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GOD IS GOED! 

ZIJN GOEDHEID DUURT TOT IN DE EEUWIGHEID.

 NETGROUP 

Op TeenStreet Europe Summercamp 

hebben we Gods grote goedheid mo-

gen ervaren. Gaaf dat jullie de keuze 

hebben gemaakt om met elkaar als 

NET-groep te blijven optrekken, elkaar 

te blijven aanmoedigen, samen lol te 

hebben en dieper te gaan! 

→  Hoe kijken jullie terug op TeenStreet Eu-

rope Summercamp? (Denk bijvoorbeeld 

ook aan het hoogtepunt die je op je ge-

denksteen hebt geschreven tijdens de 

landenmeeting.) 

Nu school of je werk weer is gestart, 

vraagt het leven soms weer andere din-

gen van je. Het kan dan zo maar gebeuren, 

dat je weer minder actief met de dingen 

van God bezig bent. 

→  Hoe is dit voor jou? Merk je nog 

steeds een (blijvende) verandering na 

TeenStreet Europe Summercamp? Of 

vind je het bijvoorbeeld juist moeilijk om 

vast te houden aan datgene wat jij hebt 

mogen ontvangen? 

Dankzij en ondanks alles is het goed om 

te vieren en God te dankzeggen. Dat willen 

we dan ook graag tijdens deze Bijbelstu-

die/NET-groep moment doen.

We gaan zo Psalm 136 met elkaar lezen. 

Deze psalm wordt in de Joodse traditie 

het grote Hallel genoemd. Het grote loflied. 
Deze psalm is een beurtzang. De spreker 

benoemt Gods grote daden waarop het 

publiek reageert ‘’Want Zijn goedertieren-

heid is voor eeuwig’’ (HSV). Of zoals in de 

NBV; ‘’Eeuwig duurt zijn trouw’’. Iedereen 

antwoord dus al zingende op Gods grote 

daden en wonderen. Wat moet dat gaaf 

en indrukwekkend geklonken hebben.

→  Bespreek met elkaar wat ‘’goedertieren-

heid’’ betekent.

→  Lees Psalm 136 met elkaar als een 

beurtzang (één iemand leest over Gods 

daden en de anderen antwoorden ge-

zamenlijk ‘’Want Zijn goedertierenheid is 

voor eeuwig’’. 

Tijdens de Big Adventure gaan we meer 

uit deze Psalm ontdekken. Bid voor elkaar 

voordat je uiteengaat in de Big Adventure.

BIG ADVENTURE 

Begin je Big Adventure door met God te 

praten, wat wil Hij dat jij vandaag ont-

dekt terwijl je Zijn woord openvouwt? 

Gods woord leeft elke dag voort, ook 

vandaag wil Hij tot jou spreken. 

→  Kijk nog eens naar Psalm 136. Je ziet 

dat er een opbouw in de Psalm zit en de 

psalmschrijver drie ‘’onderwerpen’’ aan-

haalt. Over welke drie dingen spreekt de 

Psalm? (vs 1-3, vs 4-9 en vs 10-26)

In Jeremia 33, de verzen 10 en 11, wordt 

deze psalm ook aangehaald. 

→  Lees Jeremia 33:10-11

→  Waar gaat dit gedeelte over? Wat be-

looft God hier aan Zijn volk Israël? 

Te midden van de ballingschap spreekt Je-

remia namens God. De belofte luidt dat het 

volk de woorden van Psalm 136 weer zal 

zingen, want er zal, na de verwoesting van 

Jeruzalem en Juda, weer blijdschap zijn. 

→  Zingen te midden van de puinhoop, van 

ballingschap, van een uitzichtloze situ-

atie. Waarom? Hoe? Zou jou dit lukken? 

→  Soms is je situatie niet rooskleurig en 

God danken kan dan heel moeilijk zijn. 

Toch is het belangrijk om dit te blijven 

doen, waarom? 

Psalm 136 opent onze ogen om niet te kij-

ken naar onszelf maar te kijken naar God en 

Zijn goedheid en trouw. Dat is altijd een re-

den om voor te danken; voor wie God is, wat 

Hij heeft gedaan als Schepper en wat God 

doet als rechter en Verlosser. Precies de 

drie onderdelen waarover de Psalm zingt. 

Opwekking 861 

 Uw grote trouw, zingt het volgende:

‘’Laten liefde en trouw aan ons verbon-

den zijn en zichtbaar voor de wereld 

om ons heen. Heer, Uw liefde en trouw 

zullen altijd met ons zijn, geworteld in 

het diepste van ons hart. Ja, Uw liefde 

en trouw zullen blijven voor altijd, en 

iedereen zal weten dat U leeft.’’ 
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Dit lied legt ook de nadruk op hoe belang-

rijk Gods liefde en trouw niet alleen voor 

ons is, maar dat er ook een verbinding is 

met de wereld om ons heen. Dus wanneer 

jij even niet weet hoe je God kan danken, 

dan kan je Hem altijd danken voor wie Hij is 

én ook voor wat Hij doet wereldwijd. 

→  Waarover kan je God op dit moment 

danken als je kijkt naar de wereld om 

je heen?

→  Hoe kan je, door dat wat God voor jou 

doet, een licht zijn voor de wereld om 

je heen?

Tot op de dag van vandaag wordt door 

middel van deze Psalm Gods eeuwige 

goedheid en trouw bezongen. Duizen-

den stemmen die door de eeuwen heen 

in deze krachtige herhaling mogen vallen. 

Zing jij ook mee? 

→  Breid de psalm uit door zelf op te schrij-

ven welke daden jij God ziet doen in je 

eigen leven/in jouw omgeving. En sluit 

daarbij telkens af met ‘’want Zijn goe-

dertierenheid is voor eeuwig’’. 

Sluit je persoonlijke tijd met God af door je 

geschreven zinnen voor Hem uit te spre-

ken, in gebed of in zang!

BACK TO YOUR GROUP 

Deel met elkaar welke dingen je hebt op-

geschreven. Nadat iemand iets heeft ge-

deeld reageert de rest daarop met ‘’want 

Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’’. 

→  Doe mee met de christenen van alle 

eeuwen door Psalm 136 te zingen.

→  Luisterlied: Goodness of God van Bethel 

Music 

Denk met elkaar na over hoe je elkaar gaat 

blijven herinneren aan de daden die God 

voor jou/jullie heeft gedaan (bijvoorbeeld 

de dingen die jullie op de steen hebben 

geschreven). 

→  Hoe blijven jullie elkaar aanmoedigen, 

steunen en stimuleren in je groei met 

God? 

Tips: 

→  Spreek elke maand met elkaar af om de 

Big Adventures met elkaar te doen 

→  Bel (twee)wekelijks met elkaar om elkaar 

op de hoogte te houden van waar je 

mee bezig bent

→  Deel gebeds- en dankpunten in de 

whatsapp groep zodat je voor elkaar 

kan blijven bidden

→ Stuur elkaar af en toe een kaartje 

Vandaag starten we gelijk met iets 

praktisch om met elkaar verbonden te 

blijven:

→  Denk na over de vraag waar jij graag 

dit komende jaar in wilt groeien in je 

relatie met God. Wat zou jij graag zien 

ontvouwen? 

→  Schrijf dit antwoord op een kaartje, doe 

dit twee keer. 

→  Geef een kaartje aan de persoon rechts 

van je en geef het andere kaartje aan je 

coach. 

→  Blijf het komende jaar bidden voor die-

gene van wie jij het kaartje ontvangt én 

voor wat er op het kaartje staat. 

→  Je coach bewaart de kaartjes het hele 

jaar. Aan het einde van TeenStreet 

Spring Break kunnen jullie dan samen 

eens terugblikken op wat jullie verlan-

gens waren voor dit jaar en ontdekken 

wat het jaar jullie heeft gebracht!

DIGGING DEEPER 

De digging deeper van deze maand is 

net wat anders dan normaal. Dit keer 

ga je namelijk aan de slag door zelf 

‘’onderzoek’’ te gaan doen naar een 

psalm. 

Kies voor jezelf een psalm waarover je 

graag meer zou willen leren. En ga vervol-

gens op ontdekking naar wat deze psalm 

allemaal zegt. Bid voordat je begint dat 

God je inzicht en wijsheid geeft terwijl je 

Zijn woord opent. 

Een aantal tips om zelf op ontdekking 

te gaan:

→  Lees je gekozen psalm in diverse Bijbel-

vertalingen 

→  Beluister een podcast op Spotify over 

de psalm 

→  Zoek eens een aantal commentaren op

→  Blader naar de Bijbelverzen waarna ge-

refereerd wordt in de psalm 

→  Zoek op internet naar bestaande Bijbel-

studies en lees deze eens door

Schrijf op wat je allemaal hebt ontdekt 

door het ontvouwen van deze psalm. En 

deel dit met iemand in je omgeving.

Neem de volgende keer ook je bevindin-

gen mee naar je NET-groep. 
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SAVE THE DATE

MELD JE NU AAN

29 DEC 2022
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