
Vriendschap
Leeswijzer week 5

Dag 1

Lees p.68 tot p.69 ‘Vriendschap van Aristoteles tot Facebook’

Vriendschap kom je tegen in alle tijden en plaatsen. Het is niet 
voorbehouden aan de kerk, sterker nog: wanneer er een clubje 
gelijkgezinden in de kerk komt kan dat de gemeenschap slecht doen.

1. Welke vrienden / vriendinnen heb je?
2. Wat maakt iemand tot een goede vriend / vriendin?

Kijk https://www.youtube.com/watch?v=TPthJ6sRDE0 om te zien hoe 
vriendschap in de laatste Disneyfilms naar voren komt.

Dag 2

Lees p.69 ‘Vriendschap van Aristoteles tot Facebook’ tot ‘Het ontstaan...’

Aristoteles had het al over verschillende soorten vrienden. Degenen voor 
het ‘nut’, voor het ‘plezier’ en ‘omwille van elkaar’. Tegenwoordig lijken 
veel vriendschappen niet meer gebaseerd te zijn op toewijding en 
loyaliteit. De social media zorgt ervoor dat vrienschappen uithollen.

1. Onder het Youtube-filmpje ‘Het goede doel – vriendschap’ (https://
www.youtube.com/watch?v=sk3_OcFRyos) zegt iemand: 

“De conclusie dat vriendschap een illusie is kan des te meer 
getrokken worden, sinds de opkomst van sociale media en wat 
daarop zoal voor vrienden doorgaat.” 

Ben je het daarmee eens?

https://www.youtube.com/watch?v=TPthJ6sRDE0
https://www.youtube.com/watch?v=sk3_OcFRyos
https://www.youtube.com/watch?v=sk3_OcFRyos


Dag 3

Lees p.71 ‘Het ontstaan van vriendschap’ tot p.72 ‘De bron van 
vriendschap’

Vriendschap is een zaak van ontdekking en samen delen. Het is een 
geschenk.

Lees 2 Samuel 1: 25 – 27 

1. Hoe diep kan vriendschap gaan?

Dag 4

Lees p.72 ‘De bron van vriendschap’ tot p.74 ‘Waar in het Oude Testament’

God is niet je vriendje, maar de bijbel vertelt wel over vriendschap met 
God. En Jezus schaamt zich er niet voor om zijn leerlingen vrienden te 
noemen.

1. Wat voor vriend is Jezus? [Denk aan het lied ‘Welk een vriend is 
onze Jezus https://nederlandzingt.eo.nl/lied/welk-een-vriend-is-
onze-jezus/POMS_EO_1519158/]

Dag 5

Lees p.74 ‘Waar in het Oude Testament’ tot p.77 ‘Waarom zou ik naar de 
kerk gaan’

In Johannes 15: 12-17 zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat zij zijn vrienden
zijn. Dat betekent ook dat je wordt uitgenodigd in de vriendschappelijke 
gemeenschap die er is tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

1. Ben je zelf een vriend van Jezus?

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/welk-een-vriend-is-onze-jezus/POMS_EO_1519158/
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/welk-een-vriend-is-onze-jezus/POMS_EO_1519158/


Dag 6

Lees  p.77 ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ t/m eind van het hoofdstuk

In de kerk kom je mensen tegen die anders zijn, je wakker houden en ons 
geduldiger maken. Verder sluit je je aan bij de kerkelijke gemeenschap 
omdat Jezus ons vriendschap met God laat zien.

1. In hoeverre voel je je in de kerk uitgenodigd tot vriendschap met 
God?

2. Wat moet er gebeuren om in vriendschap met God te leven?
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