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Voorwoord

Hoeveel mensen volg jij? Van hoeveel mensen weet jij wat er 
in hen omgaat? Of ze blij zijn of alleen blij doen?

299 vrienden. Op Facebook. 145 volgers. Op Twitter. Maar 
hoeveel mensen volgen je echt? Hoeveel mensen weten wat 
je bezighoudt?

Een vriend is volgens de definitie ‘iemand met wie je een 
vriendschappelijke relatie hebt’. Maar eigenlijk legt dat nog 
niet heel veel uit. Want wat ís vriendschap nu eigenlijk?

Ik zoek verder in de encyclopedie. Vriendschap: ‘persoonlijke 
band tussen mensen die elkaar leuk vinden en vertrouwen’. 
Dat geeft al iets meer informatie. 

Vriendschap bestaat al zolang de mens bestaat. We hebben 
er behoefte aan, we hebben vriendschappen nodig. 

Door vriendschap voelen we ons gelukkig, krijgen we 
waardering waardoor we onszelf zekerder voelen en ons 
kunnen ontplooien. Door vriendschap geven we een ander 
een veilig plekje.

Vriendschap is een geschenk van God. Vriendschap gééft niet 
alleen, maar kóst ook wat. Wat was en is Gods bedoeling van 
vriendschap? Welke opdrachten geeft God voor vrienden en 
vriendinnen? We gaan er samen naar op zoek!



Thema 1  
De definitie van de belangrijkste  
eigenschappen van vriendschap
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De Bijbel is geen woordenboek. Maar toch staan er definities 
in. Definities van dingen die belangrijk zijn; zoals vriendschap, 
geloof, hoop, liefde. 

De definitie van liefde staat in 1 Korinthe 13. ‘… Geloof, hoop 
en liefde, (…) de meeste van deze is de liefde.’ Dat is de 
samenvatting van dit mooie Bijbelhoofdstuk. We kennen vers 
13 allemaal.

Toch zou het jammer zijn als we alleen de samenvatting zouden 
kennen. Het hele hoofdstuk is zó mooi. In dit hoofdstuk gaat 
het vaak over liefde. Vriendschap is liefde, maar liefde is meer 
dan vriendschap. Omdat in elke vriendschappelijke relatie 
echter sprake is van een stukje geloof, hoop en liefde, noem 
ik dit thema ‘de definitie van de belangrijkste eigenschappen 
van vriendschap’. Want zonder geloof, hoop en liefde, geen 
vriendschap.
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1 Korinthe 13:1-3 

Wat is vriendschap zonder liefde? Bij het woord ‘liefde’ denken 
wij vaak aan liefde tussen man en vrouw. Maar liefde is er ook 
in vriendschap, in familie.

Zonder liefde zijn wij ‘als een klinkend metaal, of luidende 
schel.’ Dan zijn we eigenlijk een robot en geen mens meer … 

Ook al zouden we alles kunnen, alle kennis bezitten die er 
te bezitten valt of het ‘beste’ geloof hebben van iedereen. Al 
zouden we al onze bezittingen weggeven voor de armen of 
wat we ook maar in ons hoofd zouden halen. Het zou er niet 
toe doen, want zonder liefde in ons, zouden we niets zijn. Het 
zou ons geen nut doen. Zo is het niet goed om goede werken 
te doen of de dood te sterven voor Christus zónder liefde. 

Vooral in vriendschap geven en nemen we met liefde. Met 
genegenheid voor elkaar. Anders zijn we als een hol metaal 
dat elke zuivere toon mist.
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1 Korinthe 13:4

Hier begint de definitie van liefde. Liefde zoals we die ook 
kennen in vriendschap. Liefde is … En dan volgen er allerlei 
kenmerken van liefde. 

Liefde is lankmoedig. We kennen het woord allemaal wel, 
maar wat betekent het eigenlijk? Als iemand lankmoedig 
is verdraagt diegene smaadheid en ongelijkheid door de 
Heilige Geest. Als iemand je iets aandoet word je dus niet 
gelijk kwaad, maar bedwing je je boosheid en neem je geen 
wraak. De liefde blijft dus overheersen. We mogen bidden of 
de Heilige Geest ons daarbij wil helpen, want dat kunnen we 
niet vanuit onszelf.

Eigenlijk is goedertierenheid het gevolg van lankmoedigheid. 
Goedertieren, het eerste gedeelte van het woord zegt het 
eigenlijk al. Je hebt dan de wil en bereidheid om goed te 
doen, ook naar je vijanden toe. Vriendelijkheid vloeit voort 
uit liefde. 


