Melk en honing

25-04-2021(nr.18)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek
Preek over vriendschap (N.a.v. Spreuken 14,20-21; 16,28-29; 17,9.17; 18,24; 19,4.6-7; 22,24-25; 27,6.9-10.17)
Uit spreuken leren we een aantal dingen over vriendschap. Bijvoorbeeld de ongelooflijke waarde van
vriendschap. Het is echt goud. Ook constateert Spreuken dat het gebruikelijk is dat succesvolle mensen veel
vrienden hebben, maar het boekje moedigt aan om juist vriend te zijn van mensen met minder succes – want
een mens minder waard vinden is zonde.
Ook wijst Spreuken op het gevaar van foute vrienden – die je zomaar meeslepen op wegen die je niet wil.
Echte vrienden daarentegen houden je een spiegel voor uit liefde en corrigeren je. En tegelijkertijd blijven
ze je fouten niet oprakelen – die vergeven ze en ze blijven je trouw.
Zo kun je in een goede vriend iets van Gods liefde en zorg voor jou ontdekken.

Besprekingsvragen
1. Wie is voor jou een echte vriend(in)? Waarom?
2. Voor wie ben jij een echte vriend(in)? Hoe doe je dat?
3. Spreuken moedigt je aan om niet om te gaan met driftkoppen en roddelaars e.d. Hoe gaat die
aanmoediging samen met de opdracht van Jezus om je vijanden lief te hebben? Of gaat dat niet
samen?
4. Is één van je vrienden wel eens echt boos op je geworden? Wat heb je daaraan gehad?
5. In een goede vriend ontdek je iets van Gods liefde en zorg voor jou. Is dat een ervaring die je herkent?
Wat heb jij van God ontvangen door vrienden?

Teksten om te lezen
Een paar teksten over vriendschap en God
Genesis 5,21-24 – Henoch leeft in nauwe verbondenheid met God. De BGT zegt: vriend.
Exodus 33,7-11 – God spreekt met Mozes als met een vriend (in vers 11 wordt het woord ‘vriend’ gebruikt,
niet te zien in NBV, wel in HSV en BGT).
Jesaja 41,8-10 & Jakobus 2,20-23 – Abraham wordt een vriend van God genoemd.
Matteüs 11,16-19 – Jezus is een vriend van tollenaars en zondaars – de ‘armen’.
Johannes 15,13-15 – Jezus noemt zijn leerlingen vrienden en vertelt dat Hij voor ze wil sterven.

Voor de kinderen
‘Vrienden zie je niet, omdat ze achter je staan.’
Wat is een vriend?
Bij encyclo.nl lees ik: een persoon die je aardig vindt en je vertrouwt; iemand met wie je een speciale
band hebt.
Wie is jouw (beste) vriend of vriendin? Vertel eens waarom ________________________________
__________________________________________________________________________________
Bij vriendschap zijn drie dingen belangrijk.
1. Vertrouwen
2. Elkaar begrijpen
3. Voor elkaar opkomen.
Welke staat bij jou op nummer 1? Leg uit waarom _________________________________________
__________________________________________________________________________________
Lees de bovenste zin op deze pagina. Een beetje gekke zin als je het letterlijk neemt. Maar wat
wordt er eigenlijk mee bedoeld?
__________________________________________________________________________________
UITDAGING
Speel met iemand die je niet zo aardig vindt. Maak een praatje met iemand waar je anders nooit mee praat.

Vraag: hoe is het gegaan met de opdracht van vorige week? Wat heeft deze opdracht met
‘vrienden’ te maken?
__________________________________________________________________________________
Jezus komt op voor mensen die geen vrienden hebben, zoals bijvoorbeeld de tollenaars.
Lees Marcus 2: 15 – 16.
Hoe reageren anderen daarop?
_____________________________________________
_____________________________________________

Vind je het moeilijk om met iemand vrienden te worden? Ik geef je drie tips.
1. Speel op school of in de buurt wat vaker met iemand waarmee je graag vriend zou willen
worden. Dan zal je zien dat hij/zij jou steeds aardiger gaat vinden.
2. Vraag of diegene een keer bij jou thuis komt spelen. Als het klikt kun je vaker afspreken.
3. Je kunt natuurlijk ook gewoon vragen of iemand vrienden met jou wil worden.
Boeken om bij dit onderwerp te lezen
- Hoe maak ik een vriend
- Het geweldige grote vriendjesboek

- Evelien de Vlieger (vanaf 10 jaar)
- Mary Hoffman (vanaf 4 jaar

Vier mannen brengen hun vriend bij Jezus. Kleur deze vriend in elk plaatje in dezelfde kleuren. Knip de plaatjes uit en leg op elkaar.
Nummer 20 onderop, de titel bovenop. Lijm de plaatjes aan de linkerkant op elkaar, verstevig met plakband. Blader snel van 1 naar
20. Het is nu net een film.

