
Waar het om draait is liefde…   



Marcus 12:30-31   

“‘Het eerste is dit:… u zult de Heer uw 
God liefhebben met heel uw hart en met 
heel uw ziel, met heel uw verstand en 
met heel uw kracht. Het tweede is dit: 
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” 

(zie ook: Lev.19:18; Rom.13:9; Gal.5:14; Jak.2:8) 



“heilige vriendschap”   
met God 

met mezelf met anderen 

met de schepping 



Wat is “vriendschap”?   
1)  Naam van je beste vrienden 
    (-innen) 
     _____________________________ 
     _____________________________ 
2)  Kenmerken van een “beste  
    vriend/vriendin”? 
    ______________________________ 
    ______________________________ 
    ______________________________      



Wat is “vriendschap”…    
1)  Diepe verbondenheid …  
2)  Men heeft veel samen beleefd … 
3)  Men is aanvaard zoals men is … 
4)  Trouwe, bestendige liefde …  
5)  Wederzijdse ondersteuning …  
6)  Geen geheimen – echtheid … 
7)  Spreken in liefde & waarheid … 
8)  In geestelijke strijd verbonden … 

_________________________________   



Intieme per- 
soonlijke  
relatie met  
God de Vader 

> aanvaarding 

> doel – roeping – opdracht  

> bediening – investering 

   God heeft ons  
   gemaakt om HEM  
   te dienen en ook  
   onze omgeving 

vriendschap met anderen   

men vindt 
vervulling 
en geluk 



> aanvaarding…? 

> doel/roeping…?  

> bediening – wil nemen 

GEEN persoonlijke relatie en 
kapot God- en Vaderbeeld 

dilemma:     
   zelfliefde  
   zelfhaat 

men zoekt 
vervulling 
en geluk 



Genesis 3:6-12: 

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten 
zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor 
het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de 

boom haar wijsheid zou schenken.  
Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze 
gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, 

en ook hij at ervan.  



Genesis 3:6-12: 
Toen gingen hun beiden de ogen open en 
merkten ze dat ze naakt waren. Daarom 
vlochten ze vijgenbladeren aan elkaar en 

maakten er lendenschorten van. 
Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in 

de koelte van de avondwind door de tuin 
hoorden wandelen, verborgen zij zich voor 

Hem tussen de bomen.  



Genesis 3:6-12: 

Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben 
je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en 
werd bang omdat ik naakt ben; daarom ver-

borg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt 
bent? Heb je soms gegeten van de boom 

waarvan ik je verboden had te eten?’ 
De mens antwoordde: ‘De vrouw… 



Vriendschap met anderen   
> Gen.3: door de zondeval verbreken  
   de droom van meer “wijsheid” (V.6)  
   en ook alle relaties: die met God,  
   onderling en met de schepping! 

> De relatie tussen Adam en Eva  
   verliest haar intimiteit. Als ge-  
   volg doen schuldtoewijzing, 
   schaamte, verbergen (cover up)  
   en angsten hun intrede … 



Drie relationele angsten    
> De angst voor “blootstelling”  
   maakt ons afstandelijk! 
   “bedekken” & “verstoppen” 
> De angst voor “afkeuring/afwijzing”  
   maakt ons verdedigend! 
   “verontschuldigen” & “beschuldigen”    
> De angst voor controleverlies  
   maakt ons eisend en dominant! 
   “onenigheid”, “competitie” & “heersen”  



Gods herstel voor ons hart   
> God kan ons hart herstellen als  
   wij ons aan HEM overgeven. 

> Als wij beseffen, voelen en ons  
   blijven herinneren hoe zeer  
   God van ons houdt … 
   onvoorwaardelijk geliefd,  
   volledig aanvaard, vergeven  
   en waardevol geschat…   



vriendschap met anderen 
 

Heilige vriendschap: Het was nooit Gods 
bedoeling dat wij de “pelgrimstocht” van ons 
leven alleen moeten aanpakken. In het diepst 

van ons wezen smachten wij naar heilige 
“intimiteit” met vrienden (kameraden, mede-
strijders, wegbegeleiders, medechristenen)…  



6 sleutels voor een wijze omgang met elkaar 



Jakobus 3:13-18 

(17) De wijsheid van boven daarentegen 
is vóór alles zuiver (rein), en verder 

vredelievend, vriendelijk (welwillend)  
en voor rede vatbaar (gezeggelijk); ze  
is vol barmhartigheid (ontferming) en 
goede vruchten, ze is onpartijdig en 

oprecht.  



1) “zuiver” en “rein” 
> Alle relaties zijn op ver- 
   trouwen gebaseerd.  
   Relaties leven van echtheid 
   en waarachtigheid. 
   Ef. 4:25 “Leg daarom de  
   leugen af en spreek de  
   waarheid tegen elkaar…” 
> Leonarde Keeler: “Wij liegen allemaal” 
   Wij beliegen God, anderen en onszelf.  



Spreuken 2:7 

“Hij houdt voor de oprechten wijsheid 
gereed, Hij is een schild voor hen die in 

oprechtheid hun weg gaan.” (HSV) 



2) “vredelievend”    
> Men komt snel de gevoelig- 
   heden en tekorten te weten  
   van anderen, wat hen irriteert  
   en ergert. Dit “wapenarsenaal” 
   gebruiken wij onderling.    
> De 3 sterkste “wapens” zijn: 
 * vergelijking = “als jij zo was als _________” 
 * veroordeling = “dit kun je niet doen _____”   
 * de ander voortdurend corrigeren 



Spreuken 14:29 en 20:3  

“Wie toegevend is toont veel verstand,  
maar de starheid drijft de domheid ten 

top.” 
“Het strekt een mens tot eer om ruzie 
te vermijden, een dwaas stort zich in 

een woordenstrijd.” 



3) “vriendelijk” en “mild”  
> Fil. 4:5 “Laat iedereen u  
   kennen als vriendelijke  
   mensen.”  
   Dus niet gemeen zijn,  
   dingen doorsteken,  
   schelden, de ander klei- 
   neren, zijn gevoelens  
   belachelijk maken, hen 
   niet serieus nemen… 



Rom.15:2 en Spr.15:4 

“Laat ieder van ons zich richten op het 
belang van de ander, op wat goed en 

opbouwend voor hem is.” 
“Een milde tong is een levensboom,  
maar een kwade tong verbrijzelt de 

geest.” 



4) “voor rede vatbaar“  
> “Gezeggelijk” zijn: open en 
   waarderend kunnen luiste- 
   ren naar andere meningen,  
   ideeën, en ook kritische op- 
   merkingen. 
> Altijd in de houding, dat wij  
   van anderen kunnen leren. 
   Soms spreekt God (onverwacht) 
   door mensen tot ons.   



Spreuken 18:15 

“Het hart van verstandigen verwerft 
kennis, 

en het oor van wijzen zoekt kennis.” 



5) “vol van ontferming” 
> Kunnen wij “genade” over ande- 
   ren uitspreken en barmhartig- 
   heid geven, leven, en uitstralen? 
   Hoe gaan wij om met de “fouten” 
   van anderen?   
> Wie is het wijst? = God! 
   Wie heeft de meeste ontferming?  
   = God! Zouden wij hier niet uit  
   kunnen leren …? 



Spreuken 17:9 

“Wie vriendschap zoekt, dekt fouten 
toe, wie ze telkens oprakelt, verliest 

zijn vrienden.” 



6) “onpartijdig” & “oprecht” 
> Telkens weer komt in de Bijbel  
   het thema gerechtigheid (zon- 
   der aanzien van persoon) naar 
   voren. Dit vereist een “gezonde  
   afstand” in de beoordeling.     
> “Oprecht”= geen “hypokritos”  
   zijn, geen “maskers” dragen. 
   Wie zich “vals” voordoet schaadt  
   zichzelf en al zijn relaties.    



Kolossenzen 2:1-3 
“Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is 
die ik voor u… voer… Zo wil ik hen be-

moedigen en hen in liefde bijeenhouden, 
opdat ze tot de volle rijkdom van alles-
omvattend inzicht komen, tot de kennis 
van Gods mysterie: Christus, in wie alle 

schatten van wijsheid en kennis  
verborgen liggen.” 


