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Onderwerp van de Eredienst van zondag 19 februari 2017, 19.00 

uur, naar aanleiding van Jesaja 55:8-11 en Matteüs 28:19-20. 

 

 

 

 

 

 

 

Jesaja 55:8-11 

8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 

en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 

9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 

zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 

en mijn plannen jullie plannen. 

 

10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 

en daarheen niet terugkeert 

zonder eerst de aarde te doordrenken, 

haar te bevruchten en te laten gedijen, 

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 

11 zo geldt dit ook voor het woord 

dat voortkomt uit mijn mond: 

het keert niet vruchteloos naar mij terug, 

niet zonder eerst te doen wat ik wil 

en te volbrengen wat ik gebied. 

 

Matteüs 28:19-20 

19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 

hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 

Geest. 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles 

wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met 

jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 
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Je kind haakt af 

Als je kinderen afhaken van de kerk en van het geloof, wat kun je 

daar als ouder dan een moeite mee hebben. Je maakt je zorgen. 

Wat moet je doen? Of wat moet je juist niet doen? 

 Of als je ouders niet meer gaan en jij wel? Ook dat komt 

voor. Geweldig dat je blijft gaan, volhouden! Of je broer of zus, 

goede vriend of vriendin haken af? En soms is het in één gezin. 

Een vader vertelt: 

- Dochter één, 19 jaar deed afgelopen jaar openbare 

geloofsbelijdenis in de kerk met 25 andere jongeren. Ze is 

enthousiast over het geloof, doet mee met de activiteiten in de 

kerk. Op de basisschool vond ze de verhalen uit de Bijbel al 

prachtig. 

- Dochter twee, 21 jaar deed drie maanden geleden belijdenis van 

haar ongeloof. Niet in het openbaar, maar thuis aan de tafel. Het 

geloof zegt haar niets en ze 

vindt de kerk maar saai.  

 Twee kinderen in 

één gezin, dezelfde opvoe-

ding zou je zeggen, maar 

toch. En soms steken 

kinderen elkaar ook aan. 

De oudste gaat niet  meer 

en dan wil de volgende ook 

niet meer mee. En hoe je 

ook praat, lief en aardig of meer dwingend en aansporend, het 

helpt niet. Dat geeft veel verdriet. Soms word je boos of erger je je 

als je kind breekt met het geloof, niet meer bereikbaar is voor het 

evangelie en je dringend verzoekt dat jullie erover ophouden. 

 Soms slaat ook de wanhoop toe. Ik merk, dat bij ouders 

van wie de kinderen het geloof vaarwel zeggen, behoefte is om 

het daar eens over te hebben – vandaar ook deze dienst – en dat 

ze ook behoefte hebben aan troost en bemoediging. Want je kunt 
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met ernstige vragen rondlopen. Hoe loopt het af met mijn kind? Is 

er nog hoop op redding, op eeuwig behoud? Of is mijn kind 

verloren? En je blijft met die vragen rondlopen. Je wilt niet dat je 

kind breekt met God. En je verdringt het: ze zullen voor het 

slapengaan nog wel bidden, toch? 

 

Wat doen ouders dan verkeerd? 

Maar dan slaat de wanhoop weer toe en je vraagt je af: hebben 

we het dan allemaal zo verkeerd gedaan? 

 Best mogelijk ja. Laten we deze vraag niet te snel 

wegduwen. Best mogelijk, dat we het verkeerd hebben gedaan. 

Laten we dat maar meteen durven zeggen, als ouders, als kerk, 

dat u en ik het in de opvoeding allemaal verkeerd hebben 

gedaan. Dat klinkt hard, maar als het zo is, is het niet anders. Dan 

is het onze schuld dat onze kinderen er niet meer aan doen. 

 Best mogelijk, toch? Dat het door ons is dat ze niet meer 

naar de kerk gaan, niet meer naar de catechisatie, niet meer 

Bijbel lezen, niet meer geloven. 

 'Maar', zal iemand zeggen, 'we hebben onze kinderen toch 

altijd het goede voorgehouden?' Is dat zo? Altijd het goede 

voorgehouden? Nooit het slechte? Kun je dat met je hand op je 

hart echt beweren? Dat je altijd het goede voorbeeld gaf? Of heb 

je toch ook wel eens te weinig 

tijd voor ze gehad? Bleef de tv 

weer de hele avond aanstaan, 

terwijl bij 'uit' er misschien een 

mooi en wezenlijk gesprek was 

geweest. Altijd het goede? 

Nooit het slechte? 

 

God gebruikt onvolmaakte ouders 

Hoe komen we hieruit? Nou, zoals altijd, door naar de Bijbel te 

gaan. Wat staat daar dan in over opvoeding? Als het over slechte 
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opvoeding gaat wordt al gauw verwezen naar Eli, de priester, die 

veel te slap in de opvoeding was. Hij liet zijn zoons maar 

aanrommelen. Maar hoe deed Jacob het dan? Was dat zo goed, 

dat hij zijn zoon Jozef voortrok? En David die niet ingrijpt als één 

van zijn zonen zich vergrijpt? 

 Als God toen zulke ouders gebruikte, mag je geloven dat 

God ook nu nog zo werkt. Dat Hij ons, zondige en falende ouders, 

wil gebruiken. Ouders die het misschien wel allemaal verkeerd 

hebben gedaan. Maar Hij is gisteren en heden dezelfde! 

 Hebben wij het verkeerd gedaan? Ja, misschien wel. Maar 

wat doen we daarmee? Zak je weg in zelfbeklag? 'Ik bedoelde het 

toch zo goed.' Zink je in schuldgevoel voor God? Dat kan zeker 

heilzaam zijn. Of klagen we over die jeugd van tegenwoordig of 

die wereld van tegenwoordig? 

 Of is er nog iets anders? Dat je niet in de spiegel kijkt met 

zelfbeklag, dat je niet naar een ander wijst en hun dingen verwijt, 

maar dat je naar Jezus kijkt, wat Hij deed. Want zelfbeklag helpt 

niet en een ander verwijten ook niet. Vertrouwen wel, vertrouwen 

op wat God deed en doet. 

 En zeker als je kind gedoopt is. Want 'dopen is knopen'. 

God heeft zijn verbond gesloten met je kind. De doop is daar het 

teken én de bezegeling van. Wat is die kinderdoop toch een 

geweldig teken! Daar mag je God aan houden. En God houdt jou 

als ouder daar ook aan: 'Denk niet te klein van Mij! Mijn plannen 

zijn niet jullie plannen. En jullie wegen niet mijn wegen. Mijn 

wegen gaan jullie wegen ver te boven. En mijn plannen jullie 

plannen.' 

 

God laat zijn werk niet los 

God heeft ons wel een opdracht gegeven, maar Hij heeft Zijn 

werk echt niet aan ons uitbesteed. Hij laat niet varen wat Zijn 

hand begon. 
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Ook al heb jij misschien gefaald, daarmee is de zaak niet 

hopeloos! Hij is er zelf ook nog! God is meer dan ons hart, zijn 

gedachten zijn hoger dan onze beperkte gedachten. 'Houd  

moedig bij het strijden, aan Zijn beloften vast'. Zo zingen we dat 

(Gez. 427:7; Lied 904:5). 

 En natuurlijk moeten 

we ons bezinnen op de 

christelijke opvoeding, op de 

geloofsoverdracht. Maar we 

mogen dat samen doen, 

ouders in de eerste plaats, 

maar dan ook samen in en 

met de gemeente. Daartoe 

hebben we het dooptraject 

(Dopen is  Knopen) opgezet, 

en is er jeugdwerk. En als 

we het in het verleden 

verkeerd hebben gedaan, 

moeten we daarvan willen 

leren. Maar denk nooit: nu is 

alles verkeken. Maar geloof: 

ik mag het overdoen. 

 En denk bij het opvoe-

den voortdurend – als je kinderen nog niet het huis uit zijn – aan 

de drie V's: Voorlezen, Voorbidden en Voorleven. 

 

De eerste van de drie V's: Voorlezen 

Voorlezen, dat is het profetische ambt, dat je als ouder mag 

dragen. Dat is niet alleen letterlijk voorlezen uit de Bijbel als ze 

nog klein zijn. Maar ook laten zien dat je zelf de Bijbel leest en uit 

die bron drinkt. Zodat je kinderen dat lezen gaan nadoen. 'Hé, 

mijn ouders vinden daar iets bijzonders in.' 
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De tweede van de drie V's: Voorbidden 

Dan het voorbidden. Dat is het priesterlijke ambt, dat je als ouder 

mag dragen: je kinderen in gebed brengen bij de troon van de 

genade. Blijf bidden voor je kinderen in hoop en verwachting. Dat 

bidden kan altijd, want als je niet meer met je kinderen over God 

kunt spreken, kun je nog altijd met God over je kinderen spreken. 

 

De derde van de drie V's: Voorleven  

Voorleven is de derde V. Dat is het koninklijke ambt, dat je als 

ouder mag dragen. Laat zien dat je zelf een koningskind bent, dat 

je een relatie hebt met God, zodat je kind denkt: 'zo wil ik het ook.' 

Wees voor je kinderen een venster op God. 

 Misschien ben jij nu voor je 

kind zo’n venster van dubbelglas 

dat lek is. Je kent het wel. Er is 

condens tussengekomen. Dat 

raam is beslagen. Bid dan tot God 

of Hij anderen op het pad van je 

kinderen wil sturen, die nog wel 

een helder venster op God voor 

ze kunnen zijn. Een oma of opa, 

ouders van een vriend, een tante, 

een leerkracht, toekomstige levenspartner, die ze naar God 

kunnen wijzen. Ik heb jongens tot geloof zien komen via hun 

werkgever. 

 Kun je dat hebben of is het jouw eer te na? Is jouw eer als 

opvoeder belangrijker dan het geloof van je kind? En misschien 

kun jij door jouw voorleven wel weer een venster op God zijn voor 

iemand anders? Voor je zus, vriend, kind van je broer of collega? 

 

Pinksteren voor je kind 

En denk nooit te klein van God. Zou voor God iets te wonderlijk 

zijn? Hij kan, ook de zaadjes die jij in de opvoeding hebt ge-
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strooid, weer gebruiken. Want het is vaak de vraag of ze er echt 

helemaal los van zijn. Wij als ouders – en wij als kerk – moeten 

ons richten op de grote opdracht van Jezus Christus: 'Ga op weg, 

maak alle volken tot mijn leerlingen.' Dus ook onze kinderen. 

Maar weet dit: Jezus zegt: 'Ik ben met jullie, alle dagen.' 

 Het gaat dus om de opdracht niet om de uitslag. Want wat 

was nou de uitslag van de driejarige 'christelijke opvoeding' van 

Jezus? Hij begon met twaalf discipelen. O ja, Hij kreeg nog veel 

meer discipelen, zo lezen we. 'En vele, vele mensen volgden 

Hem', grote groepen. Ze verdrongen elkaar om maar iets van 

Jezus te zien en te horen. Maar uiteindelijk dropen ze allemaal af 

en bleven er maar twaalf over bij het avondmaal. Elf eigenlijk en 

slechts drie in de hof van Gethsemané. Maar die konden niet 

waken. En toen Hij gevangen werd genomen: allen gingen weg. 

 Maar toch, doordat het Pasen werd (het heil buiten ons), 

werd het ook Pinksteren 

(het heil in ons). En dat 

wonder van Pinksteren kan 

nog steeds gebeuren. Dat 

God zijn Geest uitstort op 

jouw kind, en dat hij of zij – 

net als de discipelen en de 

mensen toen – zich weer 

alles herinnert wat Jezus 

gesproken had. Toen stort-

te God zijn Geest uit over 

alles wat Jezus aan opvoe-

ding had gedaan. Toen 

werden degenen die Jezus 

hadden afgewezen, en 

misschien wel bij Pilatus 
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hadden geroepen: 'kruisig hem', toch weer aangenomen. Zo kan 

God, door zijn Geest, ook in jouw kind werken. Dat in jouw kind 

ook weer alles boven komt, wat er met de opvoeding is ingezaaid. 

 Want, als je kind in zijn of haar jeugd onder het Woord van 

God is geweest, dan zal dat Woord zijn uitwerking hebben. Dat 

lazen we zo prachtig in Jesaja 55: 'Zoals regen of sneeuw 

neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst 

de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, 

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit 

ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet 

vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en 

te volbrengen wat ik gebied.' Prachtig is dat. Daar houden we aan 

vast. 

 

Loslaten 

Maar dan komt er een moment dat je moet leren loslaten. Dat 

geldt trouwens voor alle opvoedingssituaties. Ook als je kind 

gelovig is. Je kinderen moet je loslaten. En misschien is dat wel 

het aller-moeilijkste voor 

ouders. Dat is een proces, 

maar dat gaat schoksgewijs. 

Als opvoeder geef je je kind 

steeds meer ruimte. Dat is 

ook de bedoeling van de 

opvoeding: je kind steeds 

meer ruimte geven om zelf 

iemand te worden. 

 Eerst breng je je kind 

elke dag naar school. Dan 

mag het voor het eerst op 

zijn of haar fiets alleen naar 

school. Je moet het loslaten. 'Goed uitkijken, hè?', roep je nog na. 

'Ja, mamma.' En steeds meer moet je loslaten. Je zoon, je 
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dochter wordt een mens met een eigen persoonlijkheid, een eigen 

leven. Eigen keuzes ook, los van de ouders. En dat is goed, dat 

moet. Je moet ze laten gaan, óók als ze op wegen gaan die jij niet 

wilt. En o, wat is dat moeilijk. Afstand doen van je rol als opvoeder 

die je jarenlang hebt gehad. 

 Opvoeden is voor je kind de mogelijkheid scheppen om 

eigen keuzes te maken. Ook als je daar als ouder moeite mee 

hebt, of als je zelf andere keuzes zou maken. Je moet dus 

loslaten, en niet zo doen als die man die ik eens ontmoette. Toen 

ik nog leraar was op een middelbare school, gingen wij met een 

klas op werkweek: een huifkartocht door Drenthe. Bij een boer in 

een weiland gingen we overnachten. Wij vroegen aan de boer, 

een man van een jaar of 55: 'Mogen wij hier een kampvuur 

maken?' 'Dat moet ik even aan mijn vader vragen.' Toen kwam er 

een man met een stok van boven de tachtig naar ons toelopen, 

en hij zei streng: 'Nee, er mag hier geen kampvuur worden 

gemaakt.' Deze man had zijn kind nog niet losgelaten. En het kind 

zijn vader ook niet. 

 

Ook al lopen ze tegen een muur 

Je kind moet zijn of haar eigen wegen gaan. Want je kind groeit 

op. Op een dag zie je je dochter van de trap af komen en je 

beseft: 'dit is een jonge vrouw geworden en niet meer dat meisje!. 

Dat besef gaat schoksgewijs, en je valt als ouder/opvoeder ook 

nog wel eens terug in je oude opvoedingsgedrag Je geeft 

ongevraagd goedbedoeld advies en je zoon zegt: 'Paaaaa'. Nee, 

je bent geen ouder/opvoeder meer. Je bent ouder/vriend 

geworden. De relatie is nu op gelijk niveau gekomen als het goed 

is. Er is niet meer sprake van een gezagsrelatie. 

 En misschien moeten we ons ook wel eens afvragen 

waarom dat loslaten zoveel moeite kost. Heeft dat soms te maken 

met een soort krampachtigheid, alsof het allemaal van jou zou 

afhangen? O ja, je blijft je verantwoordelijk voelen voor je kind, 
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maar op een gegeven moment ben je dat niet meer. Want op een 

gegeven moment is je kind zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 

daden en keuzes. Als je dochter, terwijl ze heel goed weet hoe 

jullie er als ouders over denken, zegt: 'Pa, ma, ik ga samenwonen 

met mijn vriend.' Dan heb jij als ouder geen keuze. En het is ook 

niet jouw verantwoordelijkheid. Als ópvoeder moet je je kind op 

een gegeven moment loslaten. Je zoon, dochter neemt eigen 

verantwoordelijkheid, gaat eigen wegen. En ook al lopen ze tegen 

een muur, het is zijn of haar muur! 

 

In Gods handen overgeven 

Maar blijf altijd in gesprek met je kind. Dat vraagt wijsheid en tact. 

En... blijf je kind altijd onvoorwaardelijk liefhebben. De gelijkenis 

van de verloren zoon is hiervan een schitterend voorbeeld. De 

vader bleef van zijn zoon houden. Zijn kind verdween uit zijn huis, 

maar niet uit zijn 

hart. Wat er ook 

gebeurt, blijf je 

kind liefhebben, 

zoals God ons 

liefheeft. Dat staat 

ook zo mooi in 

Jesaja 54:10: 'Al 

zouden de bergen 

wijken en de heu-

vels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken', zegt 

God. 

 Als je dat weet van God, kun je je kind ook loslaten. Want 

we laten ons kind niet los boven de afgrond. We laten onze 

kinderen los om ze in de handen van God te geven. Bid dan of de 

hemelse Vader het overneemt. 

 En zelfs al zien we bij onze kinderen en kleinkinderen geen 

geloof, en maken we ons zorgen over hun eeuwig behoud, ook 
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dát mogen we loslaten, in Gods handen. Wij hoeven daar geen 

uitspraken over te doen. Niemand van ons is Gods boekhouder, 

die bij moet houden wie wel en wie niet. Voor ons geldt de 

opdracht, niet de uitslag. Die zal God ons wel bekendmaken op 

de jongste dag. 

 

 


