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Bouwstenen van Bijbelse vriendschap 

Objectles Vriendschap in de groep 
- bij het begin van een nieuw cursusjaar - 

 

 

Om een taart te maken, heb je ingrediënten nodig.  

Alleen als je die gebruikt, krijg je een taart.  
Zo is het ook bij vriendschap in de groep. Het komt niet vanzelf.  

Je gebruikt bouwstenen om aan vriendschap te werken.   

De Bijbel geeft daar veel voorbeelden van. 
 

Nodig 
Onderbouw: 

Een pak bakmix voor taart of cake 
Midden- en bovenbouw: 

Een aantal ‘wijsheidstegeltjes’ met: vriendschap is… 
(onderstaande voorbeelden zijn niet zelf gemaakt, maar afkomstig van internet)  

   
 

Binnenkomer 
Onderbouw: Bespreek: als je een taart gaat bakken, heb je ingrediënten nodig: 
spullen om een taart te bakken. Welke ingrediënten heb je nodig om een taart te 
bakken? (Als je liever een ander voorbeeld gebruikt, kan dat natuurlijk ook. 
Bijvoorbeeld: als je een huis gaat bouwen, heb je spullen nodig…) 
Als je vriendelijk wilt zijn voor andere kinderen en mensen, heb je ook dingen nodig. 
De Bijbel noemt verschillende dingen die nodig zijn om vriendelijk te zijn. 
Midden- en bovenbouw: Bespreek een aantal wijsheidstegeltjes over ‘vriendschap 
is…’ Laat de kinderen antwoord geven op de vraag: wat is vriendschap voor jou? Als 
je een huis gaat bouwen heb je stenen nodig. Zo zijn er ook bouwstenen voor 
vriendschap. Welke bouwstenen zijn er voor vriendschap? 
 

Bijbel erbij 
Leg voor je gaat lezen uit dat Paulus het liefhebben van elkaar in dit gedeelte 
vergelijkt met het uittrekken van oude kleren en het aantrekken van nieuwe kleren.  
Lees Kolossenzen 3:8-14 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de 
volgende vragen: 
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1. Wat zijn geen bouwstenen voor vriendschap (vers 8-9)? (boos zijn, kwaad 
worden, lelijk praten over anderen, lelijke woorden zeggen, liegen) 

2. Paulus zegt dat deze dingen horen bij de oude mens. Wat betekent dat? (De 
oude mens is het zondige, het boze, het verkeerde dat in iemand woont) 

3. Wat zijn wel bouwstenen voor vriendschap (vers 12-14)? (barmhartig zijn = 
een brandend hart van liefde hebben en verlangen om te helpen - 
goedertierenheid = liefde en trouw voor de ander - ootmoedigheid = de ander 
belangrijker vinden dan jezelf - zachtmoedigheid = getemd zijn, niet doen wat 
je zelf wilt, maar wat de Heere wil - lankmoedigheid = geduldig zijn - elkaar 
verdragen - elkaar vergeven en niet boos blijven - liefde)  

4. Paulus zegt dat deze dingen horen bij de nieuwe mens. Wat betekent dat? 
(Het zijn dingen die horen bij een nieuw hart. De nieuwe mens is het nieuwe 
leven dat God geeft en dat wil doen wat de Heere wil) 

5. Bij Wie moet je dus zijn om bouwstenen voor vriendschap te krijgen? (Bij de 
Heere) 

 

Bezig 
Kies hoe je deze objectles concreet maakt. 
Onderbouw: Maak een vriendenslinger. Print een jongen en meisje versie  
via Hobby.blogo.nl. Geef elk kind een poppetje en laat het deze versieren. Ga als alle 
poppetjes klaar zijn in de kring zitten en laat elk kind vertellen hoe dit poppetje/hij-zij 
gaat bouwen aan vriendschap in de groep. Hang de vriendenslinger op in de klas of 
zet deze voor het raam. 
(Onderstaande afbeeldingen zijn afkomstig van internet. Typ vriendenslinger in het zoeksysteem en 
vervolgens op afbeeldingen en je krijgt diverse voorbeelden) 

      
 
Midden- en bovenbouw: 
Geef elk kind een ‘wijsheidstegeltje’ (zie het werkblad hierna) en laat het daarop 
invullen wat voor hem/haar vriendschap is: vriendschap is voor mij…. Maak van al 
deze wijsheidstegeltjes een grote poster of voeg ze samen tot één wijsheidstegel 
voor heel de groep: vriendschap is voor ons… 

 
 

Besluiten 
Benadruk dat vriendschap een gave van God is (zie objectes 1), maar ook de 
verantwoordelijkheid van ons. Paulus spreekt niet voor niets over het aantrekken van 
kleren. Bouwen aan vriendschap is een werkwoord. Het vraagt activiteit. Zoals een 
taart er niet vanzelf komt, zo vraagt ook vriendschap in de groep je inzet. 
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