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Jezus hield ervan om mensen te  
vertellen over de vergeving van  
God.  Maar de leiders van de kerk 

klaagden over zijn vriendschap 
met zondaren.  Daarom 
vertelde Jezus drie 
verhalen om te laten 
zien dat God blij is 
wanneer zondaren 
spijt hebben van hun 
zonden. 



Het eerste verhaal ging over een man met 
honderd schapen.  
Eéntje verdwaalde.       

Direct liet de herder 
de 99 achter, en 
ging op zoek naar het 
verdwaalde schaap.



De herder zocht en 
zocht tot hij het schaap 
vond.  Toen droeg hij 
het schaap op zijn 
schouders naar huis, 
en hij was blij.  Hij 
vertelde zijn vrienden: 
“Wees blij 

met mij, want ik heb 
het schaap gevonden dat 
eerst verdwaald was!”



Jezus legde uit 
dat er grote 
blijdschap is in 
de hemel als één 
zondaar berouw 
heeft.  Berouw 
hebben betekent 
dat je spijt hebt 
van je zonden –
zoveel spijt dat 
je bereid bent 
om ermee te 
stoppen!



Het volgende verhaal 
van Jezus ging over een 
vrouw die tien zilveren 
munten had, misschien 
had ze hier wel haar hele 
leven voor gespaard.  Er 
gebeurde iets vreselijks.  
Ze verloor één van haar 
munten.



Veeg!  Veeg!  Veeg!  De vrouw 
keek overal.  Eindelijk vond ze de 
verloren munt.  Ze was erg blij.  
Kun je raden wat ze deed?  Ja, 
ze vertelde het aan al haar 
vrienden!



Jezus zei 
opnieuw: “Er is 
blijdschap bij 
de engelen van 
God als één 
zondaar bij God 
terugkomt.”



Het derde verhaal dat Jezus 
vertelde was het meest 
verdrietige.  Het ging over 
een jongen die het huis 
van zijn vader verliet.



De jongen ging naar een ver land en verspilde al zijn 
geld.  Wat moest hij nu doen?  Maar het werd nog 
erger, want er kwam een hongersnood.  De jongen 
zou kunnen sterven van de honger.



Hij was zo wanhopig van de honger dat hij een 
baantje aannam om de varkens te voeren.  Maar er 
was niemand die hem te eten gaf.  Hij zou best het 
eten van de varkens willen eten.  Misschien deed hij 
dat zelfs wel! Eindelijk kwam hij tot bezinning.  

“Thuis krijgen zelfs de knechten 
goed te eten,” dacht hij.



“Ik zal naar huis gaan, en 
ik zal mijn vader zeggen 
dat het mij spijt dat ik 
zoveel fout gedaan heb.  

Ik ben het niet meer 
waard om zijn zoon te 
zijn.  Ik hoop dat hij 
mij als zijn knecht zal 

inhuren.”



Terwijl de jongen nog ver van huis verwijderd was, 
zag zijn vader hem al aankomen.  Vol blijdschap 
rende de vader zijn terugkerende zoon 

tegemoet.  Hij kuste 
de jongen, en 
omhelsde hem.



“Vader, ik heb gezondigd.  
Ik ben het niet waard om 
uw zoon te zijn.”  De 
jongen wilde zijn vader 
vragen of hij zijn knecht 
mocht zijn. Maar de 
vader liet hem niet 
uitspreken.  “Haal de 
mooiste kleren, sandalen 
en een ring voor mijn 
zoon.  En bereid een 
geweldig feest voor.”



Er werd een geweldig feest gegeven, omdat de zoon 
die kwijt was, teruggekomen was.  Jezus vertelde 

dit verhaal omdat het 
laat zien hoe blij
God is met iedere 
zondaar die spijt 

heeft en terug 
wil komen naar 

Hem.



“De Verloren Zoon”

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Lucas 15

“Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.  Lees de bijbel en
spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16
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