
Vader in de hemel, 
 dankuwel dat u ons steeds opnieuw wilt vergeven. 

Wilt u mij helpen om sorry te zeggen 
als ik iets verkeerds heb gedaan. 

Dankuwel ook voor het sacrament van de biecht, 
 Want zo kunnen we steeds opnieuw beginnen, 

en weer blij en dankbaar zijn in ons hart. 
 Amen. 

 

     Parabel van de verloren zoon
   Hoe kijkt God naar de mensen? Houdt God alleen van mensen die nooit 
iets verkeerds doen? Jezus vertelt hierover een verhaal, de parabel van de 
vader met twee zonen:

Heilig Evangelie volgens Lucas (15, 1-3; 11-32)

Jezus vertelt dit verhaal: Een vader heeft twee zonen. Op een dag stopt de jongste 
zoon al zijn spaargeld in zijn zak en gaat op reis. Hij doet net alsof het altijd feest is. 
Elke dag koopt hij taart en snoep en nog veel meer. Maar zo raakt al zijn geld op. Hij 
kan geen eten meer kopen. Hij gaat naar een boerderij. Daar mag hij de varkens 
voeren, met schillen en harde pitten. Dat wil de jongen ook wel eten, want hij gaat 
bijna dood van de honger. Maar hij krijgt niets. Dan denkt hij: was ik maar weer thuis 
bij mijn vader. Hij gaat terug en zegt: ‘Sorry pap, het was echt fout wat ik heb gedaan, 
het spijt me.’ Zijn vader slaat zijn armen om hem heen en geeft hem een kus. Hij zegt 
blij: ‘Dek de tafel, we gaan feestvieren.’ Maar als de oudste zoon thuiskomt, wordt die 
kwaad. Hij zegt: ‘Dat is niet eerlijk. Het was verkeerd wat hij heeft gedaan. Krijgt hij 
geen straf?’ ‘Jongen toch,’ zegt de vader, ‘doe mee met het feest. Want hij is toch je 
broer? Hij had wel dood kunnen zijn, en nu leeft hij toch. We waren hem kwijt, en nu 
hebben we hem weer terug.’
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Fouten goed maken
Jezus heeft aandacht 
voor alle mensen, maar 
vooral voor mensen die 
hun fouten willen 
goedmaken. Hij heeft 
zijn apostelen de 
opdracht gegeven 
zonden te vergeven als 
mensen spijt hebben en 
God om vergeving 
vragen. In de Kerk heet 
dat het sacrament van 
de biecht. Wie 
vergeving heeft 
gekregen kan net zo blij
zijn als de jongste zoon 
omdat alles weer goed 
is. 
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