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Omslag  
We weten niet of Maria boos is geweest op Jezus toen Hij Zijn eigen weg koos. Misschien heeft 

ze wel medelijden gehad met zichzelf. We weten het niet. Wat we wel weten is dat ze op een 

gegeven moment helemaal veranderd moet zijn. Ze is met haar Zoon Jezus meegegaan. Ze 

bemoeide zich niet langer tegen Hem aan, maar ging Hem volgen. Sterker, ze is misschien wel 

trots op Hem geweest in bepaalde opzichten. Hoe dan ook Jezus werd van haar zoon, haar 

Verlosser en Heere. Dat is mooi. Die omslag. ‘Loslaten’ en daarna toch mee kunnen gaan met 

je zoon of je dochter. Ook al gaan ze wegen die je niet vertrouwd zijn. Ook al doen ze als 

gelovige dingen die niet uw ding zijn. Of wij het in de gebrokenheid van de menselijke 

verhoudingen zo krijgen als de Heere Jezus en Maria is niet bekend. Je hoopt het. Je bidt 

ervoor. Op een gegeven moment werd Jezus’ weg, haar weg. Zij volgde Hem als gelovige.  

 

Door het oog van de naald  

Alleen Johannes noemt haar ‘Jezus’ moeder’. Johannes heeft misschien toch beter begrepen 

hoe gevoelig dat lag. Iemand kan na losgelaten te hebben weer moeder worden of vader, 

maar dan toch anders. Op een dag komt een man bij de Heere Jezus met een vraag. Hij is nog 

jong. Mattheus 19:16 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede 

Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Jezus geeft dan het 

gebruikelijke antwoord van die tijd. ‘Dat hij zich aan de geboden van God moet houden.’ Maar 

‘dat had hij gedaan’, zei hij en toch bleef hij onzeker. Toen zei de Heere dat hij alles weg moest 

geven. Dat vond die jonge man niet leuk want hij was blijkbaar niet onbemiddeld. In dat 

verband klinken Jezus woorden ‘dat het voor een rijke niet zo gemakkelijk is om het Koninkrijk 

van God binnen te gaan’. De Heere herhaalt dit met een verwijzing naar een kameel. Mattheus 

19:24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald 
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gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Je moet weten dat dat ‘het oog van 

de naald’ een poortje is in de muur van Jeruzalem. Als alle poorten gesloten waren konden 

kooplieden hierdoor hun spullen naar binnen brengen. Maar, er is wel een maar. De kameel 

moet helemaal gelost worden. Alle bagage moet eraf. Dan pas kan hij door dat smalle poortje. 

Daarna kunnen ze hem weer optuigen. Zo is het voor de volgeling van de Heere Jezus. Feitelijk 

moet je alles achter je laten en Jezus volgen. Alles achter je laten en helemaal gaan voor de 

Heere Jezus.  

 

Van vijand in vriend veranderen 

Van Paulus is bekend dat hij drie jaar in de woestijn geleefd heeft voordat hij het Evangelie 

ging verkondigen. Galaten 1:17,18 en ik ging ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al vóór mij 

apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, drie 

jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem. Die 

man had een ommekeer meegemaakt. Niet te geloven. Hij was van vijand in vriend veranderd. 

Niemand was feller tegenstander van Jezus dan Saulus, zoals hij toen nog heette. Maar later 

liep hij het vuur voor Christus uit de sloffen. Paulus wilde echt het pure Evangelie. Hij wilde het 

niet van een ander horen maar van de Heere Zelf. Dat is aardig gelukt. En pas toen hij zich vol 

had gezogen aan nieuwe inzichten en geloof ging hij ermee de boer op. Galaten 1:15-17 Maar 

toen het God, Die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn 

genade, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de 

heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te rade bij vlees en bloed, en ging ik ook niet 

naar Jeruzalem, naar hen die al vóór mij apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde 

weer terug naar Damascus. Jezus zegt dat we alles achter ons moet laten op het moment 

waarop we de Heere gaan volgen en ons volledig moeten richten op Hem. Daarna kunnen we 

van alles weer terugkrijgen aan moeders en zussen en huizen, landerijen enz.  

 

Alles achter je laten 

De leerlingen waren getuige van het gesprek van Jezus met de rijke jongeman en waren 

benieuwd wat het voor hen betekende. Marcus 10:28-31 En Petrus begon tegen Hem te 

zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg 

u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers 

verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze 

tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in 

de wereld die komt, het eeuwige leven. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel 

laatsten de eersten. Alles achterlaten en vervolgens opnieuw ontvangen. Dat geldt voor deze 

tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Maar dat kun je dus ook omkeren. Het geldt voor de 

eeuwigheid, maar ook voor deze tijd. Tijdens dit leven kun je mensen en goederen alweer 

terug ontvangen. Wel is het zo dat dit leven onrustig blijft. Wat dat betreft is het eeuwige 

leven veel gunstiger. 

 
 



 


