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De pijn van het loslaten  
Jezus noemt zijn moeder op een gegeven moment ‘vrouw’. Hij was toen op een trouwerij van 

vrienden. Toen de wijn opraakte zei Zijn moeder ‘dat Hij daar wat aan moest doen.’ Bij die 

gelegenheid zei Jezus ‘vrouw’ tegen Zijn moeder. Johannes 2:4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, 

wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Jezus lijkt wat afstand te nemen van 

Zijn moeder. Hoewel, bij het kruis noemt de Heere Zijn moeder ook ‘vrouw’. Johannes 19:26 

Toch lijkt de Heere hier Zelf de beslissing te willen nemen, op Zijn tijd. Het weerhield Maria er 

overigens niet van om vervolgens met de bedienden te praten. Johannes 2:5 Zijn moeder zei 

tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. ‘Loslaten’ gaat soms gepaard met 

pijn en onbegrip. Vooral als je kind een weg inslaat die je niet goed vindt. Het kan verwijdering 

geven voor lange tijd. Jezus heeft wat dat betreft best wel pijnlijke botsingen met zijn moeder 

gehad.  

 

Je als ouder verantwoordelijk voelen voor je zoon of je dochter 

Misschien kan het soms niet anders en moet het wel pijn doen, ‘loslaten’. Jezus liet zijn 

moeder en zijn broers – die zich erg veel zorgen om Hem maakten – op een gegeven moment 

gewoon buiten staan. Jezus’ moeder en zijn broers waren gekomen om Hem naar huis te 

halen. Maar Jezus stuurde iemand naar buiten. Marcus 3:31-35 Nu kwamen dan Zijn broers en 

Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te 

roepen. En de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw 

broers daarbuiten zoeken U. En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn 

broers? En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn 

moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en 

Mijn moeder. Misschien moet je juist op het punt van het geloof op een gegeven moment 

loslaten. Je kunt je als ouder zo verantwoordelijk voelen voor je zoon of je dochter. Je denkt: 
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‘Dit komt helemaal niet goed’, en je kunt niks doen. Toch komt het soms wel goed, zoals bij 

Jezus. ‘Het zijn uw eigen kinderen, waarom zouden ze zelf op een gegeven moment niet 

aanvoelen wat de goede weg is? Waarom zouden ze de weg terug niet kunnen vinden? En God 

is er toch ook nog?’ Wanneer je niet met je kind over God kunt praten,  kun je altijd nog met 

God over je kind praten. Misschien moet je een zoon of dochter wel loslaten om hem niet te 

verliezen.   

 

Een vader heeft twee zonen.  

Jezus geeft zelf ergens een voorbeeld. Een vader heeft twee zonen. Hij geeft hen een bepaalde 

opdracht. De ene zoon zegt: ‘Ik zal het doen’, maar hij doet het niet. De andere zoon weigert, 

maar uiteindelijk gaat hij toch doen wat de vader vraagt. Zo gaat het vaak. De eerste wordt de 

laatste en andersom. Jezus zegt: ‘Wat denkt u van het volgende?’ Mattheus 21:28-31 Maar 

wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in 

mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging 

erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! 

Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? 

 

Wie is nu de verloren zoon?  

Neem het verhaal van ‘de verloren zoon’. Vanaf het begin is duidelijk dat de vader twee zonen 

heeft. Lucas 15:11 En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. De ene zoon nam een voorschot 

op de erfenis en vertrok. De andere zoon bleef thuis. Het is waar. De zoon die wegging deed 

alles wat God verbood. Dat heeft een nadeel. Het leven wordt er meestal niet prettiger op. 

Maar er zit onmiskenbaar ook een voordeel aan. Je ondervindt namelijk zelf de gevolgen van je 

keus. Thuis zit zijn broer. Die is nooit weggelopen. En toch was die verder van huis dan zijn 

jongste broer. De oudste heeft nooit gepuberd. Hij is ongemerkt van zoon knecht geworden. 

Hij deed altijd keurig wat zijn vader hem opdroeg. ‘Wat is daar nu verkeerd aan’, zult u zeggen. 

Ja niets, zo op het eerste gezicht. Maar als je tweekeer kijkt is het vreemd dat een zoon zich bij 

zijn eigen vader gedraagt als een knecht. Ouders moeten hun kinderen loslaten op een 

gegeven moment, maar geldt omgekeerd niet hetzelfde? Dit kan ook spelen in de verhouding 

met God. Iemand komt van goede huize maar doet op een gegeven moment alles wat God 

verbiedt. Maar hij krijgt spijt en komt terug bij God. Hij wordt door de Heere verwelkomd als 

de verloren zoon. God heeft naar hem uitgekeken. Maar dan is er nog die andere zoon. Die 

gedraagt zich meer als knecht. Waarom is niet helemaal duidelijk, want hij is ook een kind van 

God.  

 
 

 


