Bijbelstudie over Vriendschap
“Wat is een vriend?”
Inleiding:
“Vriendschap”, een woord waar je alle kanten mee op kunt.
Wanneer iemand aan je vraagt: “Wat is een vriend?”, voor vriend mag je natuurlijk ook
vriendin lezen, dan is de kans groot dat je antwoordt: “Dat is iemand bij wie je helemaal
jezelf durft te zijn, je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent, of slechter, stoerder. Je
kunt zeggen wat je denkt. Je kunt hem alles zeggen, je fouten toegeven. En als je dat gedaan
hebt heb je ook het gevoel alles kwijt te zijn. “
Voordat we beginnen, denk eerst even met elkaar na over de volgende vragen:
Hoe ontstaat vriendschap?
Wat is nodig om een vriendschap vol te houden?
Doel van deze Bijbelstudie:
Waarschijnlijk zijn de begrippen trouw, eerlijkheid en openheid wel boven tafel gekomen.
Deze drie zaken zijn nodig om een vriendschap op te bouwen en te houden. We willen eens
gaan kijken naar deze begrippen in een vriendschap, en wel door de vriendschap van David
en Jonathan eens onder de loep te nemen.

Trouw
Een van de begrippen die komt kijken bij vriendschap is dus trouw. Trouw zijn betekent dat
je iemand altijd blijft steunen, en dat deze altijd op je aan kunt.
Lees 1 Samuel 18: 1-4
-

Noem eens wat kenmerken van de vriendschap tussen Jonathan en David.
Is dit herkenbaar in jouw eigen vriendschap?
Hoe laat jij zien dat je iemands vriend(in) bent?

Lees 1 Samuel 20:1-4
-

Welke boodschap kunnen we halen uit hoofdstuk 20 de verzen 1-4?

Eerlijkheid
Ten tweede eerlijkheid. Als je eerlijk naar elkaar bent, wordt het ook makkelijker trouw te
blijven in een vriendschap. Trouw is niet los te koppelen van eerlijkheid.

Lees 1 Samuel 19:7
Uit vers 7 van hoofdstuk 19 kunnen we opmaken dat er in de relatie tussen David en
Jonathan geen sprake is van jaloezie. Dit blijkt uit het feit dat David terug komt aan het hof
en dat David de troonopvolger van Saul is in plaats van Sauls eigen zoon Jonathan. Jonathan
had jaloers kunnen worden op David.
-

Waarom past jaloezie niet binnen een goede vriendschap?
Ben jij zelf wel eens jaloers geweest op een vriend(in)? Je hoeft niet te vertellen
waarop, ja of nee is voldoende..

Iets wat vaak met jaloezie te maken heeft is roddelen. Dit doe je vaak onbewust.
Roddelen past dus ook niet in een vriendschap. Je bent niet eerlijk naar elkaar toe.
Laten we een voorbeeld nemen aan David en Jonathan, wees altijd eerlijk naar je vrienden
toe, en speel open kaart.
Lees 1 Samuel 20: 16, 17, 23
Uit de verzen 16, 17 & 23 in hoofdstuk 20 is te zien dat David en Jonathan een eenheid in
God hadden. Op het oog hebben David en Jonathan niet veel gemeen: de één is
koningszoon, de ander een herdersjongen. Toch hadden ze één doel en dat was om samen
God te dienen.
-

Herken je wat van zo’n doel, of ben je met vrienden niet zo open over geloofszaken?
Als het moeilijk is om met vrienden over het geloof te praten, bijvoorbeeld omdat ze
zelf niet geloven, hoe laat je zien dat je christen bent?

Openheid
Lees 1 Samuel 20: 41+42
David en Jonathan durven bij het afscheid hun emoties te tonen. Dat laat zien dat ze
vertrouwd zijn met elkaar en eerlijk en op open met elkaars emoties om kunnen
gaan.
-

Moet je elkaar echt vertrouwen om je emoties te laten zien? Durf jij in je
vriendschap(pen) emoties te tonen of doe je dit juist makkelijker bij bijvoorbeeld
familie of mensen die je vriend niet zijn?
We hebben gezien in deze Bijbelstudie
dat om een vriendschap op te bouwen
en in stand te houden, trouw, openheid
en eerlijkheid erg belangrijk zijn.
Dit kunnen we ook betrekken op de
vriendschap met Jezus Christus. Hij is
altijd trouw, open en eerlijk. Wat doe jij
om de vriendschap met Hem te
onderhouden?
Tip, bid eens samen met je vrienden, je
zult zien dat dit erg verrijkend is.

