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! Mattheüs	  2:	  1-‐12	  
!  Lukas	  15:11-‐32	  



!  1	  Joh.	  2:13	  	  Ik	  schrijf	  u,	  
vaders,	  omdat	  u	  Hem	  
kent	  Die	  er	  vanaf	  het	  
begin	  is.	  Ik	  schrijf	  u,	  
jonge	  mannen,	  omdat	  
u	  de	  boze	  hebt	  
overwonnen.	  Ik	  schrijf	  
u,	  kinderen,	  omdat	  u	  
de	  Vader	  kent.	  



!  10	  	  Toen	  zij	  de	  ster	  zagen,	  verheugden	  zij	  zich	  
met	  zeer	  grote	  vreugde.	  

!  11	  	  En	  toen	  zij	  in	  het	  huis	  kwamen,	  vonden	  zij	  
het	  Kind	  met	  Maria,	  Zijn	  moeder,	  en	  zij	  vielen	  
neer	  en	  aanbaden	  Het.	  Zij	  openden	  hun	  
schatkisten	  en	  brachten	  Hem	  geschenken:	  
goud	  en	  wierook	  en	  mirre.	  



!  Oudste	  zoon	  
!  28	  	  Maar	  hij	  werd	  boos	  
en	  wilde	  niet	  naar	  
binnen	  gaan.	  Toen	  ging	  
zijn	  vader	  naar	  buiten	  
en	  spoorde	  hem	  aan.	  



!  29	  	  Maar	  hij	  
antwoordde	  en	  zei	  
tegen	  zijn	  vader:	  Zie,	  ik	  
dien	  u	  al	  zoveel	  jaren	  
en	  heb	  nooit	  uw	  gebod	  
overtreden	  en	  u	  hebt	  
mij	  nooit	  een	  bokje	  
gegeven	  om	  met	  mijn	  
vrienden	  vrolijk	  te	  zijn.	  



!  Maar	  nu	  deze	  zoon	  van	  
u	  gekomen	  is,	  die	  uw	  
bezit	  met	  hoeren	  
opgemaakt	  heeft,	  hebt	  
u	  voor	  hem	  het	  
gemeste	  kalf	  geslacht.	  



!  Is	  worden	  als	  het	  Kind:	  

!  Fil	  2:5	  	  Laat	  daarom	  die	  
gezindheid	  in	  u	  zijn	  die	  ook	  
in	  Christus	  Jezus	  was,	  6	  	  
Die,	  hoewel	  Hij	  in	  de	  
gestalte	  van	  God	  was,	  het	  
niet	  als	  roof	  beschouwd	  
heeft	  aan	  God	  gelijk	  te	  zijn,	  
7	  	  maar	  Zichzelf	  ontledigd	  
heeft	  door	  de	  gestalte	  van	  
een	  slaaf	  aan	  te	  nemen	  en	  
aan	  de	  mensen	  gelijk	  te	  
worden.	  


