
 Wat zegt de bijbel over vrienden 
Door Marjon Ooms- de Jong 

 
Ex 33:11 
Over Mozes die heel vertrouwelijk met God praatte, zoals vrienden dat doen 
Aan de hand van platen het verloop van Mozes leven laten zien. Zie bijlage. 
Boodschap is: God kent je, kiest jou uit, is zo machtig (praten over zonde, licht, wind) 
maar wil ook zo persoonlijk je vriend zijn. 
 
Evt. werkje: met verf handen afdrukken op papier. “Jezus is mijn vriend”er bij 
schrijven 
 
Jozua 9:15 
Over vrienden maken. Maar waren die mensen eigenlijk wel eerlijk? 
Tip: extra verhaaltje “Opa Krentenbol, slechte vrienden”.  
Tip: verstop kaartjes. Laat de kinderen zoeken en zinnen maken 
 
Spreuken 14:20 en Spreuken 17:17 
De vrienden van de rijke zijn vele. 
Een echte vriend blijft ook een vriend als het niet goed met je gaat. Je kunt hierbij het 
verhaal vertellen van de verloren zoon, die had nogal wat “vrienden” toen hij nog geld 
had. 
 
Matt. 11:19 
Een vriend van tollenaars en zondaars. 
(Je kunt hierbij het verhaal vertellen van Zacheus of Maria Magdalena) 
Waarom gaat Jezus met zulke mensen om? 
Tip: een kruikje kleien. 
 
Matt. 26:50 
Jezus, noemde Judas ”vriend”, terwijl deze hem verraadde. Hoe is het mogelijk!!?   
 
Luc. 11:5  
Gelijkenis van een vriend in de nacht. 
Ook al ben je z’n vriend, soms moet je moed hebben om te blijven vragen wat je 
nodig hebt. 
 
Luc. 14:12 
Wil je op Jezus lijken? Nodig dan ook eens mensen uit die meestal aan de kant 
gezet worden of die de mensen niet eens zien staan. 
 
Luc. 15:6 en/of 15:29 
Blijdschap mag je met je vrienden delen 
Tip: 3 verhaaltjes vertellen. Kinderen mogen kiezen welke ze de mooiste vinden. 
Strekking: er is iets/iemand terug. Dit wordt gevierd met vrienden. In de hemel is er 
feest als er een zondaar terug is bij God. 
Feestje vieren met kinderchampagne, cake met slagroom, slingers, ballonnen, 
zingen, dansen. 
Tip: maak een vriendenslinger. 
 



Joh.11:11  
Jezus maakte zijn vriend Lazarus weer levend 
Tip: verhaal “Lazarus leeft weer”. 
Tip: spel: elkaar zo goedmogelijk inwikkelen in wc-papier. 
Tip: knutsel een broche “Jezus is mijn vriend”. 
 
 
Joh. 15:13  
Wie zijn leven voor zijn vrienden over heeft, heeft de grootste liefde. (Jezus is daar 
zelf het grootste voorbeeld van.) 
 
Joh. 15:15 
Vrienden vertellen elkaar alles. In ieder geval heeft Jezus zijn discipelen alles verteld 
van wat hij van z’n Vader gehoord had.  
Tip: zie bijlage vrije vertaling van Joh 15:15 
Tip: het spel Ren je rot. Zie bijlage voor de vragen. 
 
Hand. 10:24  
Cornelius nodigde zijn beste vrienden uit om te luisteren naar wat God, d.m.v. Petrus 
te zeggen had. 
 
Marc. 2:3  
Genezing van een verlamde 
Een vriend zijn. Niet alleen met woorden maar ook met daden. 
Tip: Vertel het in de vorm van een toneelstukje.  
Tip: objectles. Een grote brandende kaars (Jezus) steekt kleine kaarsen (mensen) 
aan. 
Tip: met lego maakt iedereen een huisje. Met een lapje stof met touwtje kan het 
verhaal nagespeeld worden. 
 
Hand. 2:23  
God noemde Abraham zelfs zijn vriend omdat hij in God geloofde én omdat hij deed 
wat God van hem vroeg. 
 
Jac. 4 
Als je vriendschap wilt met God moet je daar wel naar handelen. Niet op 2 gedachten 
hinken. 
Tip het vrije verhaal van Joanne (iets vereenvoudigen gelang de leeftijd) 
Tip: spelletje op 2 benen hinken. Leider vraagt bijv.:  koekje of snoepje. Koekje linker 
been. Snoepje rechter been. Of: voetbal of zwemmen. Kinderen gaan dan bewust 
een keuze maken, want als je het allebei wilt, val je om. 
Tip: het spel met de 2 wegen. Betreft een parcours. Kinderen staan dan of op het 
linkerpapiertje of op het rechterpapiertje. Gaat er om dat kinderen leren nadenken 
over de principes van God. Haal de principes uit Jacobus 4. Je kunt evt. plaatjes 
opplakken (zie bijlage) Eind van het parcours een vel “Vriend van God”. 
Tip: liedjes: “Geef me de vijf” en “Ik geloof gewoon”. 
 
3 Joh.: 15 
De groeten van de vrienden hier en doe de groeten aan de vrienden daar. 
 



Uit Spreuken: slechte vrienden bederven goede zeden. (van het boekje “Tommie de 
Pad”) 
Zie bijlage de vorm van Tommie de kikker. Knip uit, trek over op dubbelgevouwen 
groen karton. Knip uit op zodanige manier dat de rug van kikker de vouw is van een 
kaart. Het verhaal in een lange strook maken. Dit aan de binnenkant van de kaart 
plakken.  
 
Uit Koningen: David en Jonathan 
 
Uit Ruth: het verhaal van Ruth en Naomi. Vriendschap met een schoonmoeder. Je 
moet wel veel van iemand houden om mee te gaan naar een ander land. 
Tip: maak een boekje in de vorm van een hartje.  
Op de eerste bladzijde mogen ze andere letters maken (laat voorbeelden zien van 
Chinese letters of Arabische. Op de 2e bladzijde mogen ze plaatjes plakken van 
kleren uit een ander land. 
Op de 3e bladzijde schrijf je een liedje in het Engels en zing dat met elkaar. Bijv. 
Read your bible”, Op de 4e bladzijde plaatjes plakken van eten uit het buitenland. 
 
Algemeen: God gaf zijn zoon. Wat zouden wij overhebben voor onze beste vriend? 
Tip: liedje “Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt”.  
Tip: maak een voederstok voor de vogels 
 
Gelijkenis van de zaaier ~goede aarde. Geldt ook voor vriendschap ~goed 
luisteren, tijd nemen. 
Tip: vertel het verhaal m.b.v. 4 potjes. 1 zonder aarde, 1 met aarde en stenen, 1 met 
aarde en een cactus en 1 met aarde. 
Tip: maak een tekening van de zaaier en laat de kinderen het afmaken en beplakken 
met zaadjes.  
 
 
 
 

   


