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Op een dag drink je geen bier meer…(Johannes 15: 9-17)
Over vriendschap en dat vriendschap meer is dan samen een biertje drinken…
Op een dag drink je…
Gedachten over vriendschap, chatten,
vage vrienden, over opbouwende
vriendschappen en vriendschappen die je
kapot maken.

vrijlaten en iemand aanspreken en zo als
vriend iemand te behoeden voor een
verkeerde keuze. Door keuzes een
vriendschap op het spel zetten….Een open
houding is belangrijk. Zoek naar iemands
motivatie.

Hoe kijk jij aan het einde van je leven
terug op vriendschap? Wat is er van
terecht gekomen in je leven. 1. Wie zijn
mijn vrienden…. Je vraagt me nogal wat.
Aan het einde van mijn leven concludeer
ik dat mijn vrouw de enige echte vriend is
geweest. Ik heb mijn hele leven met haar
opgetrokken. Zij was er altijd bij. Ik heb
verder niet veel vrienden gehad. Een
echte vriend is iemand die door dik en
dun met je mee gaat. Wij vertelden
elkaar niet zoveel. Er bleef veel geheim.
2. De meeste vrienden heb je als je een
hoop te verteren heb, als ze er goed van
kunnen profiteren, daarna is het
afgelopen. Echte vriendschap is voor
eeuwig. Ik heb een echte vriend
gekregen. Ze zit naast me. Zij: ‘Blij dat ik
hem ken heb want nou heb ik hulp,
anders had ik geen hulp’. Hij: ‘Elk tekort
is aan te vullen door een ander’. 3. Ben je
teleurgesteld door vrienden? Ja, maar ik
probeerde de ander te begrijpen. Echte
vriendschap is jezelf wegcijferen, niet
steeds ikke ikke. Echte vriendschap is
veel geven…dat gaat onbewust.. 4.
Vriendschap is dingen delen.. steun.. Je
kunt teleurgesteld raken als mensen
andere keuzes maken dan jij die zou
maken. Ik zoek steeds een balans tussen

5. De vraag is niet wie is mijn vriend,
maar voor wie kan ik een vriend zijn.

Vriendschap en gehoorzamen

En verder...?
De feiten over vriendschap

Vriendschap in een
bejaardenhuis

(16). B. Jij hoeft niets achter te houden.
C. Vriendschap met Jezus is Jezus
gehoorzamen.

Johannes 15: 9-17
1. Het gaat bij vriendschap om liefde
(17). Bij liefde zijn er altijd twee
belangrijke vragen: Wat is liefde en hoe
word je liefdevol?
2. Echte liefde is je leven geven voor je
vrienden (13).
3. Echte vriendschap is niets achter
houden… (15)
4. Echte vriendschap is het verlangen dat
de ander bloeit, vrucht draagt (17)
5. Vruchtdragen is liefhebben….

Jezus als vriend
1. Jezus wil een vriendschapsrelatie met
mensen en geen relatie Heer-slaaf (15).
2. Jezus als jouw vriend: A. Hij helpt je
dieper en verder dan wie dan ook. Ook bij
zaken waar geen mens jou kan helpen
(relatie met God,…dood). B. Hij zal je
nooit verlaten en altijd bij je zijn, ook al
ga je door een dal van diepe duisternis…
Ook op die plekken waar geen mens kan
komen. C. Hij heeft zichzelf totaal
gegeven voor jou en zichzelf helemaal
weggecijferd. Jouw schuld moest betaald.
Hij betaalde die met zijn leven.
3. Jij als vriend van Jezus… A. Jij mag van
Jezus gaan houden. De tekst zegt blijf in
zijn liefde (9). Hij heeft jou uitgekozen

1. Wat moeten we met de uitspraak:
Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet
wat ik zeg. Dat lijkt vreemd. Ik wil je
vriend zijn als je mij gehoorzaamt.
Vriendschappen hebben alles met gedrag
te maken. Door foute keuzes kun je
vrienden verliezen. Je bent bedrogen en
de vriendschap is kapot. God wil van ons
vrienden maken. Wat is gehoorzaamheid
aan Jezus? 2. Echte vriendschappen
ontstaan door nederig en liefdevol te zijn.
Alleen het evangelie kan jou zo maken. Jij
bent zondiger dan je ooit kunt beseffen.
Dat maakt je nederig. En tegelijkertijd
ben jij meer geliefd dan je ooit kunt
beseffen. Pas als je liefde krijgt kun je
liefde geven. 3. De beste vriendschappen
ontstaan door een intieme band met
Jezus. Eerst verbonden met God en dan
ook echt verbonden met elkaar.

De Barkruk
Stel al je vragen over geloof of
vriendschap.. Bijvoorbeeld:
1. Jij beweert dat je zonder Jezus nooit
echt een goede vriend kunt zijn. Daar ben
ik het niet mee eens…
2. Hoe kun je nu ooit een vriend zijn van
iemand die je niet ziet?
3. Ten diepste gaat iedereen voor
zichzelf..
4. Ik zoek vriendschap…wat heb jij te
bieden…

Nog meer weten over God, de kerk of de
vriendendiensten? Mail je vragen aan
Pieter de Jong:
pieter.vriendendiensten@live.nl
Wil je meer weten over de gemeente, haar
activiteiten of deze dienst nog eens terugluisteren? Kijk dan op
http://www.koepelkerk-arnhem.nl
..Of wil je met anderen tijdens een aantal
maaltijden praten over geloof, christendom
en God? Geef je dan op voor de Alphacursus. Mail Erik Kooijker:
hkooijker1@chello.nl
Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag van
de maand om 16:45. De flyer met de
onderwerpen van de diensten die nog
komen ligt
bij de uitgang op de tafel.
Recht onder deze kerkzaal is na deze
dienst gelegenheid om wat te eten.

