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Wat beteken dit om Jesus se 

vriend te wees? 

 

 
Priscilla du Preez: https://unsplash.com/photos/DAFh1p9huAE 

 

God het ons gemaak om sy vriende te wees 

Eendag was daar ‘n man en vrou wat ‘n wonderlike lewe gehad het. 

Hulle het in die mooiste tuin ooit gebly, ‘n tuin met baie soorte groente 

en vrugte, riviere en baie diere – spesiaal vir hulle om te geniet. Alles 

wat hulle nodig gehad het, was daar. God het vir hulle gesorg. Ja, 

natuurlik praat ons van God en die eerste mense,  Adam en Eva.  
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God het alles in die heelal gemaak. Dit alles was perfek (Genesis 1:31). 

Van alles was die mense die heel beste en mooiste. God het hulle 

spesiaal gemaak om bietjie soos Hy te lyk, na Hom te aard – dis wat 

dit beteken om om na God se beeld geskep te wees. Anders as diere, 

kon die mens self dink, besluite neem en met God gesels (Genesis 1:26-

27). Die mense kon vir God sê hoe wonderlik Hy is, en dat hulle vir Hom 

lief is. Hulle kon na God luister en Hy na hulle. God was baie lief vir die 

mense. God en die mense wou graag bymekaar wees; daarom het God 

in die middagkoelte saam met hulle deur die tuin loop en gesels 

(Genesis 3:8).  

God en die mense was vriende. Dis presies ook waarom God jou en my 

gemaak het. Hy wil ons BFF (Best Friend Forever) wees. 

Maar toe kies ons teen vriendskap met God 

Omdat God die eerste mense baie liefgehad het, het Hy hulle gewaarsku 

om vir hulle eie beswil liewer aan God gehoorsaam te wees, om nie self 

God te speel en self te probeer besluit wat reg of verkeerd is nie 

(Genesis 2:9). Die grootste hartseer van alle tye is dat hulle toe vir die 

duiwel geluister het toe hy hulle kom lus maak het om juis daardie een 

verkeerde ding te doen – om nie na God te luister nie!    

“Ag, dit is nie so erg nie, dis net een ou dingetjie!” het Satan gesê. 

Adam en Eva kies toe om teen God te draai. Hulle breek die vriendskap 

met God!   

Dis hoe die lelike, hartseer ding van sonde begin het en nog altyd by 

ons is. Sonde beteken om nie meer na God te luister nie, nie meer in ‘n 

verhouding met Hom te leef nie. En dis dan wanneer ons verkeerde 

dinge doen, verkeerde keuses maak, net doen waarvoor ons lus is, en 

alles in ons lewe dan begin skeefloop – want ons is ongehoorsaam aan 

God se wil vir ons (1 Johannes 3:4). Eintlik beteken sonde om op te hou 

om God se vriend te wees.  

Méér as net die vriendskap met God het stukkend 

gebreek 

God haat sonde, want dit verbreek die vriendskap met God. Dit bring 

hartseer vir God self, maar ook vir ons. Omdat ons nie meer vriende 

met God is nie, gaan soek ons allerhande ander dinge wat in God se 
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plek kan kom. Dit kan verkeerde maats wees, of drugs, of drank, of 

dinge soos sport of seks of verslawing aan verkeerde goed op die 

internet. Onsself, hoe ons lyk, wat ons aantrek, ons eie gewildheid en 

ons eie-ek, kan ook vir ons belangriker as God word – afgode in God se 

plek!   

Maar hier diep binne ons weet ons ons het God nodig, ons bly verlang 

na Hom, daar is ‘n leë plek ... daarom soek ons ander dinge om dié 

leegte weer vol mee te maak (Johannes 4:13-14), maar tevergeefs! 

Want al dié afgode kan nie regtig God se plek vat nie. Sonder God gaan 

dit nie met ons goed nie, is ons soos slawe van ons sondige begeertes 

(Efesiërs 2:1-3). ‘n Lewe sonder God beteken ook dat dit nie kan 

goedgaan met my verhouding met ander mense nie. Ek hou ook eintlik 

nie meer van myself nie, want sonder God is ek nie wat God bedoel het 

ek moes wees nie. Sonde bring stukkend-wees en baie hartseer.  

Hoe kan dié vriendskap met God weer herstel word?  

God maak toe ‘n plan! Hy stuur sy Seun Jesus Christus na ons toe. 

Jesus het vir ons kom vertel hoe ‘n wonderlike vriend God vir ons kan 

en wil wees. Hy het ons kom vertel van God se uitnodiging om weer sy 

vriende te wees. Maar Jesus kom vertel ons nie net van God se liefde 

nie, Hy kom wys dit ook: Hy sterf in ons plek aan die kruis. Hy dra die 

straf wat ons verdien omdat ons God se vyande in plaas van vriende 

geword het. Hy kom maak weer vrede tussen ons en God, herstel Hy 

weer die vriendskap!  

As ek glo dat Jesus vir my sonde gesterf het en ek sê vir Hom dat ek 

jammer is oor ek opgehou het om God se vriend te wees, dan kom God 

weer baie naby my; Hy kom woon deur sy Gees sommer binne in my! 

En deur sy Gees herstel God die vriendskap met ander en met myself, 

laat Hy ons weer soos God se vriende dink en doen en lyk (Johannes 

14:6; Johannes 10:10, Efesiërs 2:1-5). Ek is nou ‘n mens met ‘n nuwe 

binnekant, asof ek splinternuut is (2 Korintiërs 5:17). Jesus noem my 

weer sy vriend (Johannes 15:9-17). Weg is al die hartseer wat die 

vyandskap met God gebring het!   
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Hoe lyk en leef vriende van God?  

• God se vriende kan van enige ouderdom, geslag of ras wees 

(Openbaring 7:9). God wil graag dat álmal sy vriende sal wees. Dis 

Hy wat ons uitkies om sy vriende te wees.  

• As vriende van God wil ons graag soos God se vriende lyk en leef 

en dink:  ons wil naby God wees, met Hom praat, na Hom luister, 

en ons wil graag ook saam met ander vriende van God wees. Dan 

het ons God en ander mense lief (Markus 12:30-31).  

• As God se Gees in my bly, wil ek nie sy Gees hartseer maak deur 

verkeerde goed te doen nie. Nee, ek wil al meer soos God wees, al 

meer heilig leef (1 Tessalonisense 5:23). Heilig beteken dat God se 

vriende se manier van dink en doen anders lyk as ander mense 

s’n, want hulle lewens word nie meer deur sonde regeer nie (2 

Timoteus 2:21).  

• God se vriende het respek vir God en gehoorsaam Hom, hulle leef 

soos sy Woord hulle leer om te leef.  

• God se kinders het ook respek vir en is gehoorsaam aan hulle 

ouers, onderwysers en mense soos die polisie ... as sulke mense 

goed en regverdig is in wat hulle ons vra om te doen.   

• Baie keer is ‘n kind van God al een in ‘n familie wat in Hom glo of 

al een tussen sy of haar vriende wat nie verkeerde goed wil doen 

nie. God se vriende gee nie om  gespot te word en sleggesê te 

word omdat hulle doen wat God sê nie.  

• Markus 12:31 vertel dat God se kinders ook op die regte manier 

vir hulleself lief moet wees, geduldig met hulleself moet wees. 

Dit beteken dat jy nie moedeloos word as jy nog sukkel om soos 

God se vriend te leef nie. Jy gaan jou hele lewe lank oefen om 

meer soos God te wees. Elke keer as jy verkeerd doen, wees regtig 

jammer daaroor. Sê vir God wat jy verkeerd gedoen het en vra 

Hom om jou te vergewe. En oefen dan om meer te word soos God 

wil.  

• ‘n Vriend van God probeer gesond lewe. Ons liggame is tempels 

waarin God se Gees leef, daarom pas ons dit op, maak ons God se 

hart bly in wat ons met ons liggame doen (1 Korintiërs 6:19-20). 

Ons leef skoon en netjies, eet reg, oefen gereeld, rus genoeg, doen 

niks wat skade aan ons liggame doen nie.   

• God het gevra dat sy vriende ook die aarde, die natuur, oppas en 

versorg (Genesis 2:15).  
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• As vriende van God is ons lewens gelukkig en mooi, is ons tevrede, 

al het ons hy nie alles wat ons wil hê of nodig het nie.  

Om God se vriende te wees is die grootste geskenk in die lewe en dis 

‘n geskenk wat vir altyd en altyd aanhou. Selfs as jy nie meer op hierdie 

aarde leef nie, kan jy vir altyd by God wees. So ‘n geskenk-lewe maak 

ons dankbare mense, en daarom vertel en wys ons graag ook vir ander 

mense hoe goed dit is om vriende van God te wees.    

Sonia Swart  
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