook voor bekeerde joden is er plaats in Mijn Koninkrijk.” 
 
Nog één keer 

Een vraag aan de Heere:”Heere, wilt U mij onderwijs leren uit deze gelijkenis? 
Leert U mij gehoorzaam te zijn  aan U? 
Wilt U mijn ongehoorzaamheid tot gehoorzaamheid maken? 
Wilt U mijn nee, tot ja maken? 
 
Wat zegt de Heere in Psalm 25 
 
In die Psalm zegt de Heere:”Wie Hem ( de Heere) need’rig valt te voet, 
                                              zal van Hem zijn wegen leren. 



 

Vragen over de betekenis van de gelijkenis 
 
Twee groepen 

Welke twee groepen mensen bedoelt de Heere Jezus met de twee zonen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De twee groepen mensen behoorden tot het verbondsvolk. Wat betekent dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
  
Boodschap voor jou 

Door je doop heeft God jou______________________gezet van mensen die niet 
gedoopt zijn. ( mensen van de wereld)  
Behoor je, door je doop in het Koninkrijk van God, of moet er eerst nog iets 
gebeuren? 
( Lees het eerste stukje van het doopformulier) 
Geef daarna antwoord. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar is om gevraagd toen jij gedoopt werd? 
( Lees het gebed uit het doopformulier, dat gebeden is voor jij gedoopt werd)  
Begrijp je waar het om gaat in dit gebed? 
Lees het rustig. Praat er over met je ouders, die jou voor de doop gehouden hebben. 
Geef daarna antwoord. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Ik wil niet 

Welke mensen reageren er neteender als de eerste zoon? 
( Deze zoon was eerst ongehoorzaam, maar kreeg berouw en werd gehoorzaam)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noemen de leiders van de joden deze mensen? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 



Wat leert de Heere Jezus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er in het hart van een tollenaar of zondaar, als het Woord van de Heere 
Jezus gezegend wordt aan het hart? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Nu jij 

Wanneer doe je neteender als de eerste zoon? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kan het zondige nieuw gemaakt worden in jouw hart en leven? 
___________________________________________________________________ 
 
Welke wonder moet er dan gebeuren? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er in de bekering? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Er gebeuren meestal veel dingen in je leven. Wat is het grootste wonder? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Ik wil 

Welke mensen reageren er neteender als de tweede zoon? 
( De tweede zoon deed alsof hij gehoorzaam was, maar hij was ongehoorzaam) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat denkende joodse leiders? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



In Wie geloven de joodse leiders niet? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er met de joodse leiders, als ze niet in de Heere Jezus geloven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er met tollenaren en zondaren, als ze zich bekeren en in de Heere 
Jezus geloven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Nu jij 
Jij kunt een heleboel goede dingen doen en die moet je ook doen. 
Bijvoorbeeld : bidden, danken, goede boeken lezen. ( doen hoor!)  
Nu een belangrijke vraag. 
Zijn deze goede dingen genoeg voor je zaligheid? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat heb je nodig voor je zaligheid? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet je altijd  aan de Heere vragen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kun je nog een nieuw hart krijgen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er dan in je leven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is deze tijd, nu je nog jong bent, een goede tijd om de Heere te zoeken en om 
bekering te vragen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 

Wat staat er in Prediker 12:1? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Een paar vragen over deze tekst. 
Wie is jouw Schepper?________________________________________________ 
 
Wat zijn kwade dagen? ( lees kanttekening 3 van Prediker 11) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent: ik heb geen lust in dezelve? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet je, na het lezen van elke gelijkenis aan de Heere vragen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Wat zegt de Heere in Psalm 25:4 ( berijmd ) de laatste twee regels? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 


