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Vriendschap 

Gezinsmoment over vriendschap (4-12 jaar) 
 

Aan je vriend(in) voel je je verbonden. Wat betekent dat? 

Wat leert de Bijbel daarover? 
 

 

Nodig 
Jongere kinderen: 

Een aantal stroken papier 
Oudere kinderen: 

Voor de Binnenkomer: twee takken, houtjes (of andere voorwerpen die aan elkaar te 
verbinden zijn) en een stukje touw of (plak)band. 

Voor Bezig: verschillende bolletjes katoen of wol 

 
 

Binnenkomer 
Jongere kinderen: 

Laat twee stroken papier zien. Vraag de kinderen goed te kijken wat je doet. Vouw één 
strook papier tot een ring en plak het vast. Doe de andere strook papier door de eerste ring 
en vouw die ook door een ring. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb de twee stroken papier aan 
elkaar verbonden. Als je met iemand vriend(in) bent, voel je je aan elkaar verbonden. 
 

Oudere kinderen: 
Laat de twee voorwerpen zien. Vraag de kinderen goed te kijken wat je doet. Neem het touw 
of (plak)band en bindt de twee voorwerpen aan elkaar vast. Vraag wat je nu gedaan hebt tot 
je het woord ‘verbonden’ hoort. Aan elkaar vastbinden heeft alles te maken met verbonden. 

 
 

Bijbel erbij 
Lees 1 Samuël 18 vers 1-4 en bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende vragen: 

Jongere kinderen: 
1. Over welke vrienden gaat het in deze verzen? 
2. Wat hoor je over hun vriendschap? (Ze waren aan elkaar verbonden) 
3. Laat het nog even zien met de stroken die je net vouwde: de ene strook staat voor 
Jonathan, de andere strook voor David. Ze waren aan elkaar verbonden) 
4. Hoeveel hielden ze van elkaar? (Ze hielden evenveel van de ander als van zichzelf) 

5. Hoe kwam dat? (Omdat ze allebei de Heere liefhadden, een nieuw hart hadden) 
6. Wat wil de Heere bij vriend(inn)en? (Dat je van elkaar houdt, elkaar liefhebt) 
7. Hoe kun je laten zien dat je van elkaar houdt? (Bijvoorbeeld door dingen samen te doen en 
dingen samen te delen – vgl. vers 4: Jonathan geeft David zijn prinsenjas en soldatenkleren) 

 
Oudere kinderen: 
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1. De ziel van Jonathan werd verbonden aan de ziel van David (vers 1) – wat betekent dat? 
(Dat ze elkaar met innerlijke en hartgrondige toegenegenheid liefhadden en als hun eigen 
hart beminden – kanttekening op Genesis 44:30.) 
2. Wat was als het ware het touw waarmee ze aan elkaar verbonden werden? (Liefde tot 
God en liefde voor elkaar) 
3. David en Jonathan maakten een verbond (vers 3) – wat is dat? (Een verbond is een 

overeenkomst tussen twee partijen waarbij dingen afgesproken worden. Je spreekt uit dat je 
je aan elkaar verbindt (in vriendschap of in huwelijk bijvoorbeeld), dat je bij elkaar hoort en 
elkaar liefde en trouw zult laten zien) 
4. Hoe laat Jonathan zijn liefde voor David zien (vers 4)?  
5. Wat kun je van dit gedeelte leren over vriendschap? (Vrienden hebben iets voor elkaar 
over, vriendschap is niet iets voor een dag maar blijvend, vrienden voelen zich aan elkaar 
verbonden doordat er iets is wat ze bindt) 
 
 
 
 
 
 
 

Bezig 

Jongere kinderen: 
Maak een strokenslinger 

 
Oudere kinderen: 

Meisjes 
Maak een vriendschapsarmband van verschillende kleuren draad (werkbeschrijving 
hieronder). Zoals je de touwtjes aan elkaar verbindt, zo voel je je als vrienden aan elkaar 
verbonden. 

Jongens 

In plaats van een vriendschapsarmband laat je hen een sleutelhanger maken. 
 

 
 

Besluiten 
Kom terug op de vriendschap van David en Jonathan. Ze konden elkaar liefhebben omdat ze 
God liefhadden. Dat is de beste/mooiste/rijkste verbinding.  

Komt het woord ‘verbond’ in de Bijbel of de preek naar voren de komende tijd, roep dan de 

Binnenkomer in herinnering. Zeker als je nadenkt over het verbond met God (teken van het 

verbond: de doop) is dit een heel aangrijpend beeld: zo laag wil de Heere afdalen dat Hij Zich wil 

verbinden aan mensen! 
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Werkbeschrijving vriendschapsarmband/sleutelhanger: 
 

1. Kies welke knoop van de twee hieronder je wilt doen. De eerste is het eenvoudigst 
(misschien te eenvoudig?), de tweede is wat uitdagender.  
 
2. Geef elk kind drie (knoop 1) of vier (knoop 2) draden katoen of wol (je kunt dit van 

tevoren al gereed maken: knip voor elk kind het juiste aantal draden (ongeveer 20 cm bij 
knoop 1 en 50 centimeter bij knoop 2) en bind ze met een knoop bovenin samen. 
 
3. Leg uit hoe het knopen werkt. Bij knoop 2: je werkt steeds van links naar rechts. Je pakt 
het linker draad en dat knoop je twee keer om het tweede, derde en vierde draad. Het draad 
waarmee je knoopte ligt dan rechts. Dan begin je opnieuw met het draad dat nu links ligt en 
herhaal je de stappen. 
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