
Big Adventure voor 5 juni Kick-Off Event:
ER IS EEN REIS
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NET GROEP

Welkom bij je NET groep en Big Adventure. Op Teenstreet 

ontmoeten we elkaar elke dag in onze NET groepen, zodat we 

onderdeel zijn van elkaars reizen. We leren samen, moedigen 

elkaar aan en delen wat we leren en ervaren. Neem een paar 

minuten de tijd om de anderen in je groep te leren kennen.

Vertel hoe je heet en waar je vandaan 

komt.

Probeer elkaars tweede naam of de 

doopnaam te raden (als je die hebt). 

Deel met welke letter de naam begint 

en laat iedereen in je groep één keer 

raden wat die naam zou kunnen zijn. 

(Als je tweede naam bijvoorbeeld 

Johannes is, zeg je dat hij begint met 

de letter “J” en laat je iedereen in je 

groep één keer raden wat het zou 

kunnen zijn).

Een naam is een groot deel van wie we 

zijn. Heb je ooit gewenst dat jij je naam 

kon veranderen? Zo ja, welke naam zou 

je dan kiezen en waarom?

Vandaag hebben we in de hoofdsessie 

gehoord dat we allemaal op reis mogen 

gaan. God nodigt ons uit om Hem te 

volgen. We hoorden over Mozes en hoe 

God Mozes uitnodigde op deze reis. 

Mozes maakte met veel ups en downs 

mee en het was niet altijd gemakkelijk. 

Toen God aan Mozes vertelde dat het 

tijd was om een stap te zetten in geloof 

en in actie te komen, wilde Mozes dat 

in het begin helemaal niet. Hij vroeg 

God om iemand anders te gebruiken. 

Hij had allemaal redenen waarom God 

hem beter niet kon gebruiken. Hij wist 

niet écht wie God was, maar nadat 

hij aan de reis begon, veranderde 

alles. God bleef hem vertellen dat Hij 

met Mozes mee zou gaan en dat Zijn 

aanwezigheid voldoende zou zijn. 

Mozes werd een man die zijn doel, 

identiteit én wie God wilde dat hij zou 

zijn begreep.

Mozes is niet de enige persoon in de 

Bijbel die niet het perfecte voorbeeld 

lijkt te zijn van iemand die God zou 

kiezen om door heen te werken. Als we 
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de Bijbel lezen, zien we hoe God heel 

vaak door niet perfecte mensen heen 

werkte.

Samen gaan we nadenken over 

een paar mensen in de Bijbel die 

geweldige dingen hebben gedaan. 

Daarna zullen we ook nadenken 

over de niet-zo-grote dingen die de 

Bijbel ons over hen vertelt. Laten we 

bijvoorbeeld kijken naar Mattheüs, 

één van Jezus’ discipelen. Hij schreef 

een boek in de Bijbel! In Mattheüs 

10:3 beschrijft Mattheüs zichzelf 

als “de tollenaar”. Voordat hij een 

volgeling van Jezus was, verdiende 

hij zijn brood als tollenaar. Dat was 

iemand die werkte voor de vijand van 

het Joodse volk. De Romeinen hadden 

hun land ingenomen, regeerde over 

hen en dwongen hen om belastingen 

te betalen aan het Romeinse Rijk. 

Mattheüs werkte voor hen! Je kunt je 

voorstellen hoe onpopulair hem dat 

maakte bij zijn eigen volk. Hij kon de 

mensen meer belasting dan nodig 

was laten betalen en een deel van het 

geld voor zichzelf houden. Tollenaars 

stonden bekend als verraders, dieven 

en oneerlijke mensen, maar toch 

koos Jezus voor Mattheüs. Zijn leven 

veranderde toen hij de uitnodiging van 

Jezus accepteerde.

Naam van de persoon: Het goede wat ze deden: Fout of slecht keuze:

Mattheüs (discipel van 

Jezus)

Volgeling van Jezus, 

schreef één van de evan-

geliën, leider in de vroege 

kerk.

Werkte voor de Romeinen, 

stal geld van zijn eigen volk.

Koning David

Saulus (later bekend als 

Paulus)

andere:
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Door de hele Bijbel heen zien we de 

verschillende reizen waarop God 

zijn volgelingen mee nam Reizen 

van opwinding, opoffering, liefde, 

vergeving, reizen naar het bekende 

en reizen naar het onbekende. En 

God heeft een reis voor jou. Hij nodigt 

je uit om met Hem te wandelen, om 

de talenten te gebruiken die Hij jou 

gegeven heeft om mensen Hem te 

laten zien en onderdeel te zijn van het 

grootste avontuur ooit. Jij bent gekend 

door God, geroepen door Hem en 

gestuurd door Hem. Hij heeft een reis 

voor je voorbereid.

Deze reis is een reis om ons doel en 

onze identiteit beter te begrijpen. God 

heeft een reis voor ons allemaal.

· Misschien zijn sommigen van jullie

al een tijdje onderweg op deze

reis en wil je steeds meer leren en

dichter bij God komen.

· Misschien is het voor sommigen

van jullie de eerste keer dat je

over het idee van een reis met God

gehoord hebt en is dit allemaal

nieuw voor je.

· Misschien waren sommigen van

jullie al op reis met God, maar

raakte je afgeleid of heb je keuzes

gemaakt waardoor jij je heel ver bij

God en de reis die je samen met 

Hem maakte vandaan voelt.

· Misschien hebben sommigen

van jullie al over God en de Bijbel

geleerd sinds je klein was, maar

voelde het nooit als iets dat

persoonlijk was of je eigen leven

beïnvloedde.

· Anders:

Welk voorbeeld beschrijft jouw 

situatie het beste? (Als geen van deze 

voorbeelden jouw beschrijft, deel dan 

waar jij denkt dat je nu bent). Deel met 

je groep.

Wat fijn dat je moedig bent en dat je 

eerlijk met de groep deelt. Waar je ook 

staat vandaag, wij zijn zó blij dat je hier 

bent en wij hopen dat je in augustus 

met ons mee gaat om meer te leren 

over Mozes en de reis die God voor ons 

heeft. Maar weet alsjeblieft dat God 

echt is, Hij is nu en Hij wil je dichter 

bij Hem brengen, waar je vandaag 

ook denkt dat je bent in je relatie tot 

Hem. Er is een reis. God heeft jou 

geschapen, houdt van je, en wil dat je 

Hem kent.
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BIG ADVENTURE

Begin je stille tijd door met God te praten over alles wat je in de 

hoofdsessie of in je groepstijd is opgevallen Bid en vraag God dan 

om een open hart om te begrijpen wat Hij je vandaag wil zeggen. 

(Praten met God is als praten met een ander persoon. Je hoeft niet 

allemaal mooie woorden te gebruiken, praat gewoon zoals je ook 

met een vriend praat. Hij hoort je, of je nu hardop praat, fluistert of 

in je gedachten.

Vandaag gaan we kijken naar het verhaal van nog iemand die een uitnodiging van 

Jezus kreeg. Eens kijken hoe hij reageerde.

Lees Matteüs 19 :16-26

In dit gedeelte komt er een man bij Jezus. Welke vraag stelt hij aan Jezus?

_________________________________________________________ (vers 16)

De man reageert op Jezus in vers 20, hij zegt dat hij de geboden al heeft gedaan. 

Jezus kende zijn hart, dus Hij zei tegen hem om datgene te doen waarvan Jezus wist 

dat het hem zou laten zien waar zijn prioriteiten lagen. Wat moest de man van Jezus 

doen?

_________________________________________________________ (vers 21)

Jezus wist dat de man dit niet zou willen doen. Jezus liet de man zien dat het eeuwige 

leven niet iets was dat hij kon verdienen door goede dingen te doen. (Jezus legt dit 

verder uit in Matteüs 20) In Matteüs 19:17 zei Jezus: “Niemand is goed behalve Eén” 

Hij verwees daarmee naar God. Later in vers 26 vragen de discipelen Jezus: “Wie kan 

dan zalig (gered) worden?” En Jezus antwoordt: “Bij de mensen is dat onmogelijk, 

maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Het eeuwige leven is mogelijk, doordat Hij het 

door Jezus’ dood en opstanding mogelijk maakte om als onvolmaakte mensen een 

relatie te hebben met een perfecte God. Naar de hemel gaan als we sterven en een 

relatie hebben met God is niet iets waar we goed genoeg voor kunnen zijn om het te 
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krijgen, we kunnen het niet verdienen. Het gaat niet om onze inspanningen, het gaat 

om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus hielp deze jongeman zijn eigen hart, zijn 

waarden en zijn overtuigingen te onderzoeken.

Hoe reageerde de rijke jongeman op de opdracht en uitnodiging van Jezus?

_________________________________________________________ (vers 22)

De rijke jongeman liep weg. Hij had aan een reis samen met Jezus kunnen beginnen! 

Hij had één van Zijn volgelingen kunnen worden en had daadwerkelijk met Jezus 

kunnen praten en van hem hebben geleerd! Maar hij koos ervoor om weg te lopen. 

Zijn bezittingen waren belangrijker voor hem. Hij had een onderdeel van het grootste 

avontuur in de geschiedenis kunnen zijn, maar honderden jaren later staat hij bekend 

als een man zonder naam die wegliep omdat hij meer van zijn spullen hield. Hij is 

bekend door wat hem tegenhield. Hij heeft de reis gemist.

Wat waren zijn topprioriteiten? _________________________________________

En hoe zit het met jou? Wat zijn jouw topprioriteiten? Neem een moment en denk 

na over waar je het meest van houdt, waar je het grootste deel van je vrije tijd aan 

besteedt, wat je het belangrijkst vindt.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Helpen deze prioriteiten je op jouw reis met God? Of leiden ze je af, of weerhouden ze 

je er zelfs van om op reis te gaan?

Je hebt vandaag gehoord dat God een reis voor je heeft. Hoe ga je reageren op deze 

uitnodiging? Zijn er dingen waar je spijt van hebt of angsten die je tegenhouden om 

op deze reis te gaan? Wat moet je nog meer weten of begrijpen voordat je het gevoel 

hebt dat je klaar bent om aan de reis te beginnen die God voor je heeft klaarliggen? 

Of misschien ben je al begonnen met de reis, is er iets dat je tegen houdt om verder 

te gaan? Schrijf je gedachten hier op.
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Praat met God over wat je hierboven hebt geschreven om je Big Adventure af te 

sluiten. Ga weer terug naar je NET groep als je klaar bent.

TERUG NAAR JE GROEP

(We hopen dat deze groepstijd een kans is voor jullie om elkaar te leren kennen 

en aan te moedigen. Maar, als je het niet fijn vindt om een aantal vragen te 

beantwoorden, dan is dat geen probleem. Je mag gewoon ‘passen’ als het jouw beurt 

is om antwoord te geven.)

Wat vond je van de reactie van de rijke jongeman?

Zijn er dingen of mensen in je leven die je tegenhouden bij het volgen van Jezus of bij 

het verder gaan op jouw reis met Hem?

Als je met Jezus mee wilt gaan op de reis die hij voor je heeft, hoe zou de volgende 

stap er dan voor je uitzien?

Als je de reis al bent gestart, hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit? Hoe kan jij 

je geloof verder verdiepen? Beschrijf waar je bent op je reis.

Wie of wat helpt je bij jouw reis?

Zou jij het leuk vinden om in augustus mee te doen aan TeenStreet Experience? Laat 

dit aan je coach weten, zodat die er voor kan zorgen dat je alle informatie voor het 

volgende event krijgt.
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DUIK ER IN:

(Dit deel van de Bijbelstudie mag je later thuis doen, als je dat leuk vindt. Het is een 

kans om dieper in de boodschap die we vandaag hebben besproken te duiken.)

Als we met God onderweg zijn op reis, ontdekken we meer van onze identiteit. God 

kent ons volledig (en dat is een goede zaak!).

Lees Jesaja 40:26

Waar moeten we, volgens dit vers, naar kijken in de lucht? _________________

Wie is de schepper van deze dingen? _________________________________

Hoe kijkt God, volgens dit vers, naar de sterren? _________________________

Weet jij hoeveel sterren er zijn? Doe een gok: ___________________________

Volgens studies aan de Universiteit van Santa Barbara, “ Het aantal sterren in een 

melkwegstelsel varieert, maar uitgaande van een gemiddelde van 100 miljard sterren 

per melkwegstelsel betekent dat er ongeveer 1.000.000.000.000.000.000.000.00

0 sterren zijn (dat is 1 miljard biljoen) sterren in het waarneembare universum! Dit is 

ongeveer gelijk aan het aantal zandkorrels op alle stranden van de Aarde! “ Dat zijn 

HEEL VEEL sterren en God kent ze bij naam.

Wat doet het met jou als je nadenkt over de omvang van Gods kennis en macht?

God, die alles en alle miljard biljoen sterren schiep (en ze bij naam kent), schiep jou 

en houdt ervan om aan jou te denken! Hij weet alles over je. Hij schiep je doelbewust 

en Hij wil dat je geniet van de gaven en talenten die Hij je heeft gegeven op deze reis 

die Hij voor je heeft voorbereid. Hij wil dat je Hem kent op deze reis en dat je Zijn 

liefde voor jou kent. Het is groter dan we volledig kunnen snappen, maar we kunnen 

elke dag leven in de wetenschap van Zijn grote liefde voor ons!

Wanneer was de eerste keer dat je begreep dat God van je houdt en je kent?



10

Hoe heeft deze wetenschap van Zijn liefde, voor jou, je leven beïnvloed?

Soms, kan het moeilijk zijn om elke dag te denken aan en te lopen in de realiteit van 

Gods liefde voor ons. We kunnen afgeleid worden door andere dingen of door zorgen 

over wat andere mensen van ons denken. Ga in je Bijbel naar Efeziërs 3:14-19 en lees 

deze verzen.

Waar hebben deze verzen het over?

Volta a ler as palavras de Efésios 3:14-19, mas desta vez, lê como se as  dissesses 

numa oração a Deus.

Considera ler estes versículos todas as manhãs para começares o dia a ouvir o quan-

to Deus te ama.

“Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 

begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat” (Efeziërs 

3:18) De apostel Paulus schreef deze woorden aan de mensen die in Efeze woonden 

om ze te vertellen waarom hij voor hen aan het bidden was. We kunnen dit ook voor 

onszelf bidden! Dat we meer mogen weten en meer van Gods grote liefde voor ons 

mogen ervaren en dat we elke stap mogen zetten wetende dat hij van ons houdt!

Lees nog een keer Efeziërs 3:14-19 maar bidt deze keer de woorden terug naar God.

Denk er over na om elke ochtend deze verzen te lezen, om je dag te beginnen met te 

weten hoeveel God van je houdt.

We zien je in augustus op Teenstreet!
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