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Team Kerngroepen

Suggesties om te
beginnen:
Lees, luister en bespreek
songteksten zoals
Vriendschap is een illusie,
van Het Goede Doel
Of
May you have, van
Trinity
Wat vind je fijn of
moeilijk aan
vriendschap?
Om te lezen:
Lukas 11: 5-8
Johannes 15: 12-15
Hand. 2: 44 - 47
Tip voor de kerngroep:
Maak een lijstje met
namen die je te binnen
schiet als vriend.
Kijk eens naar de 4 typen
vriendschappen, en misschien kun je dan wel
meer namen noteren?
Hoe maak je nieuwe
vrienden? Uit onderzoek
blijkt dat de meeste
vriendschappen ontstaan
door iets gemeenschappelijks. Schrijf eens
achter de namen wat
jullie gemeenschappelijk
hebben of doen.
Tip: meld je aan bij een
team in de kerk, dat is
een mooie manier om
nieuwe contacten te
krijgen die kunnen
uitgroeien tot
vriendschappen.
De belangrijkste vraag is
misschien wel: voor wie
ben ik zelf een vriend, of
vriendin? Wie kan zich
aan mij vastklampen als
het water tot aan de
lippen staat?

Inleiding
Voordat ik iets zeg over vriendschap tussen mensen, wil ik de aandacht richten op God.
Echte vriendschap wortelt namelijk ten diepste in God, of vrienden dat nu erkennen of niet.
God is de diepste bron van hun vriendschappelijke band. God heeft vriendschap bedacht. En
waarom heeft Hij dat gedaan? Omdat vriendschap ten diepste te maken heeft met liefde. En
God is liefde. Hij is de God die zelf ‘relatie’ is, Vader Zoon, en Heilige Geest. De Drie-enige
God die diepe relaties - en ook herstel van relaties - mogelijk maakt. Dat is waar het om gaat
in het Evangelie: relaties, en herstel van relaties.
Spreuken
Er is één Bijbelboek dat veel aandacht geeft aan vriendschap, en dat is het boek Spreuken.
Daarin valt vooral op hoe zeldzaam en kostbaar een goede vriend is. “Een echte vriend is
meer waard dan een broer.” (18:24b)
Een eerste kenmerk van vriendschap is loyaliteit, elkaar trouw blijven. Kijk maar naar een
vers als Spr. 17:17a, “Een vriend is je altijd toegedaan.” Vriendschap betekent ook dat jij
jezelf een vriend betoont, dat jij zelf trouw bent. Misschien heb je de neiging om een
bepaalde vriend of vriendin te negeren. Blijf ook hem of haar trouw, is het advies van de
Spreukendichter. “Houd een vriend in ere, ook die van je vader” (27:10a).
Een tweede kenmerk is zeggen wat je echt vindt. Een passend motto in dit verband is
Spreuken 27:17. “Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.”
‘Medemens’ wordt soms vertaald als vriend. Zeggen wat je echt vindt, kan de ander
opscherpen. “Het verwijt van een vriend is oprecht” (27:6). Om het te zeggen met woorden
uit een eerdere preek: vriendschap betekent ook elkaar in liefde de waarheid zeggen.
Een derde kenmerk is respect, onder andere voor de grenzen en de gevoelens van je
vriendin of je vriend. “Bezoek een vriend alleen zo nu en dan”, adviseert Spr. 25:17. “Anders
word je hem te veel en gaat hij je haten.” En je moet ook oppassen dat grappen en grollen
niet over de schreef gaan. “Zoals een dolleman maar in het wildeweg schiet, met brandende
pijlen dood en verderf zaait, zo is iemand die zijn vriend bedriegt, en zegt: ‘Het was maar
voor de grap.’” (26:18-19) En ook al is het belangrijke om eerlijk te zeggen wat je vindt, wat
we zonet bespraken; tegelijk geldt (17:9:)“Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze
telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.” Tot zover een stukje nuchtere wijsheid uit het boek
Spreuken.
4 typen vriendschappen
Wanneer kun je eigenlijk spreken over een vriend (of vriendin)? Hoe hecht moet een relatie
daarvoor zijn? In een Engelstalig onderzoek kwam ik vier typen vriendschap tegen. In het
Engels gaat het om een leuke woordspeling: just, rust, trust en must.
Als eerste zijn er just friends, gewoon vrienden. Dat zijn vrienden of vriendinnen met wie je
leuke dingen doet: uitgaan, winkelen, sporten, enzovoort.
Dan zijn er rust friends, bijvoorbeeld oude schoolvrienden of -vriendinnen. Soms zie je elkaar
lange tijd niet maar na een paar jaar pak je zo de draad weer op.
Als derde zijn er trust friends. Dat zijn vrienden die je echt vertrouwt.
De diepste band heb je met must friends. Als er echt iets gebeurt in je leven, dan bel je die
als eerste op, en andersom. Must friends, boezemvrienden, delen wat ze hebben. En ze
helpen elkaar in tijden van nood of crisis. Must friends staan klaar voor elkaar. Dat geldt in
culturen over de hele wereld.
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Voor het geloofsgesprek
Lees de teksten over
vriendschap van het
boek Spreuken. Welke
spreuk spreekt jou het
meeste aan en waar kun
je voorbeeld uit je eigen
leven bij bedenken.
Jezus noemt ons zijn
vrienden. Dat klinkt heel
erg nabij. Ervaar jij Jezus
als vriend, en wanneer
wel of niet?
Durf jij open en eerlijk te
zijn naar je vriend of
vriendin, en ook kritisch
te zijn als dat nodig is?
En andersom, hoe
reageer jij op kritiek?
Een mooi voorbeeld is
de vriendschap tussen
Sam en Frodo, in The
Lord of the Rings.
Bijvoorbeeld wanneer
Sam zegt tegen Frodo:
“Ik kan jouw last niet
dragen, maar ik kan jou
wel dragen.”
Zo’n must friend is toch
eigenlijk een must!
Vraag jezelf eens af: hoe
trouw en loyaal ben ik in
mijn vriendschap of
vriendschappen? En
waar blijkt dat uit?

Als Nederlandse vertaling dacht ik aan eenvoud, aloud, vertrouwd en drijfhout. En de laatste
categorie, drijfhout, is dan dus je must friend. Daar klamp je je aan vast, zodat je het hoofd
boven water houdt. Je boezemvriend, of –vriendin. In termen van een eerdere preek: je
blood brother of blood sister.
Sociale veranderingen
Veel culturele stromingen, politieke revoluties, of start-ups in het bedrijfsleven zijn
begonnen toen een groepje vrienden bij elkaar kwam en idealen en ideeën ging uitwisselen.
Ook in de vroege kerk zie je dat vriendschappen heel belangrijk zijn. De oude Grieken
zeiden: echte vrienden, de categorie ‘drijfhout’, delen hun spullen. Ze zijn veel samen en
hebben alles gemeenschappelijk. Echte vrienden zijn in harmonie, ze zijn eensgezind. Echte
vrienden vormen samen een koinonia, een gemeenschap. Echte vrienden zijn trouw aan
elkaar. Elementen hieruit kwamen we ook al tegen in het boek Spreuken, en het is precies
wat we lezen in Handelingen (2:44-46; 4:32)! De eerste christenen hadden alles
gemeenschappelijk. Ze kwamen trouw samen, en ze waren eensgezind. En ze aten dagelijks
met elkaar. Kortom, de eerste christelijke kerk vormde volgens de maatstaven van die tijd
een vriendengroep! Hierbij ging het om een vriendengroep die
goed bekend stond bij buitenstaanders, en die God loofde. Een
Fellowship of the King! En we weten wat er uit die vriendengroep
uiteindelijk zal groeien: “een onafzienbare menigte… uit alle
landen en volken, van elke stam en taal” (Openb. 7:9).
In De Lichtboog zijn er ook vriendengroepen, zowel van mannen als van vrouwen. Van
twintigers, dertigers - en ook van vijftigers. Wie weet, zat ik laatst te denken, komt er uit
zo’n vriendengroepje een creatief en vruchtbaar idee voor de toekomst van De Lichtboog!

Vriendschap zoals Jezus geeft
Jezus zegt in Johannes 15:14: “Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.” In de
Joodse cultuur betekende vriendschap een relatie waarin liefde, zelfopoffering en
vertrouwen centraal staat. En ook het met elkaar delen van persoonlijke dingen, intieme
kennis. Zoals Jezus alles wat Hij van de Vader had gehoord, deelde met zijn discipelen (vs
15).
Jezus biedt ons zijn vriendschap aan. Maar er is nog steeds sprake van een gezags- relatie
tussen leraar en leerling. Jezus vraagt gehoorzaamheid. Vrienden van Jezus doen wat Hij
zegt. Wat vraagt Hij dan van ons? Dat lezen we in vs 12. “Mijn gebod is dat jullie elkaar
liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.”
Hoe heeft Jezus hen dan liefgehad? Door zijn leven te geven, inderdaad (vers 13). Maar
Met een vriendengroep voordat Hij dat deed, was Hij gastvrij. Hij werd een vriend genoemd van zondaars. Hij
een sociale verandering maakte ruimte in zijn hart voor Mattheüs de tollenaar, en voor de impulsieve Petrus. En
zelfs voor Judas, die Hem zou verraden door Hem te kussen als een vriend. Wat wij van
teweeg brengen, iets
Jezus leren over vriendschap is dat vriendschap uiteindelijk niet exclusief is. Vriendschap in
voor jou, of voor de
kerngroep? Waar droom de geest van Jezus staat open voor anderen. Vriendschap in de lijn van Jezus’ woord ‘Jullie
jij dan van?
zijn mijn vrienden’ betekent dat je ook anderen wilt dienen, en ruimte voor hen maakt. Het
is deze vriendschap die we terugvinden in het Bijbelboek Handelingen. De eerste christenen
hielden van Jezus en van elkaar met een gepassioneerde liefde. Hieruit ontstond een
beweging die de toenmalige wereld in vuur en vlam zette. Omdat deze fellowship of the
King zelf in vuur en vlam was gezet door de Heilige Geest. Vriendschap in de kracht en de
inspiratie van de Heilige Geest: daar straalt een lichtboog over!

