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BIJBELLEZINGEN
OT: Spreuken (NBV)
17:9: Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
17:17a: Een vriend is je altijd toegedaan.
18:24b: Een echte vriend is meer waard dan een broer.
25:17: Bezoek een vriend alleen zo nu en dan, anders word je hem te veel en gaat hij je haten.
27:6: Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk.
26:18-19: 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.’
27:10a: Houd een vriend in ere, ook die van je vader.
27:6: Het verwijt van een vriend is oprecht.
27:17: Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
NT: Johannes 15:14-15 (NBV)
Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.
Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik
jullie, omdat ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

PREEK

Vriendschap en de fellowship of the King

Vriendschap is een illusie [muziekfragment] https://www.youtube.com/watch?v=L_wshZx1QyY
In mijn jonge jaren was dit nummer een grote hit – ongelofelijk eigenlijk. Misschien geschreven door
iemand die teleurgesteld is in relaties? Hoe dan ook, in deze preek wil ik laten zien dat Bijbels gesproken vriendschap géén illusie is! En zelfs dat vriendschap tot de kern behoort van het gemeentezijn. Zoiets hoor je niet vaak – althans ik heb er nog nooit een preek over gehoord. Maar nu gaat dat
dan toch gebeuren!
Hiermee sluit ik tegelijk de prekenserie over verbondenheid af. Het thema vriendschap is hiervoor
heel geschikt. Dat komt omdat vriendschap raakt aan de meeste onderwerpen die het afgelopen
halfjaar langskwamen in het kader van verbondenheid. Waar dat past, noem ik een voorbeeld.
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) Verder spreekt het boek Spreuken wijs en tegelijk heel nuchter over vriendschap. Ik zal zo direct een paar voorbeelden noemen. Maar voordat ik iets zeg over 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. Ik vind dat geweldig inspirerend: 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. En tegen die ‘evangelische’ achtergrond bespreek ik nu drie kenmerken
van vriendschap uit het boek Spreuken. Dat is deel 1 van de preek. Daarna volgen nog twee onderdelen, dat merk je vanzelf.
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. Hierbij kan het ook gaan om een bepaalde familievriend. Blijf ook hem of haar trouw, is het
advies van de Spreukendichter. “Houd een vriend in ere, ook die van je vader” (27:10a). Je vrienden
eren, en trouw blijven – dat raakt aan een thema waar ik eerder over sprak, namelijk beloven en je
beloften houden. Zoals we dit zagen bij David en Jonathan. Een hechte vriendschap is als een verbondsrelatie.
Vraag jezelf eens af: hoe trouw en loyaal ben ik in mijn
vriendschap of vriendschappen? En waar blijkt dat uit?
Ik heb zelf jaren terug een mooi moment van loyaliteit
meegemaakt dat ik nooit ben vergeten. Dat was toen ik in
Amerika werkte aan mijn eindscriptie. Op mijn 23e verjaardag was ik toen alleen in een nogal kale kamer. En het
voelde ook echt kaal en alleen. Toen werd er ineens op de
deur geklopt en stonden daar mijn twee beste vrienden uit
Leiden. Ze waren ‘even langs gekomen’ om mijn verjaardag
te vieren, in de bossen van Virginia! Ik vond het geweldig.
Het afgelopen jaar zijn zij allebei een halve eeuw geworden
- ze zijn me net voor - en dat hebben we ook uitvoerig gevierd.
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 specifieker vertaald, bijvoorbeeld als kameraad, of zelfs: vriend. Zeggen wat je echt vindt, kan
de ander opscherpen. Het is goed bedoeld – daarvoor ben je immers vrienden. “Het verwijt van een
vriend is oprecht” (27:6). Een vriend kan je even pijn doen door een bepaalde opmerking. Maar dat
kan wel heilzaam zijn. Om het te zeggen met woorden uit een eerdere preek: vriendschap betekent
ook elkaar de waarheid zeggen. Elkaar in liefde de waarheid zeggen – zeker. Maar dat kan evengoed
confronterend zijn. 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? Eerlijk gezegd vind ik zelf beide niet makkelijk.
Ik geef liever geen kritiek, in de persoonlijke sfeer. En verwijten aan mijn eigen adres voel ik behoorlijk binnenkomen. Maar gelukkig ben ik wel lerende op dit terrein!
Een derde kenmerk is respect, onder andere voor de grenzen en de gevoelens van je vriendin of je
vriend. Het is beter om de deur niet bij elkaar plat te lopen, als er geen dringende aanleiding is.
“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. Bijvoorbeeld tijdens een bachelorparty of een ontgroening, stel ik me voor. “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. Interessant is dat dit Bijbelboek ook
inzichten haalt uit omliggende landen en culturen. Dat ga ik nu ook doen, rondom het thema vriendschap.
Als het gaat om relaties, is het woord friend op dit moment het meest gebruikte woord in het Engels.
‘Vriend’ is nog belangrijker dan bijvoorbeeld moeder of vader.
De sociale media spelen hier een grote rol in. Op Facebook bijvoorbeeld heb je al snel honderden ‘vrienden’. Maar zijn dat ook echte
vrienden? Of gaat het om handige contacten, relaties waar je vroeg of
laat iets aan kunt hebben? Of verzamel je veel digitale kennissen en
likes zodat je kunt laten zien hoe populair je bent?
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. Op een schaal van vrij oppervlakkig tot heel hecht. 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. Daar ben je nog steeds mee bevriend. Je bent in de loop van de jaren
aan elkaar geroest. Soms zie je elkaar lange tijd niet en dat is ook best. 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 en met
wie je meer deelt dan met je ‘roestvrienden’. En 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.
Jezus verwijst hiernaar in Lucas 11:5. “Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de
nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: ‘Wil je mij drie broden lenen’…” – dan zou je mogen
verwachten dat deze vriend ongeveer als volgt reageert: ‘Ja, natuurlijk mag je die broden hebben! Ik
ben immers je vriend.’
Dit soort intense vriendschappen worden veel bezongen,
denk aan nummers zoals Just With A Little Help of My
Friends, You’ve Got a Friend, Count on You, en Lean on
Me. Ik vind dit heel aansprekend!
Een ander mooi voorbeeld is natuurlijk de vriendschap
tussen Sam en Frodo, in de roman en ook de speelfilm
The Lord of the Rings. Bijvoorbeeld wanneer Sam zegt
tegen Frodo: “Ik kan jouw last niet dragen, maar ik kan
jou wel dragen.” Prachtig vind ik dat. Zo’n must friend is
toch eigenlijk een must! Must friends staan klaar voor
elkaar. Dat geldt in culturen over de hele wereld.
Soms wordt dit geuit op een voor ons gevoel komische manier. Als jij in de hooglanden van Papua
een vriend bezoekt, dan heb je de kans dat hij jou toeroept: Den neie! Dat betekent: ik zou graag je
ingewanden eten. Dat klinkt meer als een groet van een kannibaal - die daar vroeger inderdaad de
heuvels bevolkten - dan van een vriend! Maar het blijkt te gaan om een uitdrukking van affectie en
blijdschap. Het is de bedoeling dat jij je vriend vervolgens omarmt, en hem antwoordt: “A! Ene den
neie!” Ja, ik wil ook graag jouw ingewanden oppeuzelen. Een echte vriend, een must friend, is iemand
die je wel zou willen opeten – zo leuk vind je hem of haar!

Grofweg kun je dus vier typen vrienden onderscheiden: just, rust, trust en must. Als Nederlandse
vertaling dacht ik aan eenvoud, aloud, vertrouwd en drijfhout. Ik geef het direct toe, mijn vertaling is
nogal ‘houterig’! Maar misschien toch bruikbaar. Eenvoud: dat zijn vrienden met wie je eenvoudigweg plezier hebt. Vervolgens zijn er de maten van vroeger, je aloude vrienden. Dan zijn er vertrouwde vrienden. 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.
Misschien verwacht je dat ik nu ga vragen: en, welk type vriendschappen heb jij? Zit daar ook ‘drijfhout’ tussen? Inderdaad is het zinvol om jezelf dit ‘ns af te vragen. Waarbij ik tegelijk opmerk dat niet
iedereen evenveel behoefte heeft aan vrienden. 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?
Dat lijkt me goed om over na te denken. Maar er is
meer. Vriendschap is echt een geweldig rijk thema!
Want wat blijkt: vriendschappen zijn vaak het middel
waardoor grote sociale veranderingen tot stand komen. 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. Gisteren stond er een aardig
voorbeeld in het Nederlands Dagblad: “Dertigers
starten een nieuw christelijk magazine”, met de titel
Zoon. Volgens een van de oprichters ontstond het idee voor dit nieuwe blad tijdens een gesprek bij
een ‘vuurkorfavond’ van een aantal vrienden. Dat is precies wat ik bedoel! En leuk dat dit 24 uur geleden in de krant stond.
Ook in de vroege kerk zie je dat vriendschappen heel belangrijk zijn. Ik noem een concreet voorbeeld.
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. Net zoals broers en zussen in een gezin.
En 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). Volgens grote theologen zullen relaties op
de nieuwe aarde bovenal gekenmerkt worden door: vriendschap. Dat lijkt me geweldig, ik kan daar
echt naar verlangen!
Ik zei zonet dat vriendengroepen soms grote veranderingen teweeg hebben gebracht. In het bedrijfsleven, de politiek, de cultuur – en ook in de kerk.

Afgelopen zomer sprak ik een predikantenechtpaar uit
Amerika. Zij geven samen leiding aan een kerk die zich
inzet voor de vele daklozen die in hun stad wonen.
Onder andere via maaltijden, ongeveer 20.000 per
jaar. Het interessante is dat het begon met een groepje vrienden uit de kerk, allemaal jonge gasten. In dat
groepje kwam het idee op: he, kunnen wij niet wat
doen voor daklozen? En ze namen het initiatief voor
een homeless breakfast, een ontbijt voor daklozen.
Dat kleinschalige experiment was voor iedereen een
groot succes. En zo groeide het uit tot wat het nu is.
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! Zou dat niet gaaf zijn? Dat is één
van de redenen voor de twintigersborrel vanmiddag. Ik hoop dat er op termijn vriendschappen, en
vruchtbare ideeën zullen ontstaan uit dit laagdrempelige netwerkmoment!
Maar daar is wel iets voor nodig. En dat brengt ons bij het laatste onderdeel van de preek. Over wat
Jezus zegt in Johannes 15:14: “Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.” Jezus was een
rabbi, een leermeester. Geen enkele rabbi uit die tijd noemde zijn leerlingen ‘vrienden’. Maar Jezus
bood zijn leerlingen wél zijn vriendschap aan. 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 (vers 16). Even in het Chinees, voor Mirjam en Walt die we ‘uit’ zegenden nu ze weer teruggaan naar China: wu hua bu shuo, ‘geen woorden die niet gezegd zijn’ – dat is een Chinese uitdrukking voor ‘vrienden’.
Jezus biedt ons zijn vriendschap aan. Maar er is nog steeds sprake van een gezagsrelatie tussen leraar
en leerling. Jezus vraagt gehoorzaamheid. Vrienden van Jezus doen wat Hij zegt. Wat vraagt Hij dan
van ons? Dat lezen we in vers 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 voordat Hij
dat deed, was Hij gastvrij. Hij werd een vriend genoemd van zondaars. Hij 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 Jezus leren over vriendschap is dat vriendschap uiteindelijk niet exclusief is. Zo begint het vaak wel, en dat is ook logisch. Dat alles draait om jou en
jouw vriend of vriendin. Of om alleen jouw vriendenclubje.
Maar vriendschap in de geest van Jezus staat open voor anderen. Vriendschap in de lijn van Jezus’
woord ‘Jullie 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.
Het is mijn verlangen en mijn gebed dat deze zelfde Geest ook vrienden en vriendengroepen in De
Lichtboog aanvuurt. Bestaande én nog te vormen vriendengroepen. Dat wij als vrienden van Jezus
elkaar helpen om Hem gehoorzaam te zijn. Om dienstbaar en open te zijn naar elkaar én naar anderen. Vriendschap in de kracht en de inspiratie van de Heilige Geest: daar straalt een lichtboog over!
Amen

