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STEVIG GEPLANT ALS EEN BOOM  

 NETGROUP 
Super dat jullie weer samen zijn voor 
een nieuwe Big Adventure; tijd met God 
en elkaar! Heel veel zegen en plezier. 

Vandaag gaan we het hebben over wat/
wie je inspireert en beïnvloedt. We heb-
ben allemaal dingen die we volgen en gaaf 
vinden. Bijvoorbeeld een artiest, politicus, 
docent, vriend/vriendin, een boek of een 
organisatie. 
→  Wie of wat vind jij inspirerend? Hoe komt 

dat? Door die dingen die iemand zegt of 
doet? 

De Bijbel spreekt ook over hoe je beïn-
vloed wordt. Daarom lezen we vandaag 
Psalm 1 met elkaar en hopen we met el-
kaar daar meer over te ontdekken!
→  Lees Psalm 1 hardop met elkaar. Je kan 

om de beurt een vers lezen of één ie-
mand vragen de Psalm voor te lezen.

Tijd voor de Big Adventure om meer over 
de Psalm te gaan ontdekken! Bid voor 
elkaar voordat je uiteengaat. Bid o.a. dat 
Gods woord tot leven mag komen van-
daag door Psalm 1. Jezus zegt dat de 
mens leeft van elk woord dat God spreekt 
(Mat. 4: 4).

BIG ADVENTURE 
We willen nu dieper in Psalm 1 duiken 
en ontdekken wat de Psalmist tot ons 
wil zeggen.

→ Lees Psalm 1 nog eens. 
→ In vers 1 en 2 wordt over 2 mensen ge-
sproken. Schrijf de verschillen op tussen 
deze 2 mensen in wat ze doen en wat ze 
beïnvloedt. Maak 2 kolommen > schrijf de 
dingen die bij de ene mens horen links en 
de dingen die bij de ander horen rechts. 

Er wordt gesproken over de welzalige/ge-
lukkige mens versus de goddeloze/wet-
teloze/slechte mens. In de term ‘wette-
loos’ en ‘goddeloos’ komt al duidelijk naar 
voren dat iemand zonder wet en/of God 
leeft. Met de ‘wet’ bedoelt de schrijver het 
hele oude testament; het woord van God. 
→ In vers 3 en 4 wordt er gesproken over 
hoe het zal gaan met de 2 mensen, lees 
dit nog eens. De Psalmist gebruikt hier 
het beeld van een boom en van kaf/stof. 
Kaf is het vliesje dat om een graankorrel 
heen zit. 
→ Trek een streep onder de dingen je hebt 
opgeschreven in de 2 kolommen. Schrijf 
vervolgens de effecten voor de verschil-
lende mensen in de juiste kolom onder de 
streep.
→ Omcirkel wat je aanspreekt in de effec-
ten voor de welzalige/gelukkige mens die 
je net hebt opgeschreven. 

De boom (v. 3) staat geplant (en stevig op 
dezelfde plek), terwijl het kaf weg waait 
in de wind (v. 4). Het kaf beweegt onrus-
tig alle kanten op. Dit zie je ook al terug 
in vers 1. Waar over de goddeloze/wet-
teloze wordt gesproken over waar hij zit/
gaat/beweegt. Terwijl de welzalige mens/
gelukkige mens stevig staat/geplant is. 
Wist je dat de wortels van een boom vaak 
even lang (en diep) zijn als de lengte van 
de boom boven de grond? Daardoor staat 
de boom stevig. 

Vers 3 zegt dat de boom vrucht geeft op 
zijn tijd. Lees Johannes 15: 4-5, Jezus 
spreekt hier ook over vrucht dragen.
→ Hoe draag je vrucht volgens Jezus? Wat 
moet je daarvoor doen?
→ In Jezus blijven klinkt misschien ab-
stract. Hoe ziet dat eruit? 

In Psalm 1 lazen we over het belang om 
bezig te zijn met Gods woord en in Johan-
nes 15 om in Jezus te blijven. Dan belooft 
God dat we vrucht dragen en dat hij ons 
beschermt (Ps. 1, vers 6). 
→ Neem de tijd om stil te staan bij de din-
gen die je beïnvloeden. Zijn er dingen die 
je niet helpen om vrucht te dragen en je 
vooral onrustig maken? Wat zou je hier 
mee willen?
→ Waartoe voel je aangemoedigd om je wel 
door te laten beïnvloeden vanuit Psalm 1/
Joh. 15? Wat zou je hiermee willen?

Sluit je persoonlijke tijd met God af door 
Hem te danken voor nieuwe inzichten die je 
hebt opgedaan en benoem je verlangens.  
 
Back to your group.. →
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BACK TO YOUR GROUP 
→  Deel met elkaar de dingen die naar bo-

ven zijn gekomen. Bespreek met elkaar 
de dingen waardoor je je juist wel of niet 
(meer) zou willen laten beïnvloeden. 

→  Je minder of niet meer laten beïnvloe-
den door dingen kan echt moeilijk zijn. 
Hetzelfde geldt ook voor je juist meer 
te laten beïnvloeden door dingen. Deel 
met elkaar wat je zelf nodig hebt om 
daarin te slagen. Bedenk ook hoe je el-
kaar zou kunnen helpen hierin? 

TIPS 
1. Dingen die je belangrijk vindt vragen tijd. 
Vaak helpt het om belangrijke dingen prio-
riteit te geven en eerst te doen. 
2. Abonneer je op Socials waardoor je je 
wilt laten inspireren en ontvolg dat wat 
geen goede invloed op je heeft.
3. Is er iemand in je omgeving die je inspi-
reert? Probeer diegene eens te intervie-
wen en zijn/haar tips te horen. 
4. In de Big Adventure van september 
schreef je je groeiverlangens op een 
kaartje en hebben jullie die met elkaar ge-
deeld. Je kan hier een verlangen vanuit 
deze Big Adventure aan toevoegen en zo 
er met elkaar voor blijven bidden. 
Bid voor elkaar en bid om Gods hulp en de 
Heilige Geest dat hij jullie hierin zal helpen. 

→  Je kan nog het lied New Wine van 
Hillsong luisteren. Samen of alleen later 
vandaag/deze week. (https://www.you-
tube.com/watch?v=1ozGKlOzEVc)

DIGGING DEEPER 
Bij de digging deeper willen dieper in-
zoomen op vrucht dragen en het effect 
daarvan. In Psalm 1 lazen we dat de 
boom (v. 3) vrucht draagt op zijn tijd. 

Om vrucht te dragen is het relevant om 
in Jezus te blijven en ons te laten beïn-
vloeden door Gods woord. Dan komen 
de vruchten vanzelf. Psalm 1 zegt dat de 
boom (v.3) geplant staat aan het water/
waterbeken/stromend water. In de bijbel 
is water ook een beeld voor de Heilige 
Geest. Lees Galaten 5: 22-23. 
→  Het gaat hier over de vruchten van de 

Geest. Schrijf ze eens op. 
→  Bijzonder hè dat deze dingen meer en 

meer uit ons zullen voortkomen als we 
met God leven! Is er één vrucht die je 
in het bijzonder aanspreekt? Bid dat de 
Heilige Geest deze vrucht (nog meer) 
laat groeien in jou. 

Terug naar Psalm 1. Lees vers 5 nog eens. 
→  Wat staat hier precies? Wie beïnvloedt 

wie hier?

De rechtvaardige (welzalige/gelukkige 
mens) beïnvloedt hier de goddeloze/
wetteloze. De mensen die vrucht vanuit 
God dragen beïnvloeden anderen weer. 
Als je samen bent met anderen zien ze 
de vrucht die je draagt (zie v. 5 ‘gemeen-
schap’/’in de kring’). 
→  Ken je voorbeelden vanuit je eigen leven 

hoe jij anderen beïnvloedt door bijvoor-
beeld de vruchten van de Geest? Heeft 
iemand daar bijvoorbeeld wel eens iets 
over tegen je gezegd?

Is het lastig om voorbeelden te benoe-
men en/of zou je hierin willen groeien? Hier 
zijn een paar tips:
1. Bid om de Heilige Geest. Het zijn niet 
voor niets de vruchten van de Geest. Je 
kan ze niet in eigen kracht laten groeien. 
Je kan je er wel voor openstellen en om 
erom vragen. 
2. Vraag aan God of hij wil laten zien in wel-
ke situaties de vruchten van de Geest ac-
tief zijn in je leven in hoe je denkt/reageert/
doet/voelt/beweegt. 
3. Vraag aan anderen welke vrucht van de 
Geest ze in jou herkennen. Voor iemand 
anders kan het soms makkelijker zijn dat 
te zien dan dat je het zelf onderscheidt. 

→  Zijn er mensen in jouw omgeving die je 
beïnvloeden met vruchten van de Geest? 
Misschien kan je hen daarvoor bedanken 
of dat eens benoemen richting hen? Dat 
is vast bemoedigend voor ze!
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KOM JE OOK?

MELD JE NU AAN
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