“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze
tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten
voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken
omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Vrienden
1 Corinthiërs 15:33 (NBV)
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Vrienden. We hebben ze allemaal. Heb je wel eens nagedacht over de vrienden die je hebt? Zijn
het goede vrienden? Ik bedoel niet “goed” in de zin van leuk om mee om te gaan. Maar ik bedoel
“goed” op de manier die volgens Jahweh goed is.
Begrijp me niet verkeerd. Het is heerlijk om vrienden te hebben waar we plezier mee kunnen
hebben. Maar helpen of belemmeren die vrienden jou in het dienen van Jahweh. Lees dit eens...
Deuteronomium 13:6
Wanneer uw broer, de zoon van uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of uw innig
geliefde vrouw, of uw boezemvriend u in het geheim aanspoort door te zeggen: Laten we
andere goden gaan dienen, die u niet kent, u niet en ook uw vaderen niet, uit de goden
van de volken die rondom u zijn, dicht bij u of ver bij u vandaan, van het ene einde van
de aarde tot het andere einde van de aarde, bewillig er dan niet in en luister niet naar
hem!
Met andere woorden, als iemand je probeert over te halen om iets te doen dat tegen het woord
van Jahweh ingaat, dan moet je niet langer met zo iemand omgaan. Het betekent niet dat je niet
meer vriendelijk moet zijn tegen zo iemand. Het betekent dat je geen beste vrienden met zo
iemand moet willen zijn. Snap je wat ik bedoel?
We moeten begrijpen dat we vriendelijk tegen iemand kunnen zijn, zonder die persoon tot beste
vriend te maken. In feite moeten we tegen iedereen vriendelijk zijn.
Maar alleen omdat je aardig tegen iemand bent, betekent niet dat je beste vrienden hoeft te
worden. Daarmee moeten we niet onaardig of gemeen tegen hen zijn. We kunnen alleen geen
beste vrienden met ze zijn.

DUS, wat voor vrienden heb jij? Helpen ze jou om te groeien in de dingen die Jahweh wil dat we
doen? Of dagen ze je uit om dingen te doen die verkeerd zijn.
Weet je nog…
1 Corinthiërs 15:33
Slecht gezelschap bederft goede zeden.
Maar wat is dat precies “slecht gezelschap”? Dat is iedereen die je overhaalt om iets te doen dat
verkeerd is. Dat is slecht gezelschap.
Als iemand je zegt dat je tegen je leraar of tegen je ouders moet liegen. Dat is slecht gezelschap.
Als iemand wil dat je geheimen hebt voor je ouders. Dat is slecht gezelschap.
Als iemand wil dat je iets doet waarvan je weet dat je het niet moet doen. Dat is slecht
gezelschap.
Of als iemand wil dat je naar muziek luistert waarvan je weet dat je er niet naar moet luisteren.
Dat is slecht gezelschap.
Zie je het plaatje?
Dat soort vriendschappen moeten we vermijden. In de Bijbel staan daar ook nog andere verzen
over. Lees maar.
Spreuken 12:26
De rechtvaardige onderricht zijn vriend, maar het gedrag van de zondaars leidt tot een
dwaalspoor.
Dus ben jij voorzichtig in het maken van vrienden?
En wat vind je van DIT vers:
Spreuken 13:20
Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht
vergaan.
Snap je? Als we verstandige keuzes maken in wie we als vrienden hebben, is dat goed voor ons.
Maar als we daarin slechte keuzes maken, kan dat echt slecht uitpakken.
Dus we moeten begrijpen dat we erg voorzichtig moeten zijn in met wie we vrienden worden.
En dan NU de GROTE vraag… Wat voor soort vriend… ben JIJ? Ben jij een goede vriend? Of
ben jij een vriend waar anderen voor op hun hoede moeten zijn? Wees een vriend voor anderen
op de manier dat jij een vriend zou willen hebben. Moedig anderen aan om elke dag te wandelen
in de waarheid van Jahweh’s woord. Wees het voorbeeld dat zij nodig hebben. Help anderen.
Wees vriendelijk en betrokken.

We hebben allemaal een goede vriend nodig. Dus wees jij de eerste.
We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op
www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
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