
Johannes 15 en 21

Dan pas kun je zeggen:
‘k heb een

vriend



vriend
“(de; m,v; meervoud: vrienden) 
persoon waarmee je door gevoelens 
van genegenheid bent verbonden”

- Van Dale



Johannes 15:9-15

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft 
liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je 

aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de 
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde 
blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, 
dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie 

elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 



Johannes 15:9-15

13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je 
vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik 

zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf 
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, 

omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb.





Je hebt iemand nodig,
Stil en oprecht

Die, als het erop aankomt
Voor je bidt of voor je vecht

Pas als je iemand hebt
Die met je lacht en met je grient

Dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend



Johannes 21:15-19

15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus 
aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan 
de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet 
dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog 
eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me 

lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ 
Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’



Johannes 21:15-19

17en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van 
Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig 

omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. 
Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ 

Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 



Johannes 21:15-19

18Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf 
je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer 
je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel 

omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met 
deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot 

eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’



Romeinen 5:10-11

10Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al 
met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te 
zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, 

worden gered door diens leven. 11En meer nog, dat wij 
God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, 

door wie we nu al met God zijn verzoend.


