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Thema Best friends forever  

 

naar Deuteronomium 4:32-40 

Inleiding voor de ouders 

De uitdrukking best friends forever (BFF) wordt door kinderen veel gebruikt als 

aanduiding van goede vrienden. Er zijn kettinkjes en armbandjes met de letters BFF te 

koop en er zijn heel wat whatsappgroepen die zo heten. De vraag is wel, hoe letterlijk 

dat ‘forever’ wordt opgevat; BFF’s kunnen soms per dag wisselen. Dat is ook niet erg, het 

past ook een beetje bij de levensfase van jonge kinderen dat vriendschappen snel 

kunnen ontstaan en snel weer verdwijnen. Maar misschien is het wel interessant om eens 

met ze na te denken over de vraag wat echte vriendschap is. En of wat je samen hebt 

meegemaakt ook iets betekent voor de toekomst. 

Welk verhaal lezen we?  

Mozes vertelt aan zijn volk dat ze zich altijd aan Gods geboden moeten houden. Daarbij 

doet hij een beroep op de geschiedenis die God en zijn volk samen hebben; wat zij 

samen meegemaakt hebben, is nog nooit ergens anders gebeurd. Daarom horen God en 

zijn volk voor altijd bij elkaar.  



Beste vrienden van God Een hele grote groep mensen is op reis. Ze gaan van Egypte 

helemaal naar… ja, waar naartoe eigenlijk? Dat weten ze zelf ook niet goed. Ze weten 

wel dat ze door de woestijn moeten. Dat heeft hun leider Mozes gezegd. En ze weten ook 

dat ze nooit meer terug willen naar Egypte. Daar woont een nare koning die hen hard liet 

werken. Ze denken maar niet te veel meer aan die koning. Ze denken liever aan God. 

Want God heeft hen bevrijd. ‘Zeg Mozes’, vragen de mensen. ‘Vertel ons nog eens over 

God?’ En Mozes vertelt: ‘Onze God is heel bijzonder. In alle tijden, al sinds het begin van 

de wereld en op de hele aarde, van de ene naar de andere kant, hebben mensen nog 

nooit zoiets meegemaakt als wij. Want wij hebben niet alleen over God gehóórd; we 

hebben zelfs gezien dat hij er was. Weten jullie nog hoe we dat gezien hebben? We 

zagen een vuur en we hoorden een stem. God gaf ons tien regels waar we ons aan 

moesten houden. Wat was dat bijzonder! En weten jullie ook nog hoe God ons bevrijdde 

uit Egypte? Hij zei tegen die nare koning: “Dat volk is niet van jou, het is van mij!” En 

daar gingen we. Op weg naar een fijn land - samen met God.’ De mensen knikken. Ze 

weten het nog precies: zo is het gegaan, precies zoals Mozes zegt. En dan gaat Mozes 

verder: ‘God is heel bijzonder. En wij hebben met hem bijzondere dingen meegemaakt. 

Daarom zijn wij ook een beetje bijzonder. Wij hebben God als onze beste vriend. Dat 

mogen we nooit vergeten! Want als wij God niet vergeten, dan vergeet hij ons niet. Dan 

zijn God en wij voor altijd beste vrienden. Onthoud dat, altijd als je onderweg bent en 

ook als je niet meer onderweg bent.’ Dat proberen de mensen. Ze onthouden het in de 

woestijn. Ze onthouden het ook een tijdje later, als Mozes zo oud geworden is dat hij 

sterft. De mensen onthouden het en vertellen het door aan hun kinderen. En die 

vertellen het weer aan hun kinderen, zodat het nooit vergeten wordt. En wij? Wij mogen 

ook onthouden hoe bijzonder God is. Want dan zijn wij ook voor altijd beste vrienden van 

God. 

Verhaal 

Meneer Hogepoot en mevrouw Langeteen zijn buren. Beste buren kun je wel zeggen, 

want ze vinden elkaar meestal erg aardig. Meneer Hogepoot heeft zelfs een speciaal 

kettinkje gekocht. Dat bestaat uit twee halve hartjes met de letters BFF: Best Friends 

Forever (beste vrienden voor altijd, betekent dat). De ene helft heeft meneer Hogepoot 

zelf gehouden, de andere helft heeft hij aan mevrouw Langeteen gegeven. Aardig, toch? 

Maar de laatste tijd gaat het toch niet helemaal goed. Vorige week had Hogepoot een 

uitvoering met zijn trompetvereniging. Hij moest zo veel oefenen dat mevrouw 

Langeteen er zat van werd. Voor straf kwam ze niet naar de uitvoering en daar is 

Hogepoot nu weer boos over. Aan zijn keukentafel schrijft hij een brief op hoge poten. 

Hij schrijft hoe jammer hij het vond dat Langeteen niet naar de uitvoering kwam. Hij 

schrijft dat Langeteen geen verstand van mooie muziek heeft. En dat hij volgende week 

ook mooi niet naar haar volksdansvoorstelling komt, als ze dat maar weet! En die 

ketting? Die moet ze maar weer inleveren, vindt hij. Want Best Friends Forever horen 

geen ruzie te hebben. Als de brief klaar is, leest Hogepoot hem nog een keer door. 

Daarna pakt hij langzaam een envelop. Nog langzamer doet hij de brief erin en nóg 

langzamer plakt hij hem dicht. Dan gaat hij weer zitten. Zal hij de brief echt door de 

brievenbus gooien? Of kan hij hem beter in de prullenbak gooien? Wat vind jij? 



 

Gebed  

God, Wij bidden U dat ruzie mensen niet uit 

elkaar drijft. Dat haat en verdriet niet 

sterker zijn dan liefde en verbondenheid. 

Wij bidden U dat ruzies worden bijgelegd, 

dat mensen elkaar vasthouden zoals U ons 

vasthoudt in de naam van Jezus, Uw Zoon. 

Amen  

 

 

 

Creatief: Maak twee armbandjes met de 

letters BFF: een voor henzelf, de ander 

voor een vriend of vriendin. 

Hierbij nog een voorbeeld hoe dit te knutselen. 

https://www.youtube.com/watch?v=YlMBCWXWgig 

 

Verder leuke liedjes om te luisteren tijdens het 

knutselen. 

BEST FRIENDS van UNITY https://www.youtube.com/watch?v=M662HJM5UHg 

Nick en Simon Pak maar mijn hand https://www.youtube.com/watch?v=odssLpkKEBU 

 

 

 

 

Kleurplaat 
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