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1. Vriendschap verrijkt
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De vrienden van Jezus
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Dit boekje is voor
…......................
als dank voor je
vriendschap!
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Eerlijkheid

Geborgenheid

Vertrouwen

Welk van deze woorden vind jij
het meest toepasselijk als het gaat
over vriendschap?

Plezier

Trouw

Passie

Delen

Verbondenheid
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Voorwoord
Vrienden! Je hebt ze in verschillende soorten en maten. Soms lopen
ze al heel lang met je op. Andere zijn pas net op je weg gekomen.
Sommige mensen hebben massa’s vrienden. Anderen delen alles met
twee hartsvriendinnen.
Wat is vriendschap eigenlijk? In dit boekje denken we na over een
aantal belangrijke waarden binnen vriendschappen, zoals trouw,
eerlijkheid, verbondenheid. Ook vragen als ‘wie zijn eigenlijk je
vrienden’ en ‘hoe ga je om met een verbroken vriendschap’ komen
langs. De Bijbel is een prachtige inspiratiebron als het gaat om vriendschappen. Hij staat vol met verhalen over gewone mensen, die soms
een bijzondere opdracht kregen van God. Die vriendschappen, met de
mooie en de minder mooie kanten, geven een nieuw perspectief op
vriendschappen vandaag de dag.
Je kunt dit boekje zelf lezen, maar het is ook goed bruikbaar met een
kring of een groepje vriendinnen. Ik hoop dat dit boekje zal inspireren
om onze vriendschappen te verdiepen en te verrijken onder de zegen
van God.

Leantine Dekker
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