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De kunst van het loslaten en in gesprek blijven 

 

Inleiding 

Het is verdrietig wanneer je kind aangeeft dat het niet langer meer naar de kerk wil gaan. Op een 

gegeven moment komt je kind op een leeftijd dat het eigen keuzes gaat maken. Wanneer ze een jaar 

of achttien zijn, aan het einde van de puberteit, valt er niet meer zoveel aan je kind op te voeden. 

Het is een jongvolwassene geworden met een eigen mening en eigen opvattingen. Dat kan best 

betekenen dat het niet meer naar de kerk wil gaan. Of ook niet meer gaat in de weg van het geloof.  

Er komt een moment dat we dat zullen moeten accepteren. Dat ons kind volwassen is geworden en 

ook op het gebied van geloof en kerkgang eigen keuzes maakt. Eigen keuzes, die lijnrecht kunnen 

staan tegenover wat wij waardevol, belangrijk, en de Waarheid vinden. Het is belangrijk dat we op 

een zeker moment ons kind hierin accepteren en los laten om voor zichzelf keuzes te maken.  

Met dat loslaten wordt niet bedoeld dat je het verlangen los moet laten dat je kind gelooft of dat het 

naar de kerk gaat. Er wordt ook niet bedoeld dat je het goedkeurt dat je kind een andere weg gaat 

dan de weg van het geloof en kerk. Wat wel bedoeld wordt is dat je je kind accepteert als iemand die 

zijn of haar eigen keuzes maakt als mens, ook al zijn die keuzes misschien anders dan wij graag 

zouden willen. Je laat je kind los om zijn of haar eigen weg te gaan.  

Deze acceptatie is belangrijk, want dit levert de basis op voor het in gesprek blijven met onze 

kinderen. Het zorgt er voor dat het gesprek over geloof- en levensvragen mogelijk blijft. Het geeft 

ruimte om interesse te blijven tonen in de beleefwereld van ons kind. Zonder hem of haar meteen te 

willen bekeren of te overtuigen van je eigen gelijk. 

Wanneer we niet van ons kind accepteren dat het een andere weg gaat of is gegaan, dan lopen we 

de kans dat het contact met ons kind vastloopt. Het contact raakt als het ware verstopt. Je kind mag 

niet werkelijk zijn zoals hij of zij is. Dat merk een kind en dat merk je ook in de relatie. Daardoor loopt 

het contact stroever en zijn sommige gespreksonderwerpen, zoals het geloof, taboe. Het resultaat is 

dan dat er helemaal niet meer over geloven gepraat kan worden.  

Wanneer we ons kind gunnen dat het mag zijn zoals het is, ook als het andere keuzes maakt, blijven 

we in relatie met ons kind. De winst is dat de relatie open blijft en alle gespreksonderwerpen 

toegankelijk zijn. En dat dus ook de ruimte open blijft om te delen van ons geloof. Dat betekent dat 

kinderen misschien op een later moment nog eens vragen wat het geloof nou voor ons als ouders 

betekent. En dat het bereid is om naar je te luisteren omdat je ook naar je kind geluisterd hebt. En 

dat wanneer er een moment komt dat het geloof opnieuw een kans krijgt, je kind de ruimte en 

veiligheid ervaart om het ook bij de ouders ter sprake te brengen. 
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Verkenningsvraag: 

Kunt u van nature dingen gemakkelijk loslaten? Verschilt u hierin als partners? 

 

Bijbelstudie 

Lees met elkaar  het eerste deel van het verhaal over de verloren zoon: Lucas 15:11-20 

11 Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen.  
12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht 
heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen.  
13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een 
losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte.  
14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij 
gebrek te lijden.  
15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet 
hoeden.  
16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand 
gaf ze hem.  
17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik 
kom hier om van de honger.  
18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en 
tegen u,  
19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw 
dagloners.”  
20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij 
kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.  
 

Vragen: 

1. We zien dat de Vader uit het verhaal het aandurft om de jongste zoon los te laten. De jongste zoon 

vraagt de erfenis op en in plaats van dat de vader weigert en probeert de zoon er van te weerhouden 

weg te gaan, geeft hij hem de erfenis mee. De Vader durft de zoon zijn eigen weg te laten gaan. Dit 

laat ons zien hoe God met ons omgaat. Blijkbaar durft God de Vader het aan om ons, zijn 

mensenkinderen los te laten.  

a) Vindt u het moeilijk om uw kind los te laten? Zo ja, wat maakt het lastig? En wat geeft u 

vertrouwen om het wel te kunnen doen?  

b) Helpt het u in het loslaten van uw kinderen dat God het kennelijk aandurft om mensen hun eigen 

weg te laten gaan?  
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c) Als u denkt aan God als Vader, aan welke eigenschappen van die Vader denkt u dan? Waarin zou u 

als ouder meer op uw Hemelse Vader willen lijken? 

 

 

 

2. We lezen dat de vader kennelijk accepteert dat de zoon zijn eigen weg gaat. Hij accepteert de 

eigenheid van de zoon. Er staat niets over tegenwerpingen. Over hetomgekeerd accepteren van de 

eigenheid van de vader door de zoon lezen we niets. Maar het feit dat de zoon, vol van schaamte, 

nog terug durft te komen naar zijn vader, doet vermoeden dat hij op zijn minst respect koesterde 

voor zijn vader. 

a) Vindt u dat er in uw relatie met uw kinderen sprake is van acceptatie van beide kanten? Is er een 

basis van wederzijdse acceptatie dat de ander mag zijn zoals hij is, ook op het gebied van geloven? 

(acceptatie wil niet zeggen dat je het ook goedkeurt!) 

b) Hoe zou je aan zo’n basis kunnen werken? 

c) Weet u van uw kinderen wat ze geloven, of op welke manier ze aan zingeving doen? Deel dit eens 

met elkaar. Is er herkenning? 

d) Is het moeilijk om over zingeving te praten met kinderen die zijn afgehaakt? Zo ja, wat maakt het 

moeilijk om hierover te praten? Hebben anderen van de kring hier oplossingen voor? 

 

Uit het leven gegrepen 

Casus:   

Peter en Anja zijn leden van een kerk in de Alblasserwaard. Zij hebben twee kinderen die ze gelovig 

hebben opgevoed. Marja, de oudste gaat tot haar zestiende mee naar de kerk. Maar daarna wil ze 

niet langer mee. Ze vindt de kerkdiensten maar saai en ze heeft ook niet veel vrienden meer die mee 

naar de kerk gaan. Marja volgt vanaf dat moment ook geen catechisatie meer.  

Vader Peter heeft het daar erg moeilijk mee. Hij vindt eigenlijk dat kinderen gewoon mee 

met hun ouders naar de kerk moeten tot hun achttiende. Zo was het bij hem thuis vroeger ook. 

Bovendien is hij bang dat zijn dochter het geloof kwijtraakt. Zo af en toe probeert hij thuis het 

gesprek op het geloof te brengen. Maar vaak ontstaan er alleen maar discussies met zijn dochter die 

hem vragen stelt waar hij het antwoord ook niet op heeft: Als God goed is, waarom is er dan ook 
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zoveel lijden in de wereld? En zo’n schepping in zeven dagen, dat is toch wel achterhaald door de 

evolutietheorie. Eigenlijk maken die vragen hem zelf ook aan het twijfelen en dat frustreert hem. 

Op haar achttiende gaat Marja het huis uit en gaat ze op kamers wonen en studeren. Nog 

twee jaar later, wanneer ze twintig is komt ze voor het eerst met een vriendje thuis. Navraag leert 

dat de jongen niet Christelijk is. Marja zegt dat het haar niet uitmaakt. Het is een lieve jongen en hij 

leeft net zo goed als jongens die wel Christelijk zijn. Christenen zijn toch niet beter dan anderen? 

Peter en Anja hebben het erg moeilijk met het feit dat het nieuwe vriendje niet Christelijk is. 

Ze zijn bang dat dit nieuwe vriendje Marja helemaal van het goede pad af leidt.   

 

Vraag: 

- Stel: jij bent Peter of Anja. Zou je in gesprek gaan met Marja over haar nieuwe vriendje en zo 

ja, hoe? 

- En hoe zou je je opstellen tegenover het vriendje? 

   

Neem mee: 

- Geef deze week eens extra aandacht aan het belangstelling tonen in de belevings- en 

geloofs/zingevingswereld van je kind. Vraag eens aan je kind wat hem of haar op dit moment  

erg bezig houd. En stel eens voor om een activiteit te gaan doen die binnen zijn of haar 

interesse en belevingswereld ligt.   

- Bid met elkaar voor jullie kinderen. Vertrouw je kinderen in dit gebed samen toe aan God, 

die als een Vader naar ze uitziet en op hen betrokken is. 
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