


40. ECHTE vrienden
BLIJVEN vrienden!



Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te 
brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen 

om vrede te brengen, maar het zwaard. 

Want Ik ben gekomen om tweedracht te 
brengen tussen een man en zijn vader, en 

tussen een dochter en haar moeder, en 
tussen een schoondochter en haar 

schoonmoeder; en iemands huisgenoten 
zullen zijn vijanden zijn. 

Als je Jezus gaat volgen zullen er scheidingen komen tussen 
dierbaren



Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, 
is Mij niet waard; en wie zoon of dochter 

liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 

En wie zijn kruis niet op zich neemt en 
Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn 

leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn 
leven verliest omwille van Mij, zal het 

vinden.
Mattheüs 10:34 - 39 HSV



Er is geen grotere liefde dan dat iemand zijn leven geeft voor zijn 
vrienden, ware vriendschap is zoet voor het hart

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u 
liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan 
deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn 
vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u 

gebied. 
Johannes 15:12-14 HSV

De geur van balsem en wierook maakt 
gelukkig,  maar zoeter voor het hart is ware 

vriendschap. 
Spreuken 27:9 NBV



Twee zijn altijd beter dan één, want als er iemand valt kan de ander hem 
overeind helpen

Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een 
goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, 
helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene 
die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te 

helpen. 

Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte, 
maar hoe moet één alleen warm worden? En als 

iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem 
standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel 

gebroken. 
Prediker 4:9-12 HSV



De vriendschap van David en Jonathan, die hem lief had als zichzelf

Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, 
dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden 

raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf.  Saul nam 
hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren 

naar het huis van zijn vader.  Jonathan sloot een 
verbond met David, omdat hij hem liefhad als 

zichzelf.  

Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf 
hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, 

tot zijn boog en tot zijn gordel toe.
1 Samuel 18:1 - 4 HSV



Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David 
en zei : Laat de HEERE rekenschap eisen van de 

vijanden van David! En Jonathan liet David opnieuw 
zweren, omdat hij hem liefhad, want hij had hem lief 

met de liefde van zijn ziel. 
1 Samuel 20:16-17 HSV

Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd! 
Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogten! Ik ben 

benauwd om jou, mijn broeder Jonathan! Je was mij 
zeer lief; je liefde was mij wonderlijker dan de liefde 

van vrouwen. 
2 Samuel 1:25-26 HSV



Het gebeurde nu, toen de HEERE Elia in een storm zou 
opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. 
Elia zei tegen Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij 

naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: Zo waar de HEERE leeft 
en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar 

Bethel. 

Toen kwamen de leerling-profeten die in Bethel waren, de 
stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: Weet u dat de 

HEERE heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: Ik 
weet het ook, zwijg erover . En Elia zei tegen hem: Elisa, blijf 
toch hier, want de HEERE heeft mij naar Jericho gezonden.  

Maar hij zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u 
niet verlaten.

Ware vriendschap blijft elkaar ondersteunen!



Zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen de 
leerling-profeten die in Jericho waren, naar voren, 

naar Elisa toe en zeiden tegen hem: 

Weet u dat de HEERE heden uw meester van u zal 
wegnemen? En hij zei: Ik weet het ook, zwijg 

erover . En Elia zei tegen hem: Blijf toch hier, want 
de HEERE heeft mij naar de Jordaan gezonden. 

Maar hij zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel 
leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden 

verder. 
2 Koningen 2:1-6 HSV



Een echte vriend is er in goede en in slechte tijden, die is meer waard 
dan een broer

Een vriend blijft altijd een vriend, in goede 
en in slechte tijden. Een broer staat voor je 

klaar in tijd van nood. 
SPREUKEN 17:17 BasisBijbel

Wie veel vrienden heeft, raakt snel 
geruïneerd,  een echte vriend is meer waard 

dan een broer. 
Spreuken 18:24 NBV



Houd een vriend in ere, ook die van je vader, 
ga niet naar je broer als je problemen hebt; 

een vriend in de buurt is beter dan een broer 
ver weg. 

Spreuken 27:10 NBV

Wie wanhopig is, mag van zijn vriend 
goedertierenheid verwachten ; of hij zou de 

vreze van de Almachtige verlaten. 
Job 6:14 HSV



Als je veel geld hebt krijg je veel ''vrienden'' maar die zullen bij armoede 
zo weer verdwijnen

Bezit voegt veel vrienden toe, maar een arme 
wordt van zijn vriend gescheiden.

Spreuken 19:4 HSV

Velen trachten het gezicht van aanzienlijken 
gunstig te stemmen, en iedereen is een vriend 

van wie vrijgevig is.
Spreuken 19:6 HSV



Als vrienden kan je elkaar scherp maken en elkaar opbouwen in het 
geloof

Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een 
vijand al te hartelijk. 
Spreuken 27:6 NBV

IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het 
gezicht van zijn naaste. 

Spreuken 27:17 HSV

Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander 
op, zoals u trouwens al doet. 
1 Thessalonicenzen 5:11 HSV



Als je met slechte vrienden omgaat zal het je slecht vergaan

Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede 
zeden. 

1 Korinthe 15:33 HSV

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan 
niet dat de vriendschap met de wereld 

vijandschap tegen God is? Wie dan nu een 
vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand 

van God aangemerkt.
Jakobus 4:4 HSV



Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, 
maar wie omgaat met dwazen, zal het 

slecht vergaan. 
Spreuken 13:20 HSV

Ga niet om met een opvliegend man, en laat 
u niet in met een driftig iemand, anders 
raakt u gewend aan zijn paden en haalt u 

een valstrik over uzelf. 
Spreuken 22:24-25 HSV



Jonadab was een hele verkeerde vriend door Amnon advies te geven hoe hij 
door een misleiding zijn begeerte richting Tamar kon bevredigen 

Daarna gebeurde het volgende . Absalom, de zoon van David, 
had een knappe zuster, en haar naam was Tamar. En Amnon, 

de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed om zijn 
zuster Tamar tot hij er ziek van werd, want zij was een 

maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar 
iets aan te doen. 

Maar Amnon had een vriend, van wie de naam Jonadab was, 
een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab was een 

heel wijze man. Die zei tegen hem: Waarom ben je er 
morgen na morgen zo ellendig aan toe , zoon van de 

koning?



Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon 
tegen hem: Ik heb Tamar, de zuster van mijn 

broer Absalom, lief. Jonadab zei tegen hem: Ga op 
je slaapplaats liggen en houd je ziek. 

Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet 
je tegen hem zeggen: Laat mijn zuster Tamar 
toch komen om mij brood te doen eten. Als zij 

voor mijn ogen eten klaarmaakt zodat ik het kan 
zien, zal ik het uit haar hand eten. 

2 Samuel 13:1-5 HSV



Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is 
het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als 
de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, 

de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn 
priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die 

neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de 
HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.

Psalm 133:1-3 HSV

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit 
God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 
1 Johannes 4:7-8 HSV

Laten we elkaar liefhebben, want God is liefde!
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