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Vriendschap 
BIJBELROOSTER: VRIENDEN IN DE BIJBEL 

 
Maandag: Job en zijn vrienden 
Lees Job 2:7-13 
De Bijbel zegt: ‘Weent met de wenenden’ (Romeinen 12:15b). Hoe zie je dat bij de vrienden 
van Job? Hoe kun jij dat bij vriend(inn)en doen? Wat zegt Romeinen 12:15 ook? Hoe kun jij 
dat bij vriend(inn)en doen? Het spreekwoord zegt: ‘Gedeelde smart is halve smart – 
gedeelde vreugd is dubbele vreugd’. Wat betekent dat? Heb je dat weleens gemerkt?  
 
Dinsdag: David en zijn vriend Jonathan 
Lees 1 Samuël 18:1-4 en 19:1-6 
1. De ziel van Jonathan werd verbonden aan de ziel van David (vers 1) – wat betekent dat?  
Wat verbond David en Jonathan aan elkaar? David en Jonathan maakten een verbond (vers 
3) – wat is dat? Hoe laat Jonathan zijn liefde voor David zien (vers 4)? En hoe in 19:1-6? eWat 
kun je van deze gedeelten leren over vriendschap?  
 
Woensdag: Daniël en zijn vrienden 
Lees Daniël 1:8-17 
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? 
 
Donderdag: Daniëls vrienden onder druk 
Lees Daniël 3:3-6 en 12-14 
Deze vrienden helpen elkaar om meer naar de Heere te luisteren dan naar koning 
Nebukadnezar – wat kun je daarvan leren over vriendschap? Welke druk zet koning 
Nebukadnezar op deze drie vrienden (vers 15)? Voel jij ook weleens groepsdruk als je met 

vrienden omgaat? Hoe ga je daarmee om/Hoe kun je weerstand bieden tegen groepsdruk? 
Hoe kun je staande blijven?  
 
Vrijdag: Filippus en zijn vriend Nathanaël 
Lees Johannes 1:44-52 
Heb jij een plekje waar je graag bent - een plekje dat niet zoveel mensen weten, maar je 
vriend(in) wel? Waar had Nathanaël zo’n plekje dat Filippus wist (vers 49)? Waarover praten 
Filippus en Nathanaël (vers 46)? Wat leert dit Bijbelgedeelte je over vriendschap? Praat jij 
met vrienden over de Heere en Zijn Woord? Waarom wel/niet? 
 

 
Extra: 
- Je vindt op de website bij het thema van dit Bijbelrooster een gezinsmoment voor thuis en 
objectles voor school en kerk over het thema vriendschap vanuit 1 Samuël 18:1-4. 
- Je vindt op de website bij het thema van dit Bijbelrooster een gezinsmoment voor thuis en 

objectles voor school en kerk over het thema groepsdruk vanuit Daniël 3:3-6 en 12-14. 
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