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BENT U GODS VRIEND? 
 

 
 

17 okt.2021 
 
Wanneer wij over echte vriendschap spreken, dan betekent dit voor de ene veel, en 
voor de andere wat minder, door telleurstelling. Vrienden helpen elkander, staan zij 
aan zij. Kunnen elkander eens iets vergeven. Schenken soms iets aan elkaar. 
Helpen elkander in grote moeilijkheden. Wij lezen over de Arkiet Chusai, een vriend 
van koning David, hij bleef hem trouw. Hij leefde mee met zijn vriend. 2 Sam.16:16. 
Er was een goede relatie tussen beiden. 
 
Wij kunnen koning David soms vergelijken met Jezus, koning der koningen. Wie 
geen medeleven met zijn vriend heeft, die moet de “Vreze des Almachtige” leren! 
(Job.6:14) 
Maar vriendschap kan keren, Achitofel, op wie David vertrouwde, heeft hem 
verraden, net als Judas welke Jezus verried met een kus! (Ps.41:10) 
 

OP GOD VERTROUWEN, IS ZIJN VRIEND WORDEN 
 
Je kunt slechts iemands vriend worden, door hem eerst te leren kennen. Met God is 
dat ook zo. Iemand leren kennen vraagt wat tijd en goede wil. Men kan God leren 
kennen door naar Hem te luisteren! Jezus bad opdat men Hem zou leren kennen! 
 

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Joh.17:3 

 
Luisteren naar God, kan door het willen lezen van de Bijbel, ook genoemd het 
“Woord van God”. Het brengt een speciale vreugde en blijdschap. Psalm 19:8,9 
laat weten dat Gods raad en wet volmaakt is. Velen worden vandaag getroffen door 
moedeloosheid, depressies, en velen stappen uit het leven. De ziel verkwikken werkt 
preventief en genezend. Bij ongeloof als vandaag, komt er de duisternis, 
onwetendheid in het hart van de mens. Al gelooft men niet in God, toch krijgt hij de 
schuld van vele rampen en tegenslagen. Men hoort: Waarom laat God dat toe?  
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Gods woorden brengen licht in deze onzekere, gevaarlijke en duistere wereld, 
waar de duivel de mensheid volledig ten onder wil brengen.  
Wij beleven de eindtijd, Jezus waarschuwde bij monde van Petrus voor de 
gevaarlijke dagen! De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zou 
mogen verslinden, kan vermoorden! (1 Petr.5:8) (Zef.3:3) (Ezech.22:25) De Bijbel is 
als een zaklamp, geeft enkel licht in het donker als het is opgeladen! Bijbelstudie is 
noodzaak! 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. Ps.119:105 

 

Psalm 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, 
het geeft de onverstandigen inzicht. 

 

Het is begrijpelijk dat de Bijbel dient uitgelegd te worden, zo komt de ongelovige tot 
inkeer en begint rekening te houden te houden met wat hij uit de Bijbel leert. Hij leert 
God kennen en wordt ook zijn vriend! Hij wordt zijn vriend, indien hij doet wat hij leert! 
(Joh.15:14,15). 
 

GODS VRIENDEN ZULLEN OPSTAAN UIT DE DOOD! 

 
Lazarus was een vriend van Jezus, zo lezen wij. Lazarus werd ziek en stierf. 
Waarom ging Jezus niet snel naar Zijn vriend om hem te genezen? Jezus had 
andere plannen voor al Zijn vrienden, toen en vandaag!  Bij het graf weende Jezus, 
wat zijn liefde voor Lazarus bewees. De goddelijke stem van Jezus riep: Lazarus 
kom naar buiten! (Joh.11:43) Wonderlijk hij kwam buiten, de banden van de dood 
werden verbroken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerkleiders, de religieuze wereld, op enkelen na, werd kwaad, opdat alle mensen 
hun vertrouwen zouden stellen op Jezus, en niet verder op hen.  
 
Jezus werd Zijn vrijheid bijna afgenomen, maar zonderde zich af met Zijn 
discipelen.! (Joh.11:54)  
Jezus werd gedagvaard bij het sanhedrin. Het werd een showproces, maar hadden 
geen bevoegd tot het uitspreken van de doodstraf. Hij werd beschuldigd van 
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godslastering of vorm van haatprediking, het beledigen van andere religieuzen. 
(Matth.23:33) (Matth.3:7). 
 

Jezus noemt ziJn discipelen “miJn vrienden” !  
 

Lucas 12:4 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden 
en daarna niets meer kunnen doen. 5  Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest 
Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, 
Ik zeg u, vreest Hem! 
 
Men kan in de wereld veel vrienden hebben, maar als men ook de zoon van God niet 
tot vriend heeft, dan is er geen hoop meer, en zeker niet in onze tijd. Abraham werd 
een vriend van God genoemd. Waarom? Hij vertrouwde op wat God sprak, en 
handelde ernaar, ook al legde hij nu zijn eigen zoon op een altaar! Hij bleef 
vertrouwen op Gods belofte. (Jak.2:23). 
 

ALS GOD UW VRIEND IS GEWORDEN, WAT DAN? 
 
Iedereen kan wel eens een ernstig probleem krijgen. Velen willen hun problemen zelf 
oplossen, of zoeken een aanzienlijk iemand waarop ze hun vertrouwen willen stellen. 
Ze zoeken hulp bij mensen. Dit kan wel eens goed tegenvallen. Als God uw vriend is 
geworden, dan kan men bij Hem terecht! Hij zal niet teleurstellen, als men zal bidden 
in overeenstemming met Zijn woord. Gebedsverhoring doet ons vertrouwen snel 
groeien, ervaring is de beste leermeester! 

 
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de 
troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen 
en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 
Hebr.4:16 
  

Ook Adam had al een probleem, hij zag al die levende 
wezens welke zich voortplanten. Hij was alleen en wilde 
ook nakomelingen. God zag dat het niet goed was dat 
de mens alleen zou zijn, en greep in, en gaf adam een 
“hulp”. Bij onderzoek van de grondtekst, leren wij dat 
“hulp” niet minderwaardig is van betekenis. Eva zou 
hem tot hulp zijn, evenwaardig. Adam diende zich 
waardig te gedragen, als voorwaarde, anders zou zij 
zich verzetten.  

 

BESCHERMING  
 
Wie een vriend van God is geworden kent een bepaalde bescherming in de mate dat 
hij rekening wil houden met Gods raad. Zoals Koning David zwaar beproefd werd 
door de aanslagen van koning Saul. Wij lezen: 1 Sam.26: 7-11 David wil geen wraak 
nemen, hij laat het aan God over. Hij houdt rekening met Gods raad om geen 
gezalfde om te brengen, want God laat dit niet ongestraft. 
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Wanneer mensen kwaad worden aangedaan, hebben zij de neiging om zich te 
wreken op een of andere wijze. Dit is het gedrag van een ongelovige. 
 
Koning David schreef een psalm (54) een lied waarin hij zingt dat God hem een 
helper is in nood. David heeft ervaringen met God gehad, dat is erg leerzaam en 
geeft rust aan de ziel. 
 

Psalm 54:6 Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt. 
Psalm 54:7 Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen, verdelg hen in uw 
trouw. 
 
God ondersteunde het denken en gemoed van David, hij krijgt bemoediging om 
rustig te blijven en te vertrouwen op de veilige en beschermende hand van God. God 
zal het kwaad vergelden. Wie een vriend van God is geworden, zal wel beproevingen 
hebben, maar dat is de groei van zijn vertrouwen.  
 
Ook christenen dienen zich niet teleurgesteld te voelen bij spot en vernedering omdat 
ze Jezus volgen. De spotters met Noach die predikte, zijn allemaal verdronken! 
Petrus schrijft dat ze zich juist dan dienen te verblijden! (1 Petr.4:12) Een kerkganger  
een religieus mens zal beproevingen niet kunnen doorstaan, hij valt af, had geen 
wortel. (Luc.8:13). Hij werd langzaam opnieuw een vriend van de wereld.  
 

De eindtijd is een tijd van beproevingen  
voor ALLE christenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag dienen keuzes te worden gemaakt, volharden tot het einde, Hij komt! 
Wij hebben een levende hoop, met zekerheid, dit is geen verwachting met twijfels in 
uw  hart.  Daarom vinden wij gelovigen die beginnen te spotten met de wederkomst.  
Ze worden heen en weer geschud in hun denken! Ze worden gelijkvormig aan een 
werelds denken welke vandaag in de meerderheid leeft. De duivel manipuleert de 
wereldbevolking hun denken en hun lichaam!  Bijbelgetrouwe christenen zullen 
volharden en kijken uit naar hun onvergankelijke erfenis welke klaarligt in de 
hemelen! (1 Petr.1:3)  

 
https://biblespace.org 
 
R. GAYTANT 
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