
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertelschets 6.6: God is genadig 

 

 

Beginzin 

Veel tollenaars en zondaars komen naar de Heere Jezus, verlangend om naar Hem te luisteren.  

 

1. De situatie 

• Daartussen staan Farizeeërs en Schriftgeleerden. Zij mopperen: Jezus eet met die mensen. 

Hij is zelf net zo slecht. Anders deed Hij dat niet.  

• Dan vertelt de Heere Jezus een gelijkenis. 

 

2. De jongste zoon 

• Een vader heeft twee zonen. De jongste zoon vraagt zijn erfdeel aan zijn vader. 

• De vader verdeelt de erfenis onder de zonen. 

• Kort na de verdeling van de erfenis gaat de jongste zoon op reis, naar een ver land. 

• Hij geeft veel geld uit; als hij wat wil hebben, koopt hij het. 

• Als al zijn geld op is, komt er hongersnood. De jongen heeft niets meer en lijdt honger. 

• Hij krijgt uiteindelijk werk als varkenshoeder, maar dan lijdt hij nog steeds  honger. hij zou 

het varkensvoer willen eten, maar niemand geeft hem dat. 

• Dan gaat de jongen nadenken; hij krijgt berouw over zijn zonden: de knechten van zijn 

vader hebben het beter dan hij. ‘Ik ga terug en zeg tegen mijn vader: Ik heb gezondigd, 

tegen de Hemel en voor u; en ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Laat 

mij een van uw knechten zijn.’ 

• De jongen gaat terug naar zijn vader. Die wacht al op hem. Hij staat op de uitkijk en 

ontvangt zijn zoon met liefde. Wat een genade. Dit heeft hij niet verdiend.  

• Zo is God nu. Al heb je nog zoveel zonde gedaan, zoveel verkeerde dingen, je mag met al 

die zonden naar God gaan. Wat je ook gedaan hebt. Ga naar de Heere Jezus. Hij zal je 

omhelzen, je met alle liefde ontvangen. Hij is genadig. Hij wil vergeven en het weer 

helemaal goed maken. Hij geeft de zondaar wat die niet verdiende. 

• De vader geeft hem een ring, de mooiste kleren en schoenen. Het wordt feest: het 

gemeste kalf wordt geslacht, er is muziek..    

• ‘Mijn zoon was dood, maar is nu levend. Hij was verloren, maar is gevonden.’ 

 

3. Oudste zoon 

• De oudste zoon is aan het werk op het veld.  

• Hij komt bij huis en vraagt aan een knecht wat er te doen is. 

• ‘Uw broer is thuis gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht.’ 

• De oudste zoon is boos en wil niet mee doen. 

• Vader komt naar buiten. Hij ontfermt zich ook over deze oudste  zoon.  

• Maar deze zoon maakt verwijten: gierigheid, zijn liefde voor zijn jongste zoon.  

• Vader: ‘Al het mijne is het uwe. Je hoorde blij te zijn, want je broer was verloren en is 

gevonden.’  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Slotzin  

De oudste zoon heeft de genade niet nodig. De jongste wel. Hij is vol liefde ontvangen. Hij heeft 

genade gekregen. Zo is God. Bij Hem zijn zondaren welkom. 

 


