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Vragen bij het Bijbelgedeelte
1. Wat leren Jozef en Maria als ouders van Jezus in Lukas 2? Wat je kun je hier zelf van leren?
2. Wat valt je op aan het gedrag van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon?
3. Wat kun je van deze vader leren met betrekking tot jouw houding tegenover je ouder
wordende kinderen?

1. Bespreek met elkaar hoe het proces van losmaken en losgelaten worden in je eigen leven is
verlopen. Wat herinner je je van je eigen gedrag en dat van je ouders?
2. In welk opzicht handel je nu anders dan je eigen ouders? En waarin volg je hun aanpak juist?

Een veel gehoorde opmerking met betrekking tot jongeren is: ‘je moet ze loslaten.’ Soms zeggen ouders
dat met weemoed in hun stem, soms met een soort gelatenheid: ‘je moet het nu eenmaal, maar
makkelijk is het niet.’ Ouders geven, met deze uitdrukking, de fase aan waarin jongeren zelfstandig
worden en hun eigen keuzes gaan maken. Voor ouders betekent dat het inleveren van invloed op hun
kind. Dat kan een sterk gevoel van verlies met zich meebrengen, en doet menig ouder verzuchten:
‘Waren ze nog maar klein, toen waren ze nog van mijzelf, nu moet ik ze loslaten.’
Laten we eens kijken naar de gelijkenis van de verloren
zoon. De zoon wilde een eigen leven gaan leiden. De
vader gaf hem die mogelijkheid en oefende geen dwang
uit op hem uit om hem thuis te houden. Maar het ‘laten
gaan’ was geen ‘loslaten’ in de zin van: ‘Niets meer aan te
doen, hij moet het zelf maar uitzoeken.’ Nee, de vader uit
de gelijkenis ging op de uitkijk staan en met open armen
zou hij later zijn zoon weer ontvangen. Deze vader zal
vaak gebeden hebben voor zijn zoon. Geestelijk en
emotioneel bleef hij aan hem verbonden. De gelijkenis
geeft ons stof tot nadenken. In zekere zin moeten alle
ouders hun kinderen op een gegeven moment laten gaan.
Het ‘loslaten’ kunnen we ook ‘anders verbinden’ noemen.
Een term die recht doet aan de verbinding die er altijd
tussen ouders en kinderen blijft bestaan en iets weer geeft
van de taak van ouders in deze ontwikkelingsfase van hun
kind. Ouders hoeven niet lijdzaam toe te zien als hun
kinderen zelfstandig worden. Zij mogen zich juist
inspannen om op een passende manier verbonden te
blijven met de belevingswereld van hun kinderen. Het
vraagt inspanning van ouders om regelmatig tijd en
aandacht aan hun kind te besteden en zo contact te
houden en anders verbonden met hen te raken. Niet meer
als de alleswetende volwassene, maar als de betrokken
ouder die luistert, kaders biedt, bijstaat, raad geeft, bereid
is compromissen te sluiten en vooral blijft bidden voor zijn kind.

“Rondom het stellen van
regels lijkt de positie
van ouders van
jongeren in de
puberteit steeds minder
op die van een kapitein
– ik weet wat goed voor
je is - maar op een
coach”

Deze nieuwe verbondenheid laat, meer dan de jaren ervoor, ruimte voor de eigen inbreng en
persoonlijkheid van de jongere. En dat laatste vormt nu precies het spanningsveld dat de puberteit voor

veel ouders zo lastig maakt. De grens tussen regels stellen en ruimte geven is moeilijk vast te stellen.
Voor jongeren is dit vaak ook spannend, omdat zij bang zijn de liefde en waardering van hun ouders te
verliezen bij het maken van hun eigen keuzes. Rondom het stellen van regels lijkt de positie van ouders
van jongeren in de puberteit steeds minder op die van een kapitein – ik weet wat goed voor je is - maar
op een coach. Een coach heeft wel ideeën over de richting die de ander op moet, maar probeert die
ander zelf te laten ontdekken wat de juiste richting is. Een coach laat de ander zijn eigen fouten maken,
maar zorgt er voor dat er op het juiste moment een vangnet is.
Het gaat om het vinden van een balans tussen ruimte en regels. Een balans in enerzijds vrijheid en
verantwoordelijkheid en anderzijds begrenzing. Een zoektocht van twee kanten: de jongere gaat stapje
voor stapje verantwoordelijkheid nemen en ouders gaan stapje voor stapje verantwoordelijkheid geven.
Ouders hebben macht; dat is een gegeven. De kunst van het ouderschap is echter niet om die macht in
te zetten bij de opvoeding, maar om gezag te verwerven, waardoor een kind niet moet luisteren, maar
wil luisteren. Dat vraagt om:
- Ouders die sturend durven en kunnen zijn, maar die tegelijkertijd rekening willen houden met
de fase waarin hun kind verkeert.
- Ouders die rekening willen houden met de eigenheid van het kind en met wat het kind nog kan
of moet leren.
Ouders bewegen zich bij het opvoeden tussen de posities dwang, drang en vrijheid, aangegeven in
onderstaande driehoek. Per onderwerp en situatie kiezen zij (al dan niet bewust) welke plaats zij in de
driehoek innemen.

Dwang

Drang

Vrijheid

Dwang: Ouders die deze positie innemen in een situatie gaan de strijd aan. De jongere moet luisteren,
anders volgen er sancties. Ouders die eenzijdig gebruik maken van deze positie, sluiten onvoldoende
aan bij de ontwikkelingsfase van de jongere. Hij of zij krijgt niet of nauwelijks de kans om zelfstandig te
leren denken.
Drang: Ouders die deze positie innemen in een situatie geven de jongere een dringend advies. Als ze
eenzijdig gebruik maken van deze positie is er een kans dat de jongere hen als onduidelijk ervaart.
Vrijheid: Ouders die deze positie innemen geven de verantwoordelijkheid aan de jongere en
beïnvloeden niet expliciet de afweging die hij of zij maakt. Wanneer ouders eenzijdig opvoeden vanuit
deze positie kan de jongere hen als onverschillig en onduidelijk ervaren. Onduidelijkheid kan, net als bij
drang, uiteindelijk voor onveiligheid zorgen.
Welke strategie ouders ook kiezen, voor alle mogelijkheden geldt dat de manier waarop ze worden
gebruikt van cruciaal belang is om je doel te bereiken met behoud van een goede verstandhouding. De
eerder genoemde gedeelde verantwoordelijkheid vraagt een continue afweging in je manier van
reageren op de keuzes van je kind. Elke ouder kent wel het onbevredigende gevoel dat blijft hangen
wanneer een jongere weliswaar gehoorzaamt, maar dit gepaard laat gaan met een partij schelden en
tieren of zich juist helemaal afsluit voor verder contact. Een ouder voelt zich, hoewel de jongeren
gehoorzaamt, alsnog een verliezer.

Ten diepste vraag je je als opvoeder regelmatig af: Kiest de jongere voor de brede of de smalle weg? En
hoe is mijn leven tot voorbeeld? Dan mag je als ouders weten dat je kind - net zo goed als jijzelf - de
werking van de Heilige Geest nodig heeft om de juiste keuzes te kunnen maken. Tegelijkertijd neemt
dat je verantwoordelijkheid als ouders niet weg, net zo goed als dat je ouder wordende kind steeds
meer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leven. Maar deze verantwoordelijkheid mag je in biddend
opzien dragen.
De Bijbel leert ons dat de Heere God mannen en vrouwen heeft geschapen met speciale
eigenschappen en gaven. In het gezin mogen zij daarmee ieder hun eigen rol vervullen. Samen hebben
zij kinderen van God gekregen en beiden zijn verantwoordelijk voor hun aandeel in de opvoeding,
waardoor een kind kan opgroeien tot een zelfstandig functionerend persoon. Naast taken die ze
gezamenlijk kunnen uitvoeren hebben ze ook een aantal verschillende taken. Het bezig zijn met deze
taken in het teken van het gezin, vraagt tijd voor elkaar als ouders. Daarmee vormt de relatie tussen
vader en moeder een belangrijke basis voor het gezin. Hoe je als ouders met elkaar omgaat, heeft
invloed op de kinderen, zij zien heel praktisch wat begrippen als eer, liefde en trouw inhouden. Een
bekende uitspraak is: ‘Het beste wat een vader aan zijn kinderen kan geven, is van hun moeder houden.’

Casus met vragen
Mart en Elien hebben vier kinderen. Rozemarijn (16), Arthur (13), Martijn (10) en Judith (8). Ze krijgen steeds
meer moeite met het gedrag van Rozemarijn, hun oudste. Ze wil sinds kort op zondagochtend niet meer mee
naar de kerk. Ze blijft gewoon op bed liggen en komt op zaterdagavond laat thuis. Elien heeft het met praten
geprobeerd. Ze heeft Rozemarijn heel wat kansen gegeven om toch mee te gaan. Ze heeft haar heel redelijk
en aardig benaderd door haar te herinneren aan de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben en te vragen
waarom ze op zaterdagavond zo laat thuis komt. Haar man Mart was het afgelopen zondag helemaal zat. Hij
is erg boos geworden op Rozemarijn, zodat ze uiteindelijk toch haar bed uit is gekomen en meeging naar de
kerk. De sfeer was de rest van de dag om te snijden, Rozemarijn is heel de dag erg stil geweest. Mart en zij
hebben geprobeerd het nog gezellig te maken voor de andere kinderen.
1.
2.
3.
4.

Waar staan de ouders van Rozemarijn in de driehoek van drang, dwang en vrijheid?
Waar zie jij jezelf (meestal ) staan in de driehoek van drang, dwang en vrijheid?
Is er sprake van een eenzijdige positie die je inneemt? Wat voor effect heeft dit?
Bedenk met elkaar hoe je jezelf kunt uitdagen eens een andere positie in te nemen.

Rik is vijftien jaar oud. Zijn ouders hebben de regel dat op zaterdagavond iedereen voor twaalf uur binnen
moet zijn. Rik heeft hier moeite mee. Hij gaat graag met zijn vrienden uit en zegt dat het pas gezellig wordt
tegen de tijd dat hij naar huis moet. Rik is verder geen moeilijke tiener.. Hij voert nooit strijd over de kerkgang
en doet op z’n tijd ook nog wel eens mee aan een extra activiteit in de kerk. In eerste instantie houden zijn
ouders voet bij stuk. Ze leggen uit dat zij het belangrijk vinden om op zondagochtend uitgerust in de kerk te
zitten, en dat bij de zondag ook een zekere voorbereiding hoort. Een naadloze overgang van kroeg naar kerk
vinden zij niet passend. Tot Rik op een zaterdagavond thuiskomt en zijn ouders gezellig met vrienden thuis
treft. Ze drinken een wijntje en eten een toastje. De gesprekken gaan over werk en gezin. Rond half één ’s
nachts vertrekt het bezoek. Rik confronteert zijn ouders met wat in zijn ogen inconsequent is. Volgens hem
doet hij hetzelfde als zij: gewoon gezellig praten met vrienden. Wat maakt een uurtje langer in wezen uit?
1. Welke reactie zouden de ouders van Rick kunnen geven? Bedenk een reactie bij drie posities
van de driehoek van drang, dwang en vrijheid.
2. Bespreek met elkaar of en zo ja, van welk belang het is om in deze situatie ook iets van eigen
kwetsbaarheid te laten zien.

•
•
•
•
•

Het ‘anders verbonden raken’ met je kind is een moeilijk proces.
De periode van ‘anders verbonden raken’ levert ook winst op?
Wat houdt het volgens jou in om op een passende manier verbonden zijn met je ouder
wordende kind?
Een jongere moet zelf ontdekken wat de juiste richting is, dat gaat met vallen en opstaan.
Hoe kun je het bijvoorbeeld zelf laten ontdekken wat de juiste richting is? Deel je ideeën
hierover met elkaar.
Op welke gebieden vind je het makkelijk/niet makkelijk om je kind los te laten? (school, kerk,
vrienden, uitgaan, met geld omgaan, sociaal gedrag, computer). Welke reden zit daar achter?

Bedenk een situatie (die je lastig vindt) in de opvoeding van je ouder wordende kind.
Neem in een rollenspel, waarin jij jezelf speelt en een ander je zoon of dochter,
afwisselend de drie genoemde posities van dwang, drang en vrijheid in. Ontdek wat
dit met jezelf en de reactie van je ‘zoon’ of ‘dochter’ doet. Spreek hier met elkaar
over door.

-

Vraag van elk groepje een korte reactie op de verwerking.
Laat enkele deelnemers vertellen wat voor hen tijdens deze bijeenkomt een eyeopener was.
Laat enkele deelnemers vertellen wat zij in de praktijk gaan toepassen.

Loslaten
betekent niet dat ik me er niet meer om bekommer,
maar dat ik het niet voor een ander kan doen.
Loslaten is...
niet de ander de volmacht geven te doen wat hij wil,
maar de ander toestaan om te leren van de gevolgen.
Loslaten is...
het erkennen dat de uitkomst niet in mijn handen ligt.

Loslaten is...
niet proberen de ander te veranderen of de schuld te geven,
maar beseffen dat ik alleen mezelf kan veranderen.
Loslaten is...
niet zorgen voor,
maar geven om.
Loslaten is...
niet alles zelf oplossen,
maar ondersteunen en aanmoedigen.
Loslaten is...
niet oordelen,
maar de ander de ruimte geven om zichzelf te zijn.
Loslaten is...
niet de ander tegen zichzelf in bescherming nemen,
maar de ander toestaan de realiteit onder ogen te zien.
Loslaten is...
niet ontkennen,
maar aanvaarden.
Loslaten is...
niet doordrammen, terechtwijzen, of discussiëren,
maar mijn eigen tekortkomingen ontdekken en corrigeren
Loslaten is...
minder vanuit angst leven
en meer vanuit liefde.
(Auteur onbekend)1
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-

-

Ga na welke steun je nodig hebt in deze fase van de opvoeding.
Geeft jongeren de kans om erkenning te krijgen door hen bijvoorbeeld
verantwoordelijkheden te geven als koken, klussen in en rondom het huis
doen etc.
Accepteer dat jongeren deze verantwoordelijkheden op hun eigen manier
aanpakken.
Maak duidelijke regels en laat je kind er in mee denken.
Durf impopulair te zijn, grenzen horen er bij.
Wees betrouwbaar.
Wees geïnteresseerd en laat je kind meedenken en delen.
Geef toe dat je ook fouten maakt.
Laat regelmatig iets van jezelf en van de overwegingen die je maakt zien.
Bid voor je kind.
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