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Preek van 24 juli 2016 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

VRIENDSCHAP 

 

De Heer sprak persoonlijk met Mozes, net zoals iemand spreekt met zijn vriend.  

(Exodus 33,11) 

Vrienden noem ik jullie. (Johannes 15,15) 

837?! 

Hoeveel vrienden heb jij? Ik heb er 837 (ik heb het van morgen nog even 

nagekeken). Facebook-vrienden, wel te verstaan. Maar ja, dat zijn natuurlijk 

geen echte vrienden. Wat zijn dat dan wel: echte vrienden? Waar ligt de grens 

met bijvoorbeeld goede bekenden? Ik hoorde eens van iemand de volgende tip. 

Stel, je hebt mensen uitgenodigd om een avondje bij je te komen borrelen. En 

stel dat ze om half negen komen. Als je dan zegt: ‘Hé, ik dacht al, waar blijven 

jullie?’ – dan zijn het vrienden. Maar als je denkt: ‘Hé, daar zijn ze al’ – dan zijn 

het alleen maar bekenden. 

Leuk gevonden. Maar ik denk nog een beter criterium te hebben. Wie zou je 

meteen bellen als je heel hard iemand nodig hebt? Ga dat eens na. En denk 

familieleden dan even weg.  En wie zou jou bellen of appen als hij of zij iets 

overkomt? Als het antwoord op die twee vragen hetzelfde is, dan is het geheid 

een echte vriend of vriendin. En dan heb je het ineens over heel iets anders dan 

Facebook-vrienden. Echte vriendschap gaat diep. 

Verraad of onvergetelijk? 

Daarom is het ook zo pijnlijk als vrienden je teleurstellen. Als ze er niet zijn als je 

ze nodig hebt. Dat voelt als verraad. Als zoiets je teveel overkomt maak je een 

lied zoals de band Het Goede Doel ooit deed. Ze zongen: ‘Eén keer trek je de 

conclusie: vriendschap is een illusie’. Maar dat is wel wat erg cynisch. Dan is deze 

oneliner beter: ‘Een vriendschap die eindigt, is nooit begonnen.’ Een 

doordenkertje. En hoopgevender, want het veronderstelt dat echte vriendschap 

nooit meer overgaat. 
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En wie kent het niet? Je hebt een vriend of vriendin die je misschien tijden niet 

ziet of spreekt. Omdat hij of zij is verhuisd of misschien wel geëmigreerd. Maar 

als je elkaar dan na tijden weer ziet, is het als vanouds. Je gaat gewoon door waar 

je gebleven bent. Hoe dat kan? Vrienden voelen een diepe verwantschap. Het is 

als met het liedje van Thé Lau: ‘Een vriendschap vergeet je niet.’ Die draag je 

mee, ook als die ander er niet meer is. Daar lijkt zijn tekst trouwens op 

geschreven - op een afscheid bij een uitvaart: 

 

De geur van heel de bloemenzee, vergeet je 

de woorden die de priester spreekt 

hoe beurs je bent en hoe gedwee, vergeet je 

de zon die door de wolken breekt. 

Maar een vriendschap vergeet je niet. 

Blunder 

God komt trouwens ook nog om de hoek kijken in dit lied. Als een onverschillige 

God die ‘geeft en rooft’, zoals de zanger zingt. Niet echt de vriend die Hij in de 

Bijbelgedeelten genoemd wordt. Opmerkelijk: God als je vriend. Het is te mooi 

om waar te zijn, moeten de mensen van de Nieuwe Bijbel Vertaling gedacht 

hebben.  

Ik heb het nooit zo op mensen die kritisch zijn op een Bijbelvertaling. Het gaat 

dan al snel over gemillimeter. Maar in dit geval wil ik het er weleens over hebben. 

Wat een misser van de eerste orde! De vertalers maakten er namelijk van: ‘De 

HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt.’ 

Alsof je elkaar even tegenkomt bij de Jumbo; “Hé, hoe is het met jou?’ Maar er 

staat: ‘De HEER sprak met Mozes zoals een man spreekt tot zijn vriend, zijn 

makker.’ Kijk, dat gaat wel even een spaatje dieper! 

Wederkerig en gelijkwaardig 

God die met je spreekt als vriend, als kameraad. Daar zit een ongehoorde 

gelijkwaardigheid in. Er spreekt ook een diepe vertrouwelijkheid uit. En vooral: 

een wederkerigheid. Alle ander beelden voor God in de Bijbel kennen dat 

wederkerige en gelijkwaardige veel minder. Vader, bruidegom, koning – het zijn 

in die tijd nog beelden die ook accentueren dat God het voor het zeggen heeft. 
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Maar God als vriend, ja, dat is ook in de Bijbel al een zaak van gelijkheid en 

wederkerigheid. 

Je komt het meer tegen in het Oude Testament. Als God op bezoek komt bij 

Abraham bijvoorbeeld. Het verhaal tekent het als een soort werkbezoek waarbij 

God het een en ander in ogenschouw komt nemen. Hij is bezorgd over Sodom 

en Gomorra. En bij God is de gedachte opgekomen de zaak op te doeken. Maar 

voordat hij dat doet bespreekt hij het met Abraham. Alsof hij diens kijk op de 

zaak ook eens wil horen. En God laat zich vervolgens ook beïnvloeden door 

Abraham. Het gaat me nu niet over de afloop van dat verhaal, het gaat me om 

de aard van het gesprek tussen de Eeuwige en dit mensenkind. Het is een 

gesprek tussen vrienden. 

Vrienden en vriendinnen van Jezus 

‘Ja, maar dat waren Mozes en Abraham,’ kun je dan zeggen. ‘Dat waren 

Bijbelheiligen van statuur.’ Dat is waar. Maar Jezus maakte zijn leerlingen ook tot 

vrienden. En daar horen we allemaal bij. Daarom begin ik mijn preken ook altijd 

met ‘vrienden en vriendinnen van Jezus’. Dan weet je nu meteen waar het 

vandaan komt: Johannes 15,15.  

En vrienden en vriendinnen van Jezus zijn vrienden en vriendinnen van God. Ik 

weet dat sommigen van u moeite hebben met die gelijkschakeling van Jezus en 

God. Maar ik ben daar wat vrijmoediger in geworden. Niet omdat ik het daarmee 

ineens allemaal begrijp of op een rijtje hebt. Het is juist het omgekeerde. Die 

gelijkschakeling van Jezus en God is niet een verkleining van het mysterie van 

God, maar de uitdrukkingsvorm van het mysterie. Het mysterie dat God werd als 

wij, onder ons woonde en met ons sprak als een vriend. 

Eén mysterie 

En toch heb ik zelf ook nog wel last van het onderscheid dat wij maken. Wij 

brengen al snel een rangorde aan. Je hebt God de Vader. Dat is de hoogste. Dan 

komt er een treetje lager Jezus. En ergens onderaan bungelt de Geest. God de 

Vader is dus de eigenlijke God in die rangorde. Maar het ongehoorde van het 

christendom is dat Vader, Zoon en Geest de manieren zijn waarop één en 

hetzelfde mysterie van God in gelijke mate naar ons is toegewend. Een mysterie 

dat ons vriendschap aanbiedt. 
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Ik weet niet hoever u bent, maar zover ben ik nog niet. Ik ben al best ver, al zeg 

ik het zelf. Van bidden knap ik doorgaans erg op. Vooral sinds ik geleerd heb dat 

bidden meer is dan een verlanglijstje of een petitie indienen. Bidden is verkeren 

met God. Dat betekent: luisteren naar God, vertellen wat je op je hart hebt. 

Bidden niet als een vorm waarmee ik God kan bereiken, maar als de manier 

waarop God bij mij kan komen. Maar vrienden met God? Die graad van intimiteit 

heb ik nog niet bereikt. Daar heb ik nog teveel schroom voor.  

Een rondedans 

Maar misschien is dat ook wel kleingeloof. Kleingeloof dat gevoed wordt het 

wantrouwen dat er achter Jezus toch een andere god schuilgaat. De god van Thé 

Lau, die geeft en rooft. Die je kan maken en breken. Die ver boven je staat. Die 

ver is. Zó ver dat je weleens twijfelt of hij eigenlijk wel bestaat. Een God van: je 

weet maar nooit.  

Maar die god is een andere dan de God die in Jezus te zien is. De twee 

belangrijkste woorden die Jezus gebruikt zijn de woorden ‘liefde’ en ‘vreugde’. 

Als het bij Jezus over zijn Vader gaat, gaat het om een ongehoorde nabijheid, 

warmte en blijdschap. De oude kerk gebruikte dan ook voor God het woord 

‘perichoresis’. Perichoresis – je herkent er het woord choreografie in. Het gaat 

om een rondedans. Vader, Zoon en Geest vormen samen een kring, een 

rondedans van vreugde en vriendschap. Maar het is geen gesloten kring. Wij 

worden uitgenodigd in die kring van warmte en vriendschap om mee te doen. 

Om te delen in de vreugdedans. 

Uiterste innigheid 

God als vriend. Het klinkt in sommige oren een beetje plat. Maar dat komt 

misschien omdat wij het woord ‘vriend’ hebben uitgehold. We spreken over 

Facebook-vrienden. En in het zakenleven spreken sommigen over: ‘Ik heb nog 

een wel een vriendje die dat wel kan regelen’, maar ze bedoelen al snel een 

‘partner in crime’ of een ritselaar. Dan klinkt God als vriend al snel als: ik heb met 

hem geknikkerd. 

Maar in de Bijbel is de vriendschap met de Eeuwige een beeld van uiterste 

innigheid. Een innigheid die zover gaat dat God niet alleen ons iets te zeggen 

heeft, maar dat de Eeuwige wil weten hoe wij denken over de dingen. Makker of 

hartsvriendin zijn van God – het is heilige vriendschap. Laten we ons daar in deze 
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kille wereld vol geweld in oefenen. Want zoals iemand (Harry Kuitert) schreef: 

‘Vriendschap met de Eeuwige, is eeuwige vriendschap.’  


