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Les 4: Vergevingszondag
1. Uitleg (verplicht)
Vergevingszondag is de laatste zondag van de Voorvasten. Daarna begint de Grote Vasten. Op deze zondag
wordt het verhaal verteld over de verdrijving van Adam en Eva uit de Tuin van Eden. Dit verhaal laat ons
zien dat wij door de zonde, heel ver van God verwijderd zijn. We hebben het contact met God verloren.
Aan het einde van de Voorvasten, op Vergevingszondag verlangen we vooral naar de vergeving die God ons
schenkt voor onze fouten. .
Er zijn 2 thema’s:
1. Men herdenkt de verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs, omdat ze niet hadden geluisterd naar
God. Vasten is een tijd waarin we samen met Adam en Eva wenen voor de gesloten poort van Eden. Samen
met hen hebben we spijt en berouw over de begane zonden. Want door de zonde hebben wij het contact
met God verloren. Maar vasten is ook een tijd waarin we ons voorbereiden op het vieren van de
Opstanding van Christus na Zijn dood. Want Jezus heeft een belofte gedaan: “Ik beloof je, vandaag nog zal
je bij Mij zijn in het Paradijs.” We zijn verdrietig omdat we door de zonde verbannen zijn uit het Paradijs
maar aan de andere kant verheugen we ons en hopen we op onze herintrede in het Paradijs.
2. Wij hebben behoefte aan vergeving voor onze fouten. Het belang van de vergeving, wordt ons door de
Evangelist Mattheüs uitgelegd: “Want als jullie de mensen hun fouten vergeven, zal je Hemelse Vader ook
jullie vergeven. Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal je Vader jullie fouten ook niet vergeven.” We
moeten niet alleen vergeving voor onszelf vragen maar we moeten ook elkaar vergeven. Want we kunnen
niet naar God terugkeren als we niet met de anderen verzoend zijn. Want alleen samen met de anderen,
als één grote familie, kunnen we terugkeren naar God.

2. Vragen (verplicht)
A. Hoe wordt de laatste zondag van de Voorvasten genoemd?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Welke zijn de 2 thema’s van deze zondag?
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
C. Vul de ontbrekende woorden in.
1. Ik beloof je, vandaag nog zal je bij Mij zijn in
het …………………………………………………
2. Samen met hen hebben we
……………………………. en …………………………………..
over de begane zonden.
3. Want als jullie de mensen hun fouten
………………………………………………, zal je
……………………………….. Vader ook jullie vergeven.
Maar als jullie de ………………………………………..
niet vergeven, zal je …………………………………...
jullie …………………………………… ook niet vergeven.

3 Tekening (vrij)

