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Dit is een transcriptie van een gesprek van de predikant met de kinderen van de kindernevendienst 

naar aanleiding van het verhaal van de Verloren Zoon. 

 

Waar is jouw grote vandaag? Zit hij daar ergens?  

Dag Wouter. 

Is hij anders dan jij? Hij is niet hetzelfde als jij he? Doet hij andere dingen dan jij? 

 

Jullie zijn broer en zus. Wat doen jullie anders? 

Jullie spelen anders. 

Ben je bijvoorbeeld ook anders dat de een snel boos wordt en de ander niet?   Ja he? 

 

Weet je, in de bijbel staat een verhaal over een gezin met 2 zoons en die zijn allebei verschillend. Dat 

is namelijk heel normaal, dat je anders bent. En dan maak je soms ook andere keuzes. En daar gaat 

het verhaal van vandaag over. 

 

En die andersheid, die verschillendheid, dat jij anders bent dan je broer of dan je zus, dat heeft God 

nou net zo gewild. 

Dat heeft hij nodig voor de aarde.  

 

Ik zat net even naar die bloemen te kijken. Zien jullie die, voor de preekstoel? Dat zijn allemaal 

verschillende bloemen. En dat is één boeket. En zo heeft God de mensen gewild. Omdat ze dan 

allemaal wat anders kunnen betekenen voor de wereld. 

Want jij kan iets anders doen voor de wereld dan je zusje. Toch? 

En jij kan een andere kleur aan de wereld geven dan je broer. 

 

Daarover gaat het een beetje in dit verhaal. Over 2 broers en een vader. En uiteindelijk blijkt die 

vader van alle 2 de kinderen evenveel te houden. En dat is prachtig, zo is het bij God. En Jezus vertelt 

het verhaal. 

En dan mogen jullie nu met Andrea mee. Die heeft er de hele week over gepiekert. Gaan jullie mee? 

Nemen jullie het licht mee? Wij zingen voor jullie. 


