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Zonde 
Schriftlezing: Lukas 15:11-35 Tekst: Lukas 15:20-21 Serie: 7 woorden waar het 
echt om gaat. Zingen: Ps. 32:1,3 &6; Ps. 86:3; Ps.6:1&2; Ps. 103:6&7; Ps. 25:3 
 

Hoofdpunten van de preek 
Door het verhaal van de ‘verloren zonen’ zien we belangrijke aspecten van zonde.  

1 Wat is zonde? 
De jongste zoon vraagt de erfenis. Hij wil Vaders bezit gebruiken om zijn eigen leven te 
leven. Hij verbreekt de relatie om het leven als één groot feest voor ‘ik’ te vieren.  

De oudste zoon laat zich aan het einde van de gelijkenis ook kennen: hij wil precies 
hetzelfde. En de vader? Hij ‘laat’ het gebeuren. Hij dwingt geen van beide zonen. 

2 Wat brengt zonde? 
Als de jongste zoon vaders bezit heeft opgemaakt, houdt hij gebrek over. Het brengt hem 
bij de varkens: een vernedering. Hij is aan zichzelf overgelaten en vindt geen ontferming. 

Ook op het erf van vader kan je zonder Vader leven. De oudste zoon doet trouw zijn 
ding, maar blijkt uiteindelijk liever buiten te blijven, dan zich in genade te verblijden.  

3 Wat moet je met zonde? 
De crisis die het feest verstoord blijkt een zegen. De jongste zoon komt tot zichzelf en 
ontdekt dat zijn leven géén leven is.  

De gedachte aan de overvloed bij de Vader doet hem opstaan en tot de Vader gaan. Hij 
belijdt zijn zonde bij de Vader. De oudste zoon toont alleen boosheid. Een waarschuwing! 

4 Wat doet de Vader met de zondaar? 
Als de jongste zoon zich bekeert blijken de rollen omgedraaid te zijn. De Vader ziet 
hem ver voordat hij de Vader ziet. Hij wordt van binnenuit door ontferming gedreven.  

De Vader maakt het goed voor Zijn zoon. Op Zijn kosten krijgt hij een nieuw gewaad 
en een ring die hem verzekerd dat hij bij de familie hoort. Nu is het pas echt feest!  

De oudste zoon wil het feest van genade niet vieren. De Vader zoekt hem buiten op en 
roept hem liefdevol en dringend erbij.  

5 Wat zegt God van de zonde? 
De Vader in dit voorbeeldverhaal gebruikt twee woorden om uitdrukking te geven aan 
het eigene van de zonde: Mijn zoon was dood en was verloren.  

Het eigene van de zonde is de dood. Zo zijn wij en kiezen wij van uit onszelf: actief 
dood door zonden. Geen relatie met God. Terugkeer zit er vanuit onszelf niet in.  

Zonde is zelfvernietigend. ´Hij was verloren´ tekent de staat van de jongste zoon. God 
wíl ons vinden, anders blijven we eeuwig verloren. 


