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Bijbelleesrooster
vindt
Dag 1 | Spreuken 16:29;

Dag 4| Matteüs 27: 47-56

17:9,17; 18:24; 25:17;

Wat leer je hier over wat het

27:6,9,10

betekent dat Jezus ons zijn

Lees deze teksten uit

vrienden noemt?

Spreuken over vriendschap.

Deze icoon van Christus en Menas
stamt uit de 6e eeuw en is afkomstig
uit Egypte.
Iconen zijn schilderingen op hout van
Christus of heiligen die gebruikt
worden in de oosters-orthodoxe kerk
om God en de afgebeelde heiligen
te vereren.
Menas was waarschijnlijk een overste
van een klooster die hier door Christus
wordt gepresenteerd. De arm op de
schouder van Menas geeft uitdrukking
aan vertrouwen, vertrouwelijkheid en
bescherming uit. In latere tijd werd dit
wel de icoon van de vriendschap
genoemd.

Welke spreekt je aan, of

Dag 5 | Jakobus 2: 14-26

scherpt je op en waarom?

De kerk als plaats van

Beluister het lied ’Dan hoop

vriendschap. Wanneer heb

ik op een vriend’:

jij voor het laatst gezegd:

https://www.youtube.com/watch

“Het ga je goed! Kleed je

?v=_tP2s3OqygU

warm en eet smakelijk!”

Dag 2 | Psalm 119: 73-80
Lees vers 63 en 79. De
dichter biedt zijn
vriendschap aan hen die
God willen liefhebben en
erkent hen als zijn vrienden.
Hoe verbindt je deze

Misschien niet zo letterlijk,
maar dat je de ander een
fijne dag toewenste, maar
hem/haar tegelijkertijd in de
kou liet staan. Hoe zou je
dat kunnen voorkomen?
Luister dit lied:
https://www.sela.nl/liederen/184/

teksten aan jouw kijk op de

waar-vriendschap-en-liefde-

gemeente als plaats van

zijn.html

vriendschap.
Dag 3 | 1 Samuël 20: 24-42
De geschiedenis van David
en Jonatan zijn een klassiek
voorbeeld van vriendschap
uit de Bijbel.
•

Herken je iets het
loyaliteitsconflict van
Jonatan, de keuze voor
zijn vriend David en
trouw aan zijn vader
Saul.

•

Waarin is deze
vriendschap voor jou
een voorbeeld.

Noordhavenkerk

Beluister dit gebed voor

Zweitse van Hijum
predikant@noordhavenkerk.nl
www.noordhavenkerk.nl

https://www.youtube.com/watch

een vriend:
?v=MnLPs8450L0

Dag 6 | Psalm 25
De HEER is een vriend voor
wie hem vrezen hij maakt
hen vertrouwd met zijn
verbond. Op welke wijze
maak jij op jouw beurt de
HEER vertrouwd met wat er
in jou leeft, wat je
bezighoudt en waar je naar
verlangt?

1

Een plaats van

Vriendschap

Vriendschap: cadeau van God
Nadat we stil hebben gestaan bij de kerk als plaats van
Vergeving, Vrede, Vrijheid en Vreugde, spreken we vandaag
over de kerk als plaats van Vriendschap.

16/05/2021

Vriendschap is….
Hoe omschrijf jij wat vriendschap is? 1) Vrienden hebben
elkaar in vrijheid uitgekozen (dit in tegenstelling tot

Johannes 15: 9-17

familierelaties). 2) Verder hebben vrienden een gezamenlijke
interesse of passie. Liefdesrelaties zijn op elkaar gericht en
vriendschapsrelaties kijken gezamenlijk de wereld in. 3)
Vriendschappen heb je in verschillende gradaties. De meer
oppervlakkige vriendschappen (op social media, je collega’s,
etc.), en meer diepere vriendschappen die zich kenmerken
door eerlijkheid en vertrouwen. 4) En tot slot zijn vrienden
beschikbaar: ze steunen je, komen op het voor jouw belang,
en nemen je in bescherming. Vriendschap is een geschenk
van God, omdat Hij het niet goed vindt wanneer de mens
alleen is (Genesis 2: 18)

een illusie….?
Maar hoe blijvend zijn vriendschappen? Door fases in je leven
en veranderende omstandigheden raak je zomaar vrienden
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kwijt. En dat overkomt

inderdaad. Maar je mag

Dan kun je niet zeggen: “Het

iedereen.

hem wel jouw vriend

beste, zorg goed voor jezelf.”

noemen, omdat Jezus zelf

(Jakobus 4:16) terwijl je de

ons daartoe uitnodigt. Hij

ander links laat liggen.

Maar dieper grijpt het in als
je wordt teleurgesteld door
je vrienden. Je beste vriend
bedriegt je en bleek niet te
vertrouwen. Je raakt
vrienden kwijt door een

heeft ons uitgekozen. De
Zoon van God deelt ons in

Blijf daarom in zijn liefde!

zijn plannen. Hij heeft geen

In de liefde blijf je door je

dubbele agenda.

allereerst te verwonderen over
de vriendschap die Jezus je

studie, verhuizing of een

Bekijk de afbeelding op de

ziekte. Na de scheiding

laatste pagina eens. En

realiseer je dat je op een

laat tot je doordringen wat

aantal vrienden niet kon

het betekent wanneer

In vriendschappen leer je jezelf

rekenen. Ook Jezus werd

Jezus jou zijn vriend(in)

beter kennen: je mooie

teleurgesteld in zijn

noemt.

kanten, maar ook je

vrienden. Is vriendschap
dan toch een illusie?

Maar hoe kan ik ooit een
trouwe en betrouwbare

En de kerk een plaats van

vriend zijn? Als je blijft in de

vriendschap…?! Misschien

liefde van Jezus. Dat is het

voel je je erbuiten staan en

fundament van deze

mis je de aansluiting.

vriendschap.

Misschien heb je wel

en dan is de kerk een
plaats van vriendschap

vrienden binnen de kerk,
“maar je kunt toch niet met

aanbiedt. En vervolgens mag
je leren vriend te zijn zoals Hij.

schaduwkanten. Dat is ook zo
als Jezus jouw zijn vriend
noemt. Je ontdekt dat je als
vriend zo vaak faalt en
teleurstelt. Maar Jezus nooit.
En zo ontvang je in en buiten
de kerk ook vrienden die jou
aanscherpen, een spiegel
voorhouden, waarmee je

Als Jezus ons zijn vrienden

samen het goed kunt hebben

noemt, betekent dit dat je

en die het mooie in jou naar

in de kerk vrienden van

boven brengen. Samen

Christus ontmoet. En zo heb

elkaar helpen om christen te

je een gedeelde passie,

zijn: samen bidden, samen

Jezus noemt jou zijn
vriend

een gedeeld verlangen,

vechten. Vriendschappen zijn

en een gedeeld doel.

een cadeau van God. Wees

Dat is ongelofelijk bijzonder!

Jezus heeft het verlangen

Zoals zijn Vader Hem

dat wij delen in Zijn

liefheeft, heeft Jezus ook

vreugde. Het is de liefde

ons lief (vers 9). En er is

van zijn Vader die hem

geen grotere vorm van

intens blij maakt. En dat

liefde dan je leven te

gunt hij ons ook. Het is die

geven voor je vrienden

liefde die stroomt in de

(vers 13). En dat is wat

gemeente en die de

Jezus voor jou gedaan

vriendschap mogelijk

heeft.

maakt.

Is dat niet oneerbiedig? Er

Maar vriendschappen

wordt wel gezegd: “Jezus is

moet je ook onderhouden.

je vriendje niet…” Nee,

Dat gaat niet vanzelf.

íedereen bevriend zijn…
Het hoogst haalbare is
soms dat ik de ander
verdraag.”

hem er dankbaar voor.

Gesprekspunten
•

Wat vind jij belangrijk in een vriendschap? En waarom?

•

Heb jij christelijke en/of niet-christelijke vrienden? Waarin
verschillen deze vriendschappen en waarom zijn zij
beide belangrijk?

•

Welke vriendschap wil jij absoluut niet kwijt en waarom
niet?

•

Reageer op de volgende stelling: “De enige manier om
een vriend te hebben is er een te zijn.”

•

Geloof je dat Jezus jou zijn vriend noemt. Wat betekent
dat voor jou? Probeer het concreet te maken.

•

Is de kerk voor jou een plaats van vriendschap?
o

Waarom wel? Waarom niet?

o

Welke handvatten biedt de preek om hier anders
naar te gaan kijken?

o

Wat zou een concrete eerste stap kunnen zijn die
je zelf kunt zetten?

•

Maak een kubus en schrijf op elke kant een zin die over
vriendschap gaat. Bijvoorbeeld:
o

Tegen een vriend kun je alles zeggen.

o

Je kunt maar één goede vriend hebben

o

Vriendschap duurt eeuwig

o

Vrienden zijn meer waard dan geld

o

Vrienden moet het altijd eens zijn met elkaar

o

Wie een vriend heeft is een gelukkig mens.

Gooi de kubus en bespreek de zin.

je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aankomt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
ik heb een vriend
Toon Hermans

