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Maandag: Job en zijn vrienden 

Lees Job 2:7-13 
Er zijn veel verdrietige dingen gebeurd in het leven van Job. Al zijn kinderen zijn gestorven. 
Al zijn dieren zijn gestolen of gedood! En nu is hij zelf ook nog ziek geworden. Job is een man 

die de Heere vreest. Hij heeft de Heere lief en dient de Heere. Bij alles wat Hij doet 
vertrouwt hij op God. Zelfs bij alle tegenslag zei Job: ‘De HEERE heeft gegeven en de HEERE 

heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd’. Jobs vrouw spot daarmee. Dat is heel erg. 
Maar Job blijft goed van de HEERE spreken en zondigt niet. Hij zegt: ‘Zouden wij het goede 
van God ontvangen en het kwade niet ontvangen?’ 

Gelukkig heeft Job vrienden. Die leven met hem mee nu er zoveel verdriet gekomen is. Ze 
komen naar hem toe om samen met hem verdrietig te zijn en om hem te troosten. Hoe doen 

ze dat? Door zeven dagen en nachten naast Job te zitten. Ze zijn bij hem en zeggen niets. Zo 
leven ze met hem mee. Bijzonder vind je niet? Ze komen niet met goedkope woorden. Ze 

zeggen niet: Ach Job, het valt best mee. Of: het komt vast goed. Nee, ze huilen met Job mee. 
Wat kun je hiervan leren over vriendschap? Vrienden leven met elkaar mee! 

Bespreken: 

De Bijbel zegt: ‘Weent met de wenenden’. Hoe zie je dat bij de vrienden van Job? Hoe kun 
jij dat bij vriend(inn)en doen? Het spreekwoord zegt: ‘Gedeelde smart is halve smart’. Wat 

betekent dat? Heb je dat weleens gemerkt? 
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Bijbelleesrooster ‘Vriendschap’  
 

Vijf dagen stil staan bij  
 

Vrienden in de Bijbel 
 

met kinderen in basisschoolleeftijd 

 

Voor elke dag: 

- Een Bijbelgedeelte om te lezen 

- Een korte uitleg om voor te lezen 

- Vragen om over in gesprek te gaan 

- Verwerkingsopdrachtjes 
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Dinsdag: Een vrouw en haar vriendinnen 
Lees Lukas 15:1-10 

Ben je ook weleens iets kwijt geweest? Dagen zocht je ernaar. En gelukkig… op een dag vond 
je het. Wat was je blij! Je liep gauw naar je vader en moeder of naar je vriend of vriendin en 
je vertelde het: ik heb het gevonden! 
De Heere Jezus vertelt een gelijkenis over een vrouw die geld kwijt is. Zo doorzoekt heel het 
huis. Gelukkig: ze vindt haar munt. Ze loopt snel naar haar buurvrouwen en naar haar 
vriendinnen en ze vertelt hoe blij ze is dat ze haar geld weer gevonden heeft. Ze zegt nog 
meer: ‘Weest blij met mij!’ Dat is Bijbels! In de Bijbel staat: ‘Verblijdt u met de blijden’ 
(Romeinen 12:15). Dat is de eerste les uit deze gelijkenis. Maar er is nog een diepere les. De 
Heere Jezus vertelt deze gelijkenis omdat de farizeeën boos zijn dat de Heere Jezus eet met 
mensen die grote zonden hebben gedaan. De Heere Jezus legt uit dat dit verloren mensen 
waren die niet bij Hem en bij Zijn Koninkrijk hoorden. Maar Hij heeft ze opgezocht. Hij heeft 
ze gevonden. Hij heeft ze weggehaald bij de duivel en de zonde en aan Hem verbonden. 
Deze zondaren hebben zich bekeerd (vers 7 en 10). Daar is de Heere Jezus blij over. Daarover 
hebben de engelen in de hemel blijdschap. Ook zij verblijden zich met de blijden. Zijn zij ook 
blij over jou? 

Bespreken en doen: 
De Bijbel zegt niet alleen: ‘Weent met de wenenden’. Maar ook: ‘Verblijdt u met de 
blijden’. Hoe kun jij dat bij vriend(inn)en doen? Maak een kaart en stuur die op naar 

iemand met wie je mee wilt leven (in blijde of verdrietige gebeurtenissen). 
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Woensdag: Daniël en zijn vrienden 
 Lees Daniël 1:8-17 

Stel je voor dat er op een dag soldaten in ons dorp komen die jou en je vrienden bij jullie 
vader en moeder vandaan halen en naar een vreemd land brengen. Gelukkig gebeurt dat in 
onze tijd niet, maar in de tijd van Daniël en zijn vrienden gebeurde dat wel. Ze werden bij 
hun vader en moeder in het land Israël weggehaald en naar Babel gebracht. In dat vreemde 
land wordt niet de Heere gediend. Daar wordt niet naar Zijn wet geluisterd. Wat zou jij doen 
als je in zo’n land kwam? Zou je bidden voor je eten? Zou je Bijbellezen bij het naar bed 
gaan? Zou je leven zoals de Heere in Zijn wet zegt? 
Daniël en zijn vrienden wel. Wat is het mooi om te horen hoe ze elkaar helpen om de Heere 
te dienen en Zijn Woord en wet niet te vergeten. Worden ze uitgelachen? Nee hoor, de 
Heere zorgt voor Daniël en zijn vrienden. Hij zorgt ervoor dat de dienaar van de koning het 
goed vindt wat Daniël en zijn vrienden voorstellen. Hij zorgt ervoor dat Daniël en zijn 
vrienden er beter uitzien dan alle andere jongens in het paleis. Hij zorgt ervoor dat Daniël en 
zijn vrienden wijzer zijn dan alle anderen. De Heere geeft Zijn zegen als je leeft zoals Hij wil.  

Bespreken: 
Wat leert dit Bijbelgedeelte je over vriendschap? Ben jij een vriend(in) die anderen helpt 

om de Heere te dienen en volgens Zijn wet te leven? Hoe komt het dat we elkaar 
makkelijker meenemen om verkeerde dingen te doen dan om naar Gods geboden te leven? 

Wat is nodig? 
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Donderdag: Filippus en zijn vriend 
Lees Johannes 1:44-52 

Heb jij een plekje waar je graag bent? Een plekje dat niet zoveel mensen kennen, maar je 
vriend(in) wel? Een plekje waarvan je vriend(in) weet: als ik je niet vinden kan, zul je daar 
wel zijn. In de boomhut… in de schuur… op je slaapkamer… in het bos…  
Nathanaël heeft zo’n plekje: onder een grote vijgenboom. Niemand kan hem daar zien zitten 
omdat de bladeren helemaal om hem heen hangen. Filippus kent dat plekje van zijn vriend. 
Als Filippus naar hem toe rent om hem te vertellen dat hij de Heere Jezus gevonden heeft, 
weet hij waar hij zijn vriend zoeken moet: onder de vijgenboom. Vrienden kennen elkaar 
door en door. Ze hebben elkaar leren kennen omdat ze veel met elkaar omgaan. Omdat 
vrienden veel met elkaar praten, weten ze dingen van elkaar die anderen niet weten. Ook 
over geestelijke dingen: over de Heere en Zijn Woord. 
Dit Bijbelgedeelte leert ons ook dat het nog belangrijker is dat de Heere Jezus je kent. 
Voordat Filippus Nathanaël onder de vijgenboom vandaan riep, zag de Heere Jezus hem al. 
De Heere Jezus kende hem. Hoe kan dat? Omdat Nathanaël door bidden en Bijbellezen 
omgang met God had. Nathanaël sprak met God als hij bad en God sprak met Nathanaël 
door Zijn Woord. Dit is ‘verborgen omgang met God hebben’. Heb jij dat ook? 

Bespreken en doen: 
Wat leert dit Bijbelgedeelte je over vriendschap? Praat jij met vrienden over de Heere en 
Zijn Woord? Waarom wel/niet? Schrijf een kaart aan je beste vriend en vertel hem/haar 

hier eens wat over…  
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Vrijdag: De vier vrienden 

Lees Markus 2:1-12 

Heb jij weleens iemand bij de Heere Jezus gebracht? Je vindt dat misschien een rare vraag. 
Toch vraag ik het nog een keer: heb jij weleens iemand bij de Heere Jezus gebracht? Je hebt 
gelezen dat de vier vrienden dat doen met hun verlamde vriend. En als ze niet in het huis 
naar binnen kunnen, zeggen ze niet: dan gaan we maar weer terug. Nee, ze houden vol. Het 
zijn echte vrienden. Ze willen met hun vriend naar de Heere Jezus. En als ze niet door de 

deur kunnen, gaan ze gewoon door het dak. 
Je zegt misschien: toen was de Heere Jezus op aarde. Toen kon je iemand bij Hem brengen. 
Nu is Hij niet meer op aarde. Dus nu kan dat niet.  

Is dat zo? Denk eens na: hoe zou je nu iemand bij de Heere Jezus kunnen brengen? Dat kan 
op twee manieren. Dat kan in de eerste plaats door bidden. Als je voor iemand bidt, leg je zo 
iemand eigenlijk voor de voeten van de Heere neer. Bid jij voor je vriend(inn)nen?  
Het kan in de tweede plaats door het Woord van God te vertellen. Als je het Woord van de 

Heere doorgeeft, breng je iemand bij de Heere. Noem jij weleens een Bijbeltekst aan je 
vriend(in)? Stuur je weleens een kaartje waarop je iets uit het Woord van de Heere schrijft? 

Bespreken: 
Bid jij voor je vriend(inn)en? Hoe komt het dat we dit vaak vergeten? En hoe komt het dat 
we het vaak moeilijk vinden om over het Woord van de Heere met anderen te praten? Wie 

kan ons dat leren (Handelingen 4:29 en 31)? 
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