Aanleveren stukjes
De eerst volgende Two4You
verschijnt 1 Sep wil je hier een
stukje in geplaatst hebben lever
dit dan in voor 25 Aug
Aan: Wilco Neerhof ,
Spreeuwenhof 57 ,7051 XJ
Varsseveld
Tel: 0315-242819

Oplossing van de puzzel uit de vorige Two4you

e-mail:
kerkleven.two4you@gmail.com

Jezus vertelt nog een verhaal.
Een boer heeft twee zonen. De jongste zoon wil niet op de boerderij blijven. Hij
zegt tegen zijn vader: ‘Als u sterft, krijg ik een deel van uw bezit. Mag ik het nu al
hebben?’ Wat een vreemde vraag! Zijn vader leeft toch nog?
Toch geeft de vader het deel van zijn bezit aan zijn zoon. De zoon verkoopt het
en met al het geld in zijn zakken verlaat hij de boerderij. Weg bij zijn vader en weg bij zijn broer.

Jarenlang hoort de vader niets van zijn zoon. Toch staat hij elke dag bij het hek te kijken of zijn zoon weer naar
huis komt. Zijn oudste zoon is daar boos om.
‘Zeg pa, doe eens gewoon. Ik snap best dat je daar in het begin stond om te kijken of
mijn broer terugkwam, maar hij is nu al zo lang weg. Dit is een beetje overdreven.’
Toch komt de jongste zoon na een heel lange tijd terug. De vader ziet hem in de verte
aankomen. Hij rent naar hem toe. Wat ziet zijn zoon er verschrikkelijk uit. Hij is vies en
mager en hij stinkt naar de varkens. Zijn zoon probeert iets te zeggen. Over de verkeerde dingen die hij heeft gedaan. Over het geld dat hij had opgemaakt aan feestjes en dat hij toen op de varkens moest passen en alleen varkensvoer had om te eten. Maar zijn
vader laat hem niet uitspreken. Hij is zo blij! Een knecht moet nieuwe
kleren voor de zoon halen en zelfs een mooie gouden ring. De vader
zegt: ‘Ik was mijn zoon kwijt, maar nu is hij weer terug.’
De vader was niet boos. Hij ging zelfs feestvieren!
Zo’n vader is God. Als mensen terug naar God willen, zijn ze altijd welkom, ook al hebben ze verkeerde dingen gedaan. God vergeeft en begint
helemaal opnieuw.

