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VRIENDSCHAP 
 
Deze tekst gaat over vriendschap, maar ook over verbondenheid en de bijbelse invulling van 
‘verbond’. 
 
WAT IS VRIENDSCHAP? 
Van Dale omschrijft het woord ‘vriend’ als volgt: een persoon aan wie men 
door genegenheid en voorkeur gebonden is, respectievelijk die ons een derge-
lijke genegenheid en voorkeur betoont. 
In dit verband valt wel eens de term ‘relatie’. Daarom is het goed ook over dit 
begrip helderheid te verschaffen, te meer omdat het doorgaans zo breed 
wordt ingevuld. Van Dale geeft diverse betekenissen. De meest neutrale luidt: 
betrekking waarin personen, zaken, begrippen of grootheden van nature tot 
elkaar staan. Zo is er, bijvoorbeeld, een natuurlijke relatie tussen procreatie en 
familieverbanden, een relatie tussen een bepaalde temperatuur en het bevrie-
zen van water enzovoort.  
Maar het woord ‘relatie’ wordt ook omschreven als ‘betrekking van een per-
soon tot een andere’. Uit de voorbeelden blijkt wat ermee bedoeld wordt: een 
relatie opbouwen, relaties aanknopen enzovoort. Soms staat het woord voor 
de persoon zélf waarmee men verbonden is: ‘Mag mijn relatie ook op jouw 
feest komen?’  
Een laatste níet door Van Dale genoemde maar wél in het algemeen spraak-
gebruik gangbare betekenis is: de relatie als partnerschap of als verbintenis 
op grond van seksuele aantrekkingskracht tussen twee personen.  Het gaat 
dan om mensen die voor elkaar gekozen hebben als samenwonenden of ge-
huwden. Voor alle duidelijkheid: overal waar in het hiernavolgende vriendschap 
ter sprake komt,  is deze laatste invulling niet inbegrepen. Daarmee zijn we 
terug bij Van Dales definitie van ‘vriendschap’ en het begrip ‘genegenheid’ als 
kern daarvan: 
 
Genegenheid ontvangen en geven behoort tot de psychische behoeften van 
de mens: genegenheid is een basisemotie. Het is het cement van de zoge-
naamde basic trust. Door het ervaren van genegenheid voelt de mens zich 
geborgen. Geen mens kan ervan buiten. Daarom is vriendschap een belangrijk 
thema. 
 
 
ONTWIKKELING 
De jongste kinderen op de basisschool sluiten gemakkelijk ‘vriendschap’. Mis-
schien kunnen we beter zeggen: zij knopen snel relaties aan. Ieder mens, dier 
of ding kan, vóór het moment, ‘vriend’ zijn. De contacten zijn vluchtig en wis-
selend. Tot échte vriendschap is het jonge kind nog niet in staat: het kan zich 
nog niet zo in een ander verplaatsen. Het betrekt, egocentrisch, alles op zich-
zelf. Het leeft nog in een sterke hechtingsrelatie met zijn verzorgers: de moe-
der wordt niet ‘gekozen’ vanuit genegenheid maar op grond van afhankelijk-



heid. Het kind kan niet buíten de moeder: zij is er voor hém. Kortom: het jon-
ge kind heeft geen vriendjes maar speelmakkertjes. 
Toch komt daar spoedig verandering in. Bij de oudste kleuters zie je al enige 
vaste vorm in hun ‘web van relaties’ komen: sommige klasgenootjes genieten 
in toenemende mate de voorkeur bij het samen spelen en werken. Dit is een 
teken van groei in de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
In toenemende mate is het ouder wordende kind in staat om zich te verplaat-
sen in de gevoelens van anderen, is het in staat om het perspectief van de 
ander in te nemen. En in toenemende mate gaan kinderen zich aan elkaar bin-
den, hoewel ze dat aanvankelijk vooral nog uit ‘eigenbelang’ doen: ‘Als jij dít 
voor mij doet, doe ik dát voor jou.’  
Het oudere kind groeit boven deze egocentrische wederkerigheid’ uit: het wil 
vooral aardig gevonden en geaccepteerd worden door anderen en zal daar z’n 
best voor doen. Pas nú is sprake van vriendschap in eigenlijke zin. Deze krijgt 
een persoonlijke invulling: vriendjes en vriendinnetjes hebben een duidelijke 
voorkeur voor elkaar, schenken elkaar genegenheid, delen interessen en ge-
heimen, zijn bereid ook negatieve eigenschappen van elkaar te accepteren, 
zijn trouw enzovoort. Daarmee komt het wederzijdse belang op een hoger ni-
veau dan bij het wat jongere kind, dat er alleen nog beter van wil worden. De 
gedeelde belangen en interessen zijn kennelijk zó homogeen, dat de vriend-
schappen vooral binnen dezelfde sekse worden gesloten. 
 
 
BELANGRIJK 
Bij het oudere schoolkind blijkt, hoé belangrijk vriendschap in een mensenle-
ven is. Behalve een ‘haven van geborgenheid’ is ze ook een oefenplaats voor 
de sociaal-emotionele vorming: allerlei emoties worden gedeeld en beleefd. In 
de vriendschap leert men ermee omgaan: er is de vreugde om het samenzijn, 
het intense genieten ervan, er zijn geheimen te bewaren, trouw en eerlijkheid 
worden ‘uitgeprobeerd’, er zijn ook ruzies, maar meestal worden die opgelost, 
er is jaloezie, soms verdriet enzovoort. 
Vriendschap is zelfs méér dan een oefenplaats voor sociaal-emotionele vor-
ming: in en aan elkaar ontdekt men, dat er waarden zijn die boven alledaagse, 
utilitaire waarden uitstijgen, zoals: trouw, genegenheid..... 
 
Aan vriendschap kunnen ook nadelen verbonden zijn: soms wordt ze zó exclu-
sief ingevuld, dat anderen er nadrukkelijk niet bijhoren. Alle overige relaties 
met derden worden dan aan de  vriendschap opgeofferd. Bij gehuwden of sa-
menwonenden doet dit verschijnsel zich ook wel eens voor. De partners gaan 
dan zó in elkaar op, dat ze daarbuiten niets of niemand nodig lijken te hebben. 
Als één van de twee komt te overlijden, blijkt hoe kwetsbaar mensen kunnen 
zijn! 
 
 



IK BEN OP..... 
Kinderen zijn soms ‘hevig verliefd’ op elkaar. Dat begint al bij kleuters: ‘Ik ben 
op Diana’ of ‘Carlos is op mij.’ In hogere klassen wordt geheimzinnig gedaan, 
er wordt gegniffeld, er worden boodschappen uitgezonden, signalen opge-
vangen en af en toe krijgt er een boei van een kop! 
Toch roept dit verschijnsel allerlei vragen op: zijn de kinderen nu écht ver-
liefd? Kúnnen ze überhaupt wel verliefd zijn, te meer als men bedenkt dat bij 
verliefdheid erotische aantrekkingskracht in het geding is? Of is het spel, zij 
het een spel dat bloedserieus gespeeld wordt? Wordt dat ‘verliefd zijn’ niet 
gevoed vanuit het verlangen naar genegenheid? Zouden de media met hun 
talrijke ‘liefdesverhalen’ het vuur van de kinderlijke verliefdheid niet aanwakke-
ren? Is die ‘verliefdheid’ niet slechts een uiting van nieuwsgierigheid naar het 
andere geslacht of wereldoriëntatie met betrekking tot de ándere helft van de 
mensheid? 
 
 
BIJBEL EN VRIENDSCHAP 
Intieme vriendschapsrelaties en genegenheid zijn algemeen menselijke waar-
den die in de bijbel sterk worden geaccentueerd. Die ‘vergroting’ vindt plaats 
in het perspectief van een ander begrip dat nog veel dieper gaat: liefde. On-
der ‘liefde’ verstaat de bijbel, dat men iets voor een ander doet vanuit een 
gevoel dat groter is en dieper gaat dan ‘genegenheid’, met name vanuit de 
intuïtie ‘Als het joú goed gaat, gaat het mij en héél de mensheid goed.’ De 
gewonde langs de weg wordt door de Samaritaan niet geholpen uit genegen-
heid, maar alléén omdat de Samaritaan in staat en bereid is het perspectief 
van de ánder in te nemen. Dit radicale ‘slachtofferperspectief’ geeft aan be-
grippen als ‘vriendschap’ en ‘genegenheid’ een eígen bijbelse kleur. Daarin 
schuilt de rijkdom van de bijbelse traditie. 
 
 
HOOGLIED 
Het Hooglied in TeNaCH is liefdespoëzie-bij-uitstek. Neem bijvoorbeeld Hoog-
lied 7,12-13: ‘Mijn lief, laten we naar buiten gaan, heerlijk tussen de bloemen 
liggen. Wij zullen de boomgaarden ingaan, dan kunnen we zien hoe de wijn-
stok uitbot, hoe de bloesem opengaat, de granaatappel bloeit. Daar zal ik je 
mijn liefde geven, daar is ons huis’. 
Deze tekst gaat écht over twee geliefden en bevat talloze erotische verwij-
zingen. Maar in de loop der eeuwen hebben joden en christen er nog véél 
meer in gezien. Veel Joodse geloofsgemeenschappen zien de relatie tussen de 
jongen en het meisje als een beeld van Gods liefde voor Israël: God is zijn ‘ge-
liefde’ intens nabij. In de christelijke traditie werd en wordt er de intieme band 
tussen Christus en zijn ‘bruid’, de kerk, mee uitgedrukt. 
 
 



VRIENDSCHAP ALOM 
TeNaCH bevat ontroerende verhalen over vriendschap. De meest tot de ver-
beelding sprekende zijn die van Ruth en David en Jonatan. 
De gelijknamige hoofdpersoon van het ‘boek’ Ruth is een Moabitische. Ze is 
getrouwd met een Israëliet en woont in het buitenland. Haar schoonmoeder 
Noömi woont bij haar in. Noömi wil remigreren naar Israël. Ruth, inmiddels we-
duwe, wil haar niet meer in de steek laten en gaat met haar mee. Later blijkt 
de ‘zin’ van dit verhaal: door middel van haar tweede huwelijk met Boaz staat 
Ruth als overgrootmoeder aan de wieg van koning David. 
Het tweede verhaal gaat over de vriendschap tussen David en Jonatan, de 
zoon van koning Saul. In 1Sam.18,1 wordt daarover vermeld:’.....voelde Jona-
tan zich sterk tot David aangetrokken en begon zielsveel van hem te houden.’ 
Omdat Saul zijn mogelijke opvolger David als concurrent ziet, zoekt hij hem te 
doden. Het is Jonatan die dit tracht te voorkomen: in zijn visie op de troons-
opvolging gaat David voor. De vriendschap tussen David en Jonatan wordt 
plechtig bezegeld: ‘Jonatan sloot met David een vriendschapverbond: ze zou-
den van elkaar houden als van zichzelf (1Sam.18,2).’ Uiteindelijk sneuvelen 
Saul en Jonatan op het slagveld. In een klaaglied over het verlies van beiden, 
zegt David over Jonatan: ‘Jouw liefde was mij meer waard dan de liefde van 
vrouwen (2Sam.1,26c).’ 
 
 
VERBOND 
‘David en Jonatan sloten een vriendschapsverbond.’ Het begrip ‘verbond’ 
loopt als een rode draad door de bijbel. Jahweh wil het volk van Israël nabij 
zijn als een vriend: Gods meest intieme naam, Jahweh, betekent niet meer en 
niet minder dan: Ik-zal-er-zijn. Dit drukt nabijheid uit. 
 
Een dergelijke relatie tussen personen werd in bijbelse tijden vaak officieel be-
krachtigd in een ‘verbond’. De bijbelschrijvers ‘keken af’ bij de buurvolkeren: 
oosterse vorsten sloten niet zelden ‘vriendschapsverdragen’ met hun vazallen 
om zeker te zijn van hun steun in moeilijke tijden. Zo ook wilde God zich ver-
plichten aan Israël en verwachtte van zijn ‘vriend’ het omgekeerde. 
 
De termen ‘Oude Testament’ en ‘Nieuwe Testament’ betekenen: ‘Oude Ver-
bond’ en ‘Nieuwe Verbond’. Het eerste staat voor het ‘vriendschapsverdrag’ 
tussen God en het Joodse volk. Het tweede staat voor het ‘vriendschapsver-
drag’ dat God ín Christus gesloten heeft met allen die zichzelf christen noe-
men. 
 
 
JEZUS EN VRIENDSCHAP 
Voor christenen is Jezus is het ‘scharnier’ in de relatie of de vriendschap tus-
sen God en mens. Hij heeft dit ‘verdiend’, omdat zijn leven getekend is ge-
weest vriendschap en zelfs méér dan dat. Als mens van vlees en bloed heeft 
hij genegenheid gekend voor personen als Maria van Magdala, Johannes de 



evangelist, die zichzelf zijn ‘geliefde leerling’ noemt, Lazarus en zijn zusters 
Maria en Martha. 
Maar Jezus oversteeg deze banden van genegenheid door zich de vriend te 
tonen van juíst diegenen die van alle warme en levengevende contacten met 
anderen verstoken waren. 
We weten niet hoe Jezus in werkelijkheid vorm heeft gegeven aan de vriend-
schap die hij voor velen voelde. We weten wél, hoe het vierde evangelie daar-
over denkt: Johannes laat Jezus de volgende diepzinnige tekst uitspreken: ‘Ik 
heb jullie lief zoals de Vader mij liefheeft. Zorg dat ik van je kan blijven hou-
den. Als jullie mijn geboden in acht nemen, blijf ik van je houden, zoals ik de 
geboden van mijn Vader in acht neem en hij van mij blijft houden (Joh.16,9-
10).’ 
 
 
SAMENVATTING 
 
Kan een mens zonder vriendschap? Waarom is vriendschap zo belangrijk? Zijn kleuters tot 
vriendschap in staat? Moet mijn partner ook mijn vriend zijn? Mag ik geheimen voor haar of 
hem hebben? Verbiedt de bijbel homoseksuele contacten? En áls dat zo is, in hoeverre is dat 
dan cultuurgebonden? Is pedofilie altijd onverantwoord? 
 
Vriendschap staat in onze cultuur hoog genoteerd. Van jongs af worden vriendschappen ge-
sloten en genoten. Kinderen in de bovenbouw van de basisschool kunnen al indrukwekkende 
vriendschappen hebben. Voor pubers en jongvolwassenen lijkt het belang ervan alleen maar 
toe te nemen. Levensverbintenissen in onze cultuur worden vooral door genegenheid en per-
soonlijke voorkeur bepaald. Er is steeds meer ruimte voor variaties in vriendschap en partner-
schap: ongehuwd samenwonenden, echtparen die bewust kinderloos blijven, echtparen die 
voor een relatief groot gezin kiezen, LAT-relaties, homo- en lesboparen enzovoort. 
De meeste kerken zijn nog niet zover, dat aan deze variëteiten dezelfde ruimte wordt gege-
ven als in de publieke samenleving. Wel staat de mens, hoe zijn relatievoorkeur ook uitvalt, 
centraal in de pastorale zorg. 
 
In de bijbelse traditie is ‘vriendschap’ een belangrijk thema. Nabijheid, genegenheid en solida-
riteit worden geaccentueerd in talloze bijbelse verhalen, zoals die van Ruth, David en Jonatan 
en de hoofdpersonen uit het Hooglied. Bijbelse ‘vriendschappen’ krijgen extra glans door 
thema’s die nóg omvattender blijken: ‘liefde’ en ‘verbond’. In de bijbelse liefde wordt de ge-
negenheid overstegen: de ander als ánder staat centraal. Jahweh sluit op de Sinaï een ‘ver-
bond’ met Israël: het is een plechtige verklaring van vriendschap met wederzijdse verplichtin-
gen. 
In het Nieuwe Testament speelt Jezus, vriend van de gemarginaliseerden, een sleutelrol in de 
‘vriendschap’ tussen God en mens. 
 


