


1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken 
om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de Farizeeën 
als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: 
'Die man ontvangt zondaars en eet met hen.' 3 Jezus 
vertelde hun toen deze gelijkenis



22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het 
mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring 
aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het 
gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en 
feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is 
weer tot leven gekomen, hij was verloren en is 
teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren.



25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis 
ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 
Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te 
betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: "Uw broer 
is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf 
geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft 
teruggekregen." 



28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, 
maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te 
bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: "Al jarenlang werk 
ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u 
mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een 
geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te 
vieren. 



30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw 
vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor 
hem het gemeste kalf geslacht." 31 Zijn vader zei tegen 
hem: "Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van 
mij is, is van jou. 



32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en 
blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven 
gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden."'


