
 

PREEKKRACHT Zondag 6 mei 2018 

Vrienden noem ik jullie 
Over vriendschap met Jezus (Johannes 15:14-15) 

Om te lezen 
Johannes 15:1-17 
Exodus 33:7-11 
Jesaja 41:8-16 
Jakobus 2:14-26 
 
Om te delen 
1. Wat zijn jouw gedachten bij het 
thema ‘vriendschap’? 
2. Noem jij God of Jezus ook 
‘vriend’? Waarom wel of niet? 
3. Wat betekent het voor jou dat 
vriendschap met Jezus nodig is om 
naar zijn Bergrede te kunnen 
luisteren en leven? 
4. Wat vind je van de uitspraak 
van Rick Warren? 
5. Wat leer je van de uitspraken 
van Thomas a Kempis? 
6. Hoe kun je de twee genoemde 
houdingen praktisch maken in je 
leven? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 
 
 
 
 

 

In de voorbije tijd ging het in de Plantagekerk vaak over de 
Bergrede van Jezus: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn…’ en wat 
er verder volgt in Matteüs 5-7. Een valkuil hierbij is dat we de 
Bergrede als een nieuwe wet gaan zien met moeilijke geboden 
waar we ons aan moeten houden (en dat lukt vervolgens niet). 
Daarom staan we vandaag hierbij stil: eerst is er vriendschap met 
God en dan het nieuwe leven volgens de Bergrede. 
 
Vriendschap 
Vriendschap met God is de onmisbare context van de Bergrede 
van Jezus. Maar is het wel goed om te spreken over zulke 
vriendschap? Twee weerstanden: 1. God is daar te heilig voor: 
hij is geen ‘vriendje’; we moeten inderdaad niet aardse 
vriendschap teruglezen in hemelse Vriendschap, het moet juist 
andersom... 2. God komt te dichtbij: daar voelen we niet zoveel 
voor… Het is duidelijk dat vriendschap in de Bijbel wél een 
belangrijke rol speelt. Denk aan Abraham (Jes. 41:8; Jak. 2:23) 
en Mozes (Ex. 33:11) die vriend van God waren. En vooral: Jezus 
zegt het tegen zijn leerlingen en zo tegen ons (Joh. 15:15): 
‘Vrienden noem ik jullie!’ Niet meer dienaren of slaven (ook al 
blijft die uitdrukking ook in gebruik, want Jezus blijft Heer). Om 
het eigene van die vriendschap (die eenzijdig door Jezus tot 
stand wordt gebracht) in beeld te krijgen staan we stil bij twee 
uitspraken die er direct mee samenhangen. 
 
‘Alles wat ik van de Vader heb gehoord’ 
Jezus verbindt de vriendschap hiermee: dat hij hun alles bekend 
heeft gemaakt wat hij van de Vader heeft gehoord. Wat Jezus 
hoorde in de vertrouwelijke en intieme omgang met de Vader 
maakt hij ons bekend. Wat heeft hij gehoord? Zouden we hier 
niet ook (naast nog veel meer) aan de Bergrede moeten denken? 
Jezus sprak die rede uit nadat hij een nacht in gebed had 
doorgebracht (Luk 6:12: ‘de hele nacht bleef hij tot God 
bidden’). De intimiteit waarbinnen Jezus naar de Vader luistert,  

moet een echo krijgen in de 
vriendschappelijke intimiteit tussen 
Jezus en ons als wij naar zijn geboden 
(de Bergrede) luisteren. 
 
‘Wanneer je doet wat ik zeg’ 
Dat is niet wat je in een 
vriendschappelijke relatie verwacht, 
deze uitspraak. Maar er is dan ook niet 
een gelijkwaardige relatie: Jezus blijft 
als vriend ook onze Heer (die ons liefheeft, Joh. 15:9)! Binnen 
deze vriendschap heeft dus ook de gehoorzaamheid een plek. 
Maar dat is niet de gehoorzaamheid uit plichtsbesef of uit angst 
voor straf. Want als je de oproep om gehoorzaam te zijn zo opvat, 
dan word je een vreugdeloze christen (vgl. Joh. 15:11). Dan doe 
je uit plichtsbesef wat er gevraagd wordt, maar met je hart ben je 
er niet bij. ‘Elke keer wanneer je op Gods wijsheid vertrouwt en 
alles doet wat Hij zegt, zélfs wanneer je het niet begrijpt, verdiep 
je je vriendschap met God’ (Rick Warren). 
 
Geestelijke vriendschap met Jezus 
Dat is dus de uitnodiging: binnengaan in de vriendschap van 
Jezus. Thomas a Kempis schrijft daarover: ‘Als Jezus bij je is, dan 
is alles goed en lijkt geen enkel ding moeilijk. Maar als Jezus er 
niet is, valt alles hard.’ ‘Zonder een vriend kun je niet goed leven, 
en als Jezus niet bovenal je vriend is, zul je er diep droevig en 
verlaten aan toe zijn. Je doet dus dwaas, wanneer je in iemand 
anders vertrouwen stelt of je vreugde vindt. Het is verkieslijker 
de hele wereld tegen zich te krijgen dan Jezus te krenken.’ Twee 
belangrijke houdingen in de vriendschapsrelatie zijn: 
1. openhartige nieuwsgierigheid: een diep verlangen om Jezus’ 
stem en zo die van de Vader te horen: Wat wilt u zeggen? 
2. hartstochtelijke gehoorzaamheid: een diep verlangen om de 
weg die God wijst ook daadwerkelijk te gaan. 
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