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D

it boekje geeft je inzicht in misschien
wel het belangrijkste wat je kunt verlangen: vriendschap. Je bent gelukkig als je
vrienden hebt, echte vrienden. Maar hoe maak
je die? En hoe blijf je vrienden? En wat is vriendschap eigenlijk?
Vrienden verrijken elkaar. Ze versterken elkaar.
Ze vinden bevestiging, troost en plezier bij elkaar.
De kleinste kerk waar de Here Jezus mee begon is
een groepje vrienden van drie. Daarmee bevestigt
Hij de waarde van vriendschap. Je kunt nooit te
veel aandacht besteden aan vriendschap. Dit
boekje helpt je verder!
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Wees een vriend

I

k heb vrienden, jij bent mijn vriend...
Je bent een gelukkig mens als je kunt
zeggen dat je vrienden hebt, echte vrienden. Je
bent gemaakt voor contact. Liefde is een eerste
levensbehoefte. Het is net als ademhalen of eten:
je kunt niet zonder. Want je bent niet geschapen
om alleen te zijn. Een mens zoekt naar bevestiging, veiligheid, troost bij de ander. Bij een echte
vriend of vriendin.
Dus: heb jij iemand bij wie je altijd zomaar kunt
binnenvallen? Iemand die je nooit afwijst? Iemand bij wie je met je problemen terecht kunt?
En ook met je plezier? Heb jij iemand die weet wat
jij nodig hebt en dat kan geven? Iemand die voor
je zal zorgen als dat nodig is? Iemand van wie je
op aan kunt? Die voor je bidt?
Is er één persoon die je een hartsvriend of -vriendin kunt noemen?
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Je bent eenzaam als er niemand is die voor jou
bidt en vecht. Vriendschap heft de eenzaamheid
op. En vrienden kun je vinden. Hoe? Door zélf
een vriend te worden.
Vraag niet: ‘Hoe krijg ik een vriend?’
Maar vraag: ‘Hoe kan ik een goede vriend zijn?’
‘Doe voor anderen wat jij graag voor jezelf gedaan
wilt hebben!’ (Mattheüs 7:12, Het Boek).
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1. Genade werkt in vriendschap

Ben je het ermee eens dat ons levensgeluk grotendeels afhangt van relaties, van goede relaties?
Zou je willen dat zulke relaties je diepste behoeften vervullen? Dat je echte vriendschap beleeft?
Daar is genade voor nodig. Genade werkt in relaties. Dat is niet zomaar een kreet. Ik bedoel dat
je genade voor je kunt laten werken in je vriendschappen, in plaats van dat je er zelf krampachtig
het beste van probeert te maken.
Genade betekent ‘onverdiende goedheid’. Genade
in relaties wil zeggen dat je niets probeert te verdienen en niet voor een goed resultaat probeert
te knokken, maar dat je zelf gunst en goedheid
ontvangt en vervolgens de ander het beste gunt
en geeft.
Het gaat om Gods gunst, hoe je die ontvangt en
doorgeeft. Als dat je grootste plezier wordt, werkt
dat mooie vriendschappen uit. Je bent dan niet
afhankelijk van elkaars goedheid of gebrek daar-
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aan, maar maakt gebruik van die vrije, verrassende, onuitputtelijke genade van God.
Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God
als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons
door Christus Jezus heeft verlost (Romeinen 3:24).
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2. Vrienden gun je het beste

Je hoort wel zeggen dat elke vriendschap een
kwestie van geven en nemen is. Maar met een
goede vriend ben je helemaal niet bezig met afwegen wat je geeft of wat je neemt. Echte vriendschappen hebben een onbaatzuchtig karakter. Ze
leveren groot profijt op, maar zonder dat je daar
op uit bent. Ze worden beheerst door genade.
Goede vriendschappen brengen onbewust het
beste in je naar boven, omdat je elkaar het gevoel
geeft dat je er hoe dan ook helemaal mag zijn.
In vriendschap voer je zonder erbij na te denken
de gouden tip van Jezus uit:
‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’ (Matteüs 7:12, GNB).
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3. Vrienden zijn kostbaar

Een vriend is een vriend als hij alles van je weet
en toch nog je vriend wil zijn. Zo iemand heb je
nodig. Is er één persoon waar je zomaar en wanneer dan ook kunt binnenvallen? Eén persoon bij
wie je je hart kunt uitstorten? Iemand die je toestaat om zich te mengen in het binnenste van je
binnenste? En is er iemand naar wie je luistert?
Waarom hebben mensen vrienden? Omdat ze er
alle prioriteit aan geven.
Een echte vriend blijft altijd een vriend en in tegenspoed blijkt de ware vriendschap (Spreuken 17:17, HB).
Natuurlijk kan er van alles misgaan in vriendschappen. Relaties zijn kwetsbaar. Maar je kunt
altijd een stap extra zetten. Misschien kan Jezus’
voorbeeld ons helpen. Hij noemde ons zijn vrienden – en gaf zijn leven.
Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de
grootste liefde (Johannes 15:13, HB).
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4. Hoe begin je een vriendschap?

Vrienden maken is een kunst. Jezus beheerst die
levenskunst en geeft onmisbare richtlijnen.
Hoe wil jij dat andere mensen jou behandelen?
Behandel hen zo. Hoe wil jij dat andere mensen
over je praten? Praat zo over hen. Geef aan anderen wat je zelf zou willen krijgen. Geef jezelf, dan
win je vriendschap.
Hoe je dat doet? Samen met Jezus.
Jezus’ opdracht was om te laten zien wat God
onder liefde verstaat. Liefde bestaat niet zonder
God. Je weet niks van liefde af als je geen liefde
van God ontvangt.
Hoe ontvang je liefde van God? Daar neem je de
tijd voor. Liefde heeft tijd nodig. Tijd in elkaars
bijzijn. God en jij.
God wil je leren wat liefde is door je zijn liefde
te geven. Daarom zul je je van jezelf af moeten
keren naar Hem toe. Van je eigenwijze trots en ook
van je minderwaardigheidsgevoelens. Niet eventjes een keer, maar telkens opnieuw. Dan ontvang
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je Gods bevestiging. Zijn jawoord. Je gaat dan
vanzelf zijn liefde beantwoorden. Je mag jezelf
aan Hem geven, zoals Hij zichzelf geeft aan jou.
In Gods nabijheid leer je wat liefde is. Onvoorwaardelijke liefde. Vasthoudende liefde. Tedere
liefde. Van die liefde kan iets tot uitdrukking
komen in je vriendschap met andere mensen.
Jouw geloof in Gods geloof in jou helpt je om geloof te hebben in de ander. Je verbindt je in geloof
met iemand anders. Zo begin je een vriendschap.
Ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is
(Kolossenzen 2:5).
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